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Resumo - Com o passar dos tempos, a demanda pelos recursos hídricos cresceu aceleradamente 

tendo em vista a intensidade do desenvolvimento econômico em diversas regiões do país. Alinhado 

a este crescimento, constatou-se que a água bruta realmente é um bem econômico e, sendo assim, 

necessita de um gerenciamento que compatibilize os usos múltiplos de forma a propiciar uma 

distribuição justa entre os diversos usuários. Mas, o desafio não é pequeno, pois diversos estudos 

apontam que a principal causa da falta de conciliação entre as disponibilidades e as demandas é um 

gerenciamento inadequado e ineficiente. Na tentativa de contribuir com essa conciliação, o presente 

artigo apresenta um método que aplica as técnicas contábeis na Gestão dos Recursos Hídricos, 

tendo em vista a divisão da Bacia Hidrográfica em Unidades de Gestão. Este mecanismo contribuirá 

para que todos os usuários e gestores dessas unidades obtenham, através das demonstrações 

contábeis, informações que subsidiem uma tomada de decisão mais eficiente. 

 

 

Abstract - With passing of the times, the demand for the water resources grew fastly in view of the 

intensity of the economic development in diverse regions of the country. Lined up to this growth, it 

was evidenced that the gross water really is a economic good and, being thus, needs a management 

that makes compatible the multiple uses of form to propitiate a distribution joust between the 

diverse users. But, the challenge is not small, because diverse studies point that the main cause of 

the lack of conciliation between the availabilities and the demands is an inadequate and inefficient 

management. In the attempt to contribute with this conciliation, the present article presents a 

method that applies the accountable techniques in the Management of the Water Resources, in view 

of the division of the Hidrografic Basin in Units of Management. This mechanism will contribute so 
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that all the users and managers of these units get, through the countable demonstrations, information 

that subsidize a taking of more efficient decision. 

 

 

Palavras-chave - contabilidade; gestão dos recursos hídricos; unidades de gestão. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A água um bem econômico 

A Lei Federal nº 9.433 de 08/01/1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, apresenta no seu “Art. 1, Inciso II 

– a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”, a interpretação deste artigo 

nos mostra a importância de termos instrumentos que apresentem de forma tangível o real valor 

deste bem econômico, além de subsídios para a gestão dos valores a serem arrecadados em virtude 

da cobrança do mesmo. Desta forma o presente artigo aborda os conceitos da Contabilidade 

alinhados aos de Gestão dos Recursos Hídricos, abrindo uma análise sobre a real importância de 

termos uma Contabilidade dos Recursos Hídricos, proporcionando a comunidade de maneira em 

geral informações sobre a Unidade de Gestão a qual pertence.  

A água possui uma característica fundamental que é a capacidade de se deslocar 

espacialmente pelos cursos d´água, significando que a mesma água pode ser utilizada por diversos 

usuários em seu trajeto, sendo influenciada pelas características e atividades das diferentes regiões 

que atravessa. Tais características estabelecem relações de “interdependência entre os trechos de 

montante e jusante, tanto do ponto de vista dos fenômenos físicos quanto de relações entre 

usuários” (Leal, 1998).  

A Água apesar de estar sempre se renovando é um recurso escasso, principalmente para os 

mananciais com altas demandas, os quais acabam não atendendo às crescentes derivações. O 

crescente aumento de demandas com a limitada oferta é um problema que vem agravando a cada 

dia. Desta forma não é somente a capacidade de satisfazer necessidades básicas de seres humanos e 

animais que confere a água o atributo de bem econômico, mas sim a sua disponibilidade menor que 

a quantidade total demandada, considerados qualidade, local e períodos específicos (FIPE, 1998 

apud Santos, 2000). 

Em função de sua escassez relativa, a água bruta realmente é um bem econômico. Por ser um 

bem econômico ela possui um valor de uso e um valor de troca, além do que poderá pertencer a 

proprietários e/ou titulares que disporão do seu uso. O valor de uso da água é considerado variável, 

tendo em vista que ele depende fundamentalmente da utilidade ou satisfação que os diversos 
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usuários lhe atribuem, pela múltipla capacidade desta em satisfazer suas necessidades. Já o valor de 

troca, por sua vez, depende das condições de oferta e demanda, o qual é regulado por preços, que na 

economia moderna, são expressos em termos monetários. O problema principal é a determinação do 

valor da água em uma situação onde inexiste mercado e esta pode ser utilizada em uma gama 

diversificada de usos (Fernandez e Garrido, 2002). 

Nota-se que precisamos de instrumentos que contribuam para a gestão das águas, desde 

aumentar conhecimentos a respeito dos processos ambientais e de sua capacidade regenerativa, 

fundamental para o estabelecimento de padrões e regras de utilização do ambiente, para valoração 

dos recursos hídricos, bem como definir maneiras de valorizar economicamente os bens e serviços. 

Mas não podemos esquecer que para gerir tudo isto dentro de uma Unidade de Gestão  será 

necessário mais do que um simples controle, mas de um instrumento que proporcione aos Comitês 

de Bacias Hidrográficas informações que facilitem as tomadas de decisões e contribuam para o 

estabelecimento de metas, este instrumento pode ser a Contabilidade.  

 

Aspectos Conceituais da Contabilidade 

A Contabilidade é uma das Ciências mais antigas que existe. Desde o início da civilização, os 

povos formavam-se em núcleos e estabeleciam os modos de viver em paz, dando um sentido 

econômico à riqueza, por meio das trocas ‘in natura’. Essas trocas remontam de épocas que se 

perderam no tempo, mas alguns vestígios foram encontrados por historiadores da contabilidade, 

dando a eles elementos para localizar há 8.000 a.C., os rudimentos da nossa atual ciência 

(Calderelli, 1996). 

A história da contabilidade surgiu com as primeiras manifestações da civilização em registrar 

suas riquezas, obtidas através do escambo (mercância), até então sem nenhum valor agregado. 

Segundo alguns pesquisadores os fenômenos contábeis se manifestavam através de hieróglifos, em 

murais, placas de argila, pedras, chifres de animais e vários outros elementos utilizados para as 

anotações das civilizações passadas.  

Após o início da consolidação da Era Industrial, com o crescente avanço tecnológico 

experimentados pelo mundo, verifica-se uma necessidade maior de incorporar novos valores à 

matéria-prima, até o momento comercializada em seu estado natural. Desta forma ao custo do 

produto passou-se a agregar o custo da matéria-prima, dos materiais auxiliares, mão-de-obra, 

aluguel do local para instalação da indústria e a depreciação dos equipamentos, fazendo com que, a 

obtenção de receitas ficasse mais complexa (Ribeiro, 1992). 

De forma a atender essa demanda a Contabilidade evoluiu-se ao longo dos séculos, 

incorporando práticas, posteriormente princípios, postulados e convenções. A normatização da 
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Contabilidade surgiu da necessidade de padronizar os procedimentos contábeis utilizados por todas 

as entidades, de forma a tornar as demonstrações contábeis acessíveis a todos os usuários. 

Atualmente a Contabilidade não é somente um instrumento de controle das movimentações 

financeiras de uma determinada entidade, ela é mais do que isto, através de suas informações 

contábeis, o administrador da entidade pode tomar decisões e estabelecer suas metas, bem como 

demonstrar a sociedade sua preocupação com as questões sociais e dos recursos naturais da região 

onde está inserido.  

A Contabilidade dividiu-se em dois grandes ramos o da Contabilidade Financeira e o da 

Contabilidade Gerencial. A Contabilidade Financeira prima por apresentar as informações contábil-

financeira, como Balanço Patrimonial, Demonstração de Fontes e Usos de Capital de Giro Líquido 

entre outros e a Contabilidade Gerencial tem a responsabilidade de tratar estas informações, 

refinando e apresentando de maneira clara, resumida e operacional dados esparsos contidos nos 

registros da contabilidade financeira, bem como agregar tais informações com outros 

conhecimentos não especificamente ligados à área contábil, para suprir a administração em seu 

processo decisório.  

Partindo dos conceitos da Contabilidade Gerencial, pretende-se através deste trabalho 

despertar os gestores de recursos hídricos para a questão da Contabilidade dos Recursos Hídricos, 

inserindo conceitos que direcionem estes gestores a olharem as informações contábeis não só como 

dados esparsos, mas sim como uma Contabilidade agregadora de informações que subsidiem as 

tomadas de decisões e o estabelecimento de metas nos Comitês de Gerenciamento das Bacias 

Hidrográficas. 

Conforme Iudicíbus, et al (2000), o objetivo científico da Contabilidade está relacionado com 

a correta apresentação do Patrimônio e na apreensão e análise das causas de suas mutações. No 

ponto de vista pragmático, pode-se dizer que uma entidade particularizada procura prover seus 

usuários com informações de natureza econômica, financeira e física do Patrimônio da Entidade e 

suas mutações, compreendendo registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos 

expressos sob a forma de relatos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios.  

Por outro lado, podemos dizer que o objetivo da Contabilidade está relacionado ao 

acompanhamento da evolução econômica e financeira de uma Entidade. Entende-se por 

‘econômico’ o termo usado para designar o processo de formação de resultado, isto é, as mutações 

quantitativo-qualitativas do patrimônio, as que alteram o valor do Patrimônio Líquido, para mais ou 

para menos, as quais são normalmente conhecidas como ‘receitas’ e ‘despesas’. Os aspectos 

qualificados como ‘financeiros’ são conhecidos em última instância, como fluxos de caixa. Não 

podemos deixar de dizer que a Contabilidade ao seguir seu objetivo central, depara-se com 

situações nas quais os aspectos jurídico-formais das transações ainda não estão completos ou 
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suficientemente esclarecidos, este é mais um desafio para que seja resolvido pelos estudiosos da 

contabilidade.  

A Contabilidade se destaca nos dias atuais como um importante sistema de informação e 

avaliação que se destina a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza 

econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização 

(Iudicíbus, et al, 2000).  

Cabe destacar que a precisão das informações solicitadas pelos usuários e o próprio 

desenvolvimento de aplicações práticas da Contabilidade dependerão sempre, da observância dos 

seus Princípios, cuja aplicação à solução de situações concretas deverá considerar o contexto 

econômico, tecnológico, institucional e social em que os procedimentos serão aplicados.  

Além disso, as informações quantitativas que a Contabilidade gera, quando aplicada a uma 

Entidade, tem o propósito  de fazer com que o usuário análise a situação e as tendências desta, com 

o menor nível de dificuldade possível, contribuindo para que: (I) observe e avalie o comportamento 

de sua entidade; (II) compare seus resultados com os de outros períodos ou Entidades; (III) avalie 

seus resultados à luz dos objetivos estabelecidos, e (IV) projete seu futuro nos marcos políticos, 

sociais, econômicos em que se insere (Iudicíbus, et al, 2000). 

Diante do exposto pode-se concluir que a Contabilidade é um grande veículo de informação 

entre a Entidade e a sociedade, contribuindo para que todos possam acompanhar a evolução da 

entidade, de forma a cobrar ou até mesmo parabenizar pelo cumprimento das ações propostas. No 

tocante a Contabilidade dos Recursos Hídricos estas informações poderão contribuir para que os 

Comitês de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas tenham uma visão da situação atual de sua 

Bacia Hidrográfica e através deste diagnóstico estabeleçam metas para redução de seus passivos 

hídricos ou até mesmo para a manutenção e desenvolvimento de sua Bacia Hidrográfica. 

 

 

MODELO PROPOSTO PARA A APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE NA GESTÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

A Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, a qual institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, estabeleceu no seu Art 1º item V que “a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”.   

Partindo deste conceito, pretende apresentar um modelo de gestão dos recursos hídricos 

através da aplicação da contabilidade, buscando com este estudo aproximar das micro-regiões, bem 

como proporcionar aos gestores e aos usuários da bacia hidrográfica, informações que subsidiem 

uma tomada de decisão e principalmente no estabelecimento de novas diretrizes.  
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Caracterização do modelo proposto 

Um dos principais papéis da Contabilidade é mostrar à seus usuários um sistema de 

informações e avaliação, através de demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, 

física e de produtividade da entidade que está sendo contabilizada. O que demonstra que a 

Contabilidade é um grande veículo de informações entre a entidade e seus usuários. 

Baseado nestas considerações o presente modelo propõe analisar a bacia hidrográfica como 

um ente econômico, ou seja, como uma entidade, aplicando os conceitos tradicionais da 

contabilidade adaptados para os recursos hídricos, demonstrando a real situação aos seus usuários e 

gestores. As demonstrações contábeis objetivam propiciar aos usuários da bacia hidrográfica um 

maior conhecimento dos seus Ativos e Passivos hídricos, bem como abrir uma discussão quanto a 

cobrança pelo uso da água por Unidades de Gestão (UG) com valores diferenciados, e que o 

montante arrecadado seja investido na própria UG tendo como ponto de partida a redução de seus 

passivos hídricos. Um outro fator importante é despertar o comprometimento não só dos gestores da 

bacia hidrográfica mas de todos os seus usuários, para a redução desses  passivos hídricos.  

Além disso, o conhecimento da situação dos recursos hídricos através das informações 

contábeis facilitará o estabelecimento de metas claras e objetivas, na busca de um equilíbrio hídrico 

e contábil desta bacia hidrográfica, além de proporcionar uma comparação com outras UGs 

semelhantes a que pertence. 

O modelo proposto baseia-se na divisão da bacia hidrográfica em Unidades de Gestão (UG). 

Na UG será aplicada a contabilidade dos recursos hídricos, através de conceitos de evidenciação 

segregada dos eventos econômico-financeiros de natureza hídrica. A Figura 1 apresenta 

esquematicamente como as UG´s podem interagir entre si, em alguns casos pode existir uma 

interação contínua uma UG recebe água da unidade a montante e envia para uma outra a jusante em 

outros uma única unidade pode receber de várias outras e enviar para uma a jusante. 

O objetivo inicial das UG´s é  proporcionar o equilíbrio da bacia hidrográfica a qual pertence. 

Após alcançar este objetivo, o lucro do exercício será utilizado para a manutenção e prevenção 

contra possíveis passivos hídricos.  

Para a definição das UG´s deverá ser feito um diagnóstico da bacia hidrográfica para conhecer 

as características físicas, bióticas e sócio-econômicas da região. Este diagnóstico não só permitirá a 

definição das UG´s como também subsidiará a evidenciação contábil das mesmas. De posse deste 

diagnóstico as UG´s serão definidas tendo como referência as características hidrológicas, 

geomorfológicas e usos da água e do solo da região. 

Após esta definição, será iniciada a evidenciação contábil tendo como ponto de partida o 

reconhecimento dos ativos e dos passivos hídricos, conforme apresentado a seguir: 
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Figura 1 – Apresentação esquemática das Unidades de Gestão 

 

Ativos Hídricos: 

Fazendo uma comparação com o conceito dos ativos ambientais podemos concluir que os 

ativos hídricos, são todos os bens adquiridos por uma UG que propiciem a preservação do seu corpo 

hídrico. Como exemplo podemos citar um equipamento que vise o tratamento da água, a absorção 

de óleos, graxas, entre outros resíduos. Aquisição de áreas com vegetação nativa com vistas a sua 

manutenção e outros investimentos que propiciem a manutenção e o aumento de água na bacia.  

Normalmente quando se discute gestão e manejo de bacias hidrográficas, ignora-se o papel da 

vegetação na interferência dos regimes pluviométricos e hídricos locais e mesmo regionais; a 

vegetação na maioria das vezes é considerada apenas em relação à questão dos processos erosivos. 

Porém, cabe lembrar que a vegetação é um dos agentes que interferem na precipitação, na 

interceptação, na evapotranspiração, na infiltração, na erosão, e nas inundações, ou seja, a cobertura 

vegetal interfere em todo o processo hídrico(Magna Engenharia, 1997). Por isto é justificável 

investir na preservação da cobertura vegetal natural para a manutenção dos regimes hídricos.  

Destacamos em seguida as principais contas que compõem este Ativo Hídrico:  

 

Ativo Circulante Hídrico 

“A Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) estabelece, em seu art. 178, que no Ativo 

as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez e, dentro desse conceito, 

as contas de Disponibilidades são as primeiras a serem apresentadas no Balanço e, como 

também definido pelo art. 179, dentro do Ativo Circulante” (Iudicíbus, et al, 2000). 

No que diz respeito à UG proposta neste trabalho, consideraremos a água como um produto, 

que será quantificada na UG através de uma série de vazões disponíveis para o local de estudo. A 
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quantidade total disponível em cada UG será apresentada posteriormente na conta pertencente ao 

Ativo Circulante Hídrico denominada Estoque Hídrico.  

Em se tratado das disponibilidades, todas as vendas feitas para usuários da própria UG 

(Cliente Interno), quanto para outras UG´s (Clientes Externos), que forem pagas no ato de sua 

transação será debitada na conta caixa ou banco, conforme exemplo4: 

 

 Produto Vendido (água)           Cliente Interno                    
 4.000 (1)    (1)4.000 4.000 (3)  
 3.000 (2)    

 
   Cliente Externo                    Banco 

(2) 3.000 3.000 (4)  (3) 4.000  
    (4)3.000  

 

Caso não seja pago no ato poderá ser utilizada a conta de Clientes, sub-conta duplicatas a 

receber, que se origina em função de vendas de mercadorias ou prestações de serviços a prazo, 

representando um direito a cobrar de seus clientes, conforme exemplo apresentado em seguida5: 

    Produto Vendido (água)        Cliente Interno 
 4.000 (1)  (1)4.000 4.000 (3)
 3.000 (2)    

   Cliente Externo                Duplicatas a receber 
(2) 3.000 3.000 (4)  (3) 4.000  

   (4) 3.000  

 

Conforme comentado anteriormente uma outra conta também pertencente ao Ativo Circulante 

Hídrico é a de Estoque Hídrico, que representa bens adquiridos ou produzidos pela UG com o 

objetivo de venda ou utilização própria no curso normal de suas atividades. Esta conta será 

subdividida em Estoque de insumos para recuperação e prevenção hídrica e Estoque de produto 

(água), na primeira sub-conta, podemos citar como exemplo, mantas para absorção de óleos, 

equipamentos utilizados na coleta de água, materiais para contenção de encostas, entre outros. Já a 

segunda sub-conta será quantificada através de uma série de vazões existentes para a região 

estudada, a partir dela será contabilizado o valor de cada mil litro de água, usando como base 

critérios de valoração econômica.Também poderá ser considerado na conta de Estoque de Produto 

(água) a vazão regularizada por um reservatório, caracterizando desta forma uma reserva de água 
                                                 
4 A conta produto vendido(água) será encerrada na apuração do lucro do exercício, e a conta banco fará parte do 
Balanço Patrimonial e será baixada conforme as necessidades da UG. 
5 A conta produto vendido(água) será encerrada na apuração do lucro do exercício, e a conta duplicatas a receber fará 
parte do Balanço Patrimonial e será encerrada quando for efetivado o pagamento da duplicata. 
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para ser disponibilizada no futuro. De posse do valor total do estoque hídrico gerado na própria UG 

ou adquirido de outras UG´s faz-se os seguintes lançamentos6: 

Exemplo 1: 

    Estoque de insumos          Fornecedores 
             hídricos               de insumos hídricos              

(1) 1.000      1.000 (1)   

Exemplo 2: 
Estoque de Produto(água)     Recursos Naturais                                   
(1) 2.000      2.000 (1)   
      

 

Ativo Realizável a Longo Prazo Hídrico: 

“De forma geral, são classificáveis no Realizável a Longo Prazo contas da mesma 

natureza  do Ativo Circulante que, todavia, tenham sua realização, certa ou provável, após 

o término do exercício seguinte, o que, normalmente, significa  realização num prazo 

superior a um ano a partir do próprio balanço. De acordo com a Lei das Sociedades por 

Ações, por seu art. 179, temos a definição de seu conteúdo, ao mencionar que no Ativo as 

contas serão classificadas do seguinte modo: ´I – No ativo circulante... II – No ativo 

realizável a longo  prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, 

assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedade coligadas 

ou controladas (art. 243), diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, 

que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia´” (Iudicíbus, 

et al, 2000). 

O significado de ´direitos’ é bastante amplo, o qual inclui contas e títulos a receber, estoques, 

créditos, valores etc., e que são classificados no longo prazo quando da realização superior a um 

ano. Na Lei das Sociedades por Ações, é dada uma exceção, ao definir que, “independentemente do 

prazo de vencimento”, os créditos de ´coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou 

participantes no lucro’, oriundos de negócios não usuais na exploração do objeto da entidade, 

devem ser também classificados no longo prazo, ou seja, mesmo vencíveis ou com previsão de 

recebimento a curto prazo. Por exemplo: 

“1.  venda de bens do ativo imobilizado ou outros do ativo permanente; 

                                                 
6 Neste caso o valor apresentado na conta de Estoque de Produto (água) refere-se somente a produção de água da 
própria UG, desta forma a sua contra-partida está sendo a conta de Recursos Naturais, tendo em vista que estamos 
considerando a água como um produto dos Recursos Naturais, o que justifica o crédito nesta conta. Quando o produto 
água for adquirido de  
outra unidade os lançamentos serão iguais ao exemplo 1, debita-se a conta de Estoque de Produto (água) e credita na 
conta Fornecedor – UG, configurando neste momento uma obrigação da UG que adquiriu tal produto. 
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 2. adiantamentos ou empréstimos para suprir necessidades de caixa de empresas 

coligadas ou controladas; 

3. empréstimos ou adiantamentos a diretores e acionistas ou outros participantes  no  

lucro, tais como os detentores de partes beneficiárias ou debêntures, quando isso não   for 

seu objeto social”(Iudicíbus, et al, 2000). 

Nota-se desta forma que no que diz respeito às UG´s as duplicatas e contas a receber desses 

entes contábeis, oriundas de vendas normais do produto água, serão classificadas na conta a receber 

correspondente do Ativo Circulante Hídrico, a não ser que seu vencimento seja efetivamente a 

longo prazo.  

  

Ativo Permanente Hídrico: 

O Ativo Permanente Hídrico está dividido em 3 (três) grupos, o de Investimentos, Ativo 

Imobilizado e o do Ativo Diferido. O art. 179 da Lei nº 6.404/76, em seu item III, estabelece que 

serão classificadas: 

´Em Investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de 

qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à 

manutenção da atividade da companhia ou da empresa.’(Iudicíbus, et al. 2000). 

Nota-se a partir deste texto que os Investimentos estão divididos em dois sub-grupos, o dos 

ativos relacionados a participações permanentes em outras sociedades e o sub-grupo de  

investimentos permanentes. No que se refere as participações permanentes em outras sociedades 

podemos considerar aquelas participações tradicionais em outras empresas, na forma de ações ou de 

quotas, o que não será praticado nas UG´s. Já o sub-grupo Investimentos permanentes são aqueles 

classificados como: ´direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não 

se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa’ (Iudicíbus, et al, 2000).  

Neste caso classificaremos neste sub-grupo a conta denominada Recursos Naturais (fauna, 

flora, ar, solo, água) existentes nas UG´s, tendo em vista que esta conta tem características de 

permanente, pois não possui valor para negociação, além de ser um direito da UG. Além disso, este 

ativo não apresenta uma destinação definida quanto ao seu uso na manutenção da atividade da UG, 

mesmo que possam vir a ter no futuro. Cabe ressaltar que o valor contábil deste Recurso Natural 

será considerado neste trabalho por um valor estimado, tendo em vista a complexidade de valoração 

de tal recurso. Poderá ser lançadas também nesta sub-conta a aquisição de áreas com cobertura 

vegetal original com vistas ao aumento dos recursos hídricos. A sua contra-partida será dada pela 

conta capital social. Por exemplo7: 

                                                 
7 Ressalta-se que está inserido no montante debitado na conta recursos naturais, o valor do estoque produto (água) 
conforme apresentado anteriormente. 
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Recurso Natural                    Capital Social          
  (1) 1.000.000    1.000.000 (1) 
          

 

O Ativo Imobilizado é classificado pela Lei nº 6.404/76, mediante seu art. 179, item IV, 

como: 

´Os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da 

companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade 

industrial ou comercial’(Iudicíbus, et al, 2000). 

Entende-se a partir desta definição que neste grupo de contas do balanço são incluídos todos 

os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e de seu 

empreendimento, bem como os direitos exercidos com essa finalidade. 

Serão classificados na categoria de Ativos Imobilizados Hídricos, os seguintes itens: 

a) Bens tangíveis – aqueles que possuem um corpo físico, como terrenos para montagem 

de viveiros, instalações de estações de tratamento de água ou de esgoto, máquinas e 

equipamentos destinados a recuperação, manutenção e preservação de danos aos 

recursos hídricos, veículos destinados para combater incêndios ou para fiscalização das 

UGs. 

b) Bens intangíveis – são aqueles cujo o valor não reside em propriedades físicas, mas nos 

direitos de propriedade que são legalmente conferidos aos seus possuidores. Podemos 

citar como exemplo, patentes de equipamentos desenvolvidos em prol da recuperação 

da qualidade da água ou de recuperação de encostas. 

Deve-se destacar uma conta no Ativo Imobilizado a de Depreciação, Exaustão e Amortização. 

Conforme o art. 183, § 2º , da Lei nº 6.404/76, estabelece: 

´A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada periodicamente 

nas contas de: 

a. depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto 

bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou 

obsolescência; 

b. amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição 

de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência 

ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo 

legal ou contratualmente limitado; 

c. exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente de sua exploração, de 

direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa 

exploração’ (Iudicíbus, et al, 2000). 
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A partir destas considerações podemos concluir que o produto água não é considerado como 

um ativo imobilizado, tendo em vista que ele não tem como objetivo a manutenção das atividades 

da entidade e por isso não sofre depreciação, amortização e nem exaustão. Ele é, sim, considerado 

como um produto originado dos Recursos Naturais, dotado de um valor econômico, por isto precisa 

ser gerido e suas transações devem estar inseridas no Ativo Circulante Hídrico, conforme 

apresentado anteriormente. Os bens físicos, como estações de tratamento de esgoto, terrenos, 

veículos serão passíveis de depreciação. Os investimentos com projetos de despoluição de rios, 

entre outros relacionados à redução e prevenção contra possíveis passivos hídricos sofrerão 

amortização. A exaustão não será aplicada no modelo proposto, tendo em vista que suas atividades 

são contrárias aos objetivos deste trabalho, que é a diminuição dos passivos hídricos. Apresenta-se 

em seguida exemplos contemplando as transações referente aos ativos imobilizados8: 

 

      Veículos p/fiscalização        Fornecedor                        
(1) 50.000    50.000 (1)  
    100.000 (2) 

            
      ETE                      Despesa com Deprec. 

(2) 100.000   (3)833,33  
   (4)833,33  

      Depreciação Acumul.         Depreciação Acumul.  
              veículos                        máquinas e equip. 

 833,33 (3)    833,33 (4)  
    

 

Os Ativos diferidos de acordo com a Lei das Sociedades por Ações no seu item V art. 179, 

são classificados da seguinte forma: 

‘ as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de 

mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante 

o período que anteceder o início das operações sociais’ (Iudicíbus, et al, 2000). 

O Ativo Diferido faz parte, juntamente com os Investimentos e o Ativo imobilizado 

pertencentes ao Ativo Permanente, e não deve ser confundido com as Despesas pagas 

antecipadamente, estas são classificadas à parte no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo 

Prazo .   

Considera-se os Ativos diferidos como ativos intangíveis, que serão amortizados por 

apropriação às despesas operacionais, no período de tempo em que estiverem contribuindo para a 

formação do resultado da empresa, não podendo ser superior a dez anos, a partir do início da 
                                                 
8 Para a depreciação de veículo é utilizado uma taxa anual de 20%, considerando uma vida útil de 5 (cinco) anos e para 
a ETE considera-se uma taxa anual de 10% com uma vida útil de 10 anos. 
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operação normal ou do exercício que passem a ser usufruídos os benefícios deles originados. São 

considerados como despesas incorridas durante o período de desenvolvimento, construção e 

implantação de projetos, anterior a seu início de operação. Incluem-se também as despesas 

incorridas com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, com implantação de projetos mais 

amplos de sistemas e método entre outras. 

Nas UG´s propostas neste trabalho poderá ser lançado na conta de Ativo Diferido as despesas 

incorridas para a elaboração de diagnósticos e definição das UG´s, bem como a organização dos 

comitês de bacias entre outras despesas incorridas durante o período que antecede a criação da 

gestão das UG´s. Por exemplo:  

Gastos p/ Organização e 
Administração das UG´s Banco 

(1) 10.000    10.000 (1)  
 

Após o início da operação normal da gestão das UG´s será feito a apropriação às despesas 

operacionais, conforme exemplo9: 

     Gastos p/ Organização e    Despesa c/ amortização 
      Administração das UG´s      de ativo diferido 

(0) 10.000 10.000(1) (1)10.000  
    

 

Passivos Hídricos: 

Passivos hídricos são todos os gastos com os recursos hídricos, existentes em função de 

obrigações assumidas com terceiros ou até mesmo através da constituição de provisão de 

contingência de degradação hídrica, com probabilidade de ser efetivada ou não. Caso não seja 

efetivada é feita uma reversão de provisão. Cabe ressaltar que toda ação que proporcione a 

diminuição ou alteração do recurso hídrico será considerada como passivo hídrico. 

Podemos citar, como exemplo: áreas degradadas existentes em virtude de ações desordenadas 

ocorridas no passado, o que exige que novos investimentos sejam assumidos; a redução da 

disponibilidade hídrica originada em função das atividades antrópicas; à própria diminuição da 

qualidade da água; entre outras.  

Para a definição dos valores de determinadas contas pertencentes ao Passivo Hídrico, serão 

utilizadas técnicas de valoração, de forma a quantificar monetariamente os passivos hídricos 

decorrentes de degradações ocorridas nas margens dos rios, topos de morros, encostas originadas 

por ações naturais (erosões hídricas) ou antrópicas. Esta situação também contribui de forma 

                                                 
9 O saldo da conta despesa com amortização de ativo diferido será encerrado na apuração do lucro do exercício.  
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negativa para o desequilíbrio da qualidade da água, aumentando o passivo hídrico da UG. Todos os 

valores identificados serão lançados em uma conta única (Degradação hídrica a recuperar).  

Destaca-se em seguida as contas que integram o Passivo Hídrico: 

 
Passivo Exigível Hídrico: 

As obrigações de uma entidade aqui denominada UG são apresentadas no Passivo Exigível 

Hídrico, que se subdivide em Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo Hídrico. O art. 180 da 

Lei nº 6.404/76 estabelece que: 

´As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do 

ativo permanente, serão classificados no passivo circulante, quando se vencerem no 

exercício seguinte, e no passivo exigível a longo prazo, se tiverem vencimento em prazo 

maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179’(Iudicíbus, et al, 2000). 

O Passivo Circulante é representado pelas obrigações da entidade onde se espera que sua 

liquidação aconteça dentro do exercício social seguinte, ou de acordo com o ciclo operacional da 

empresa, caso seja superior a este prazo. Tais obrigações podem representar valores fixos ou 

variáveis, vencidos ou a vencer, em data ou em diversas datas futuras.  

Ao analisarmos uma UG consideraremos como Passivo Circulante Hídrico todas as 

obrigações que por ventura existam para a aquisição de equipamentos de recuperação e prevenção 

de danos aos recursos hídricos. 

No Passivo Exigível a Longo Prazo Hídrico será registrado as obrigações da entidade cuja 

liquidação deverá ocorrer em prazo superior a seu ciclo operacional, ou após o exercício social 

seguinte. Por exemplo, uma UG poderá fazer um financiamento de equipamentos que vise a 

redução de passivos ambientais a ser pago a longo prazo.Veja lançamentos em seguida: 

 
     Financiamento a L. P                       Banco 

 15.000 (1) (1)15.000    
     

 

As provisões de contingências registradas em virtude do reconhecimento de uma degradação 

hídrica a recuperar ou de possíveis multas em virtude de danos ao recurso hídrico. Veja exemplo10: 

     Despesa c/ provisão                 Provisão para 
                                        de degradação hídrica       recuperação de degradação 
           a recuperar                hídrica 

(1) 200.000   200.000 (1)   
     

                                                 
10 A conta despesa com provisão de degradação hídrica a recuperar será encerrada na apuração do lucro do exercício e a 
conta provisão para recuperação de degradação hídrica será baixada a medida que for feita a recuperação da degradação 
hídrica. 
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Cabe ressaltar que considera como Provisão de Contingência Hídrica toda situação de risco já 

existente e que envolve um grau de incerteza quanto à efetiva ocorrência e que em função de um 

evento futuro, poderá resultar em ganho ou perda para a entidade. Um fator importante para o 

registro das provisões é a definição de seu valor, caso não seja possível determiná-lo deve-se 

somente mencioná-lo nas notas explicativas. 

 

Patrimônio Líquido: 

No balanço patrimonial a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o 

Patrimônio Líquido, que é o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios. Conforme 

apresentado na Lei nº 6.404/76, o Patrimônio Líquido é dividido em: 

“a)   Capital Social, que representa valores recebidos pela empresa, ou por ela         

         gerados e   que estão formalmente incorporados ao Capital; 

b)  Reservas de Capital, que representam valores recebidos que não transitaram por seu 

Resultado como receitas; 

c) Reservas de Reavaliação, que representam acréscimo derivado da diferença entre o 

valor contábil e o valor de mercado, com base em laudos técnicos; 

d) Reservas de Lucros, que representam lucros obtidos pela mesma empresa, retidos com 

finalidade específica; 

e) Lucros ou Prejuízos Acumulados, que são também resultados obtidos, mas retidos sem 

finalidade específica (quando lucros), ou à espera de absorção futura (quando 

prejuízo).” 

Conforme já mencionado anteriormente será considerado como Capital Social da UG, o valor 

total de seu Recurso Natural. 

Na UG aqui proposta poderá ser considerado, de acordo com o que for estabelecido pelo 

Comitê de Gerenciamento desta UG, uma conta de Reservas de Contingências Hídricas, a qual tem 

o objetivo de segregar uma parcela do lucro, inclusive com a finalidade de não distribuí-la como 

dividendo, correspondentes a prováveis perdas extraordinárias futuras, que acarretarão diminuição 

dos lucros (ou até mesmo surgimento de prejuízos) em exercícios futuros. Ao fazer esta reserva está 

se resguardando a UG para futuros acontecimentos. Veja exemplo: 

                                               Reserva de  
                                              contingência               
                                                   hídrica                  Lucro do exercício 

 1.000 (1) (1)1.000 10.000 (0)  
   9.000 (s) 

Caso não seja utilizada a reserva de contingência hídrica deverá ser feito uma reversão da 

reserva de contingência hídrica, conforme exemplo: 
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      Reversão de Reserva de                
                        Contingência hídrica         Lucro acumulado 

(1)1.000 1.000 (0)   9.000 (0) 
1.000 (1) 

    10.000 (s) 
 

Após a realização dos lançamentos contábeis, os saldos referente as contas de resultado do 

exercício serão identificadas nas Demonstrações de Resultado do Exercício e as contas patrimoniais 

no Balanço Patrimonial. 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo buscou apresentar um método que aplica as técnicas contábeis na Gestão 

dos Recursos Hídricos, a partir da divisão da bacia hidrográfica em Unidades de Gestão, baseado na 

identificação das características sócio-econômica, hidrológicas, usos da água e do solo, as quais 

desempenham um papel de interdependência entre as Unidades de Gestão, tanto de montante quanto 

de jusante. Baseado na segregação das contas, dando um enfoque hídrico, buscou demonstrar aos 

usuários e gestores destas Unidades de Gestão os benefícios da Contabilidade dos Recursos 

Hídricos, bem demonstrar que através de suas demonstrações contábeis é possível analisar sua real 

situação, subsidiando desta forma um planejamento integrado de toda a bacia hidrográfica. Estas 

informações contribuirão para a tomada de decisão e estabelecimento de metas e prioridades de 

investimentos nas Unidades de Gestão.  

Além disto a possibilidade de analisar o comportamento contábil, de uma determinada 

unidade de gestão, com características semelhantes possibilitará a diminuição de erros ao 

estabelecer cenários de tendências. Não podemos esquecer que este instrumento permite uma 

comparação entre unidades de gestão que possuam características semelhantes, contribuindo desta 

forma como um balizador das decisões tomadas em cada UG. 

Nota-se que a Contabilidade pode ser uma eficiente ferramenta para Gestão dos Recursos 

Hídricos, podendo contribuir para minimizar os conflitos entre as disponibilidades e as demandas 

por recursos hídricos. 
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