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RESUMO 

 

O presente trabalho evidencia um estudo de caso, sobre o Projeto de Recuperação dos 
Recursos Naturais do Assentamento Poções. O projeto é de cunho eminentemente ambiental. 
Busca-se neste trabalho verificar se os dados contábeis do Projeto de Recuperação dos 
Recursos Naturais do Assentamento Poções estão apresentados segundo as normas e técnicas 
da Contabilidade Ambiental. O Projeto de Recuperação dos Recursos Naturais do 
Assentamento Poções, embora vem atendendo aos fins a que se propõem, que é de recuperar 
e conservar os recursos hídricos do Assentamento Poções em Rialma-GO, contudo, para 
efeitos de suas demonstrações contábeis, é necessário fazer uso das ferramentas disponíveis 
na contabilidade ambiental. Relevante nessa pesquisa é a apresentação de um modelo de 
contas e métodos de registros contábeis aplicados à Contabilidade ambiental que em virtude 
das finalidades do Projeto de Recuperação dos Recursos Naturais do Assentamento Poções, 
pretende contribuir para a boa gestão e demonstração de referido Projeto de Recuperação quer 
na sociedade em que está localizado, quer junto à Petrobras S/A, sua principal parceira e 
patrocinadora. 
 

Palavras-chaves: Contabilidade Ambiental, Ativos Ambientais, Passivos Ambientais, 
Receitas Ambientais, Custos Ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas falou-se muito sobre responsabilidade ecológica, extinção de 

espécies pela degradação da natureza, o ecologicamente correto levantado pelos estudos 

científicos ligados ao meio ambiente. Que os seres humanos devem aprender a ter uma 

convivência que não agrida a natureza. Que a existência da humanidade depende desse 

convívio fraterno com fauna e com a flora. 

 As citações existem porque a ciência vem demonstrando que as causas de muitas 

tragédias naturais têm sua origem no desrespeito à natureza. As secas, as inundações, as 

erosões, o efeito estufa, a extinção de várias espécies de plantas e de animais, são respostas 

dadas pelo planeta ao tratamento inadequado recebido. 

 Estudos e pesquisas revelam  que se continuarmos  destruindo o planeta, estaremos 

causando também a nossa própria destruição. O Brasil hoje é tido como o pulmão do mundo 

por ter a maior floresta nativa e ainda ser detentora do maior volume de água potável do 

planeta. Com isso toda a humanidade começou a cobrar mais responsabilidade por parte das 

empresas e do poder público nas ações que envolve o meio ambiente, com isso nasceu a 

preocupação  de preservar a natureza para continuar existindo. Preocupação que atingiu tanto 

as pessoas físicas quanto as empresas. 

Houve nas empresas petroquímicas, de extração de minérios entre outras uma busca 

para continuar produzindo e lucrando, todavia, tal produção e lucro não poderiam existir 

degradando o meio ambiente. Muitas empresas, como as de extração de madeira, de 

agronegócios,  inclusive, saíram do mercado por ter explorado de forma predatória a sua 

matéria-prima. Na região do médio norte goiano, propriamente no Vale do São Patrício 

existiam muitas fazendas (Latifúndio) de criação de gado de modo extensivo desmatando toda 

a terra para o plantio de pasto inclusive as matas ciliares provocando grandes erosões 

assoreando o curso das águas. Tornando a terra improdutiva por pisoteamento do gado e falta 
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de umidade pela prática da monocultura.   Extinguiram a matéria-prima e causaram também a 

sua extinção.  

 Desta forma as empresas se viram obrigadas a investir na proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente.  Passaram a aproveitar melhor as sobras, reciclando boa parte 

do material que seria depositado no meio ambiente. Como um dos principais objetivos das 

empresas é a redução de seus custos, um dos caminhos é o reaproveitamento dos resíduos 

industriais, que, além de aumentarem suas receitas, contribuem de forma impar para a 

preservação do ambiente em que estão inseridos. Em alguns casos, por exemplo, estes, 

procedimentos vinham contribuindo sistematicamente para o aumento de suas receitas. 

 O grande volume de recursos aplicado no meio ambiente, necessita de uma nova 

sistematização, tanto nos controles internos como no fluxo de caixa, e, principalmente, na 

demonstração do “quanto” para medir o que se deve pagar de prejuízos causados à natureza e 

seus reflexos junto à sociedade.  

 A concentração desses recursos pelas grandes empresas carece de ter um tratamento, 

também especial pelos registros contábeis com os devidos registros, controles e 

demonstrações, dentro de uma nova sistemática da Contabilidade Ambiental. Para Lopes de 

Sá (1997, p. 165), houve um despertar “[...] para uma concepção de autonomia científica, ou 

seja, do estudo da riqueza sob um aspecto específico, do interesse de uma célula social e não 

de toda a sociedade, embora sem abandonar o regime de interação que existe.” 

Nos dizeres do autor, percebe-se que tudo está interligado, a empresa não vive sem a 

sociedade nem a sociedade vive sem a geração de recursos promovidos pela empresa e não 

obstante a contabilidade tratar a riqueza de uma célula social, como um universo isolado, esse 

universo se comunica com o meio que a abriga. 

Para os estudiosos contemporâneos das ciências contábeis, a vocação contábil 

moderna é aquela de considerar o patrimônio em essência, dimensão e ambiente. Assim não 
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deve fugir das investigações contábeis os fenômenos patrimoniais, relacionados à célula 

social, atinentes ao meio ambiente. 

Das necessidades de maior controle com ativos, passivos, receitas e despesas 

ambientais, emergiu uma nova especialidade para os profissionais da contabilidade: a 

Contabilidade Ambiental. 

A contabilidade ambiental, que procura medir a ação das empresas em seu meio, 

quando utilizada de forma correta, apresenta-se como uma valiosa aliada dos investidores e da 

sociedade de forma geral. Ao evidenciar passivos ambientais, existentes em virtude do 

desrespeito a alguma norma legal, pode evitar que investidores apliquem de forma equivocada 

seus capitais. Também ao demonstrar os ativos ambientais, a sociedade passa a tomar 

conhecimento da consciência ecológica dos administradores da empresa.  

O presente trabalho vem propor uma discussão de como a Contabilidade focada ao 

meio ambiente pode ajudar as empresas a mensurar seus custos e melhorar suas receitas, por 

meio do estudo de caso, ocorrido na Cidade do interior de Goiás chamada Rialma, 

denominado “Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções”. Para 

melhor entendimento o trabalho foi dividido em quatro capítulos. No Capítulo Primeiro traz a 

evolução das ciências contábeis dos tempos remotos até os dias atuais, contemplando aspectos 

da Contabilidade Ambiental. 

No Capítulo Segundo, apresenta-se o Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos 

do Assentamento Poções, que tem sua razão de ser na conservação e recuperação dos 

mananciais existentes nas terras pertencentes ao Assentamento Poções na Cidade de Rialma. 

No Capítulo Terceiro, será feito estudos pertinentes a aplicação das normas técnicas da 

Contabilidade Ambiental incluindo sugestões de aplicação prática, rotinas de controles e as 

demonstrações contábeis recomendadas nas normas e técnicas da Contabilidade Ambiental. 

O quarto capítulo apresenta uma sugestão ao Projeto de Recuperação dos Recursos 

Hídricos do Assentamento Poções, sobre as possibilidades de realizar a classificação dos 
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fenômenos contábeis pela Contabilidade Ambiental. Com intuito de facilitar a classificação 

contábil, e a emissão dos relatórios exigidos por lei, é apresentada no mesmo capítulo uma 

proposta de Plano de Contas, com vistas a atender as normas da Contabilidade Ambiental.  

Na conclusão do trabalho serão apresentados os resultados obtidos, explicitando os 

ganhos alcançados bem como as sugestões que contribuem para que o Projeto tenha o sucesso 

esperado dentro das normas e técnicas da Contabilidade Ambiental.   
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1 EVOLUÇÃO DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS E SUA APLICAÇÃO NO 
MEIO AMBIENTE  

  

 O presente capítulo tem por escopo apresentar um breve histórico da evolução das 

ciências contábeis, suas contribuições para a humanidade, e sua aplicação no meio ambiente 

com o surgimento da Contabilidade Ambiental.  

 

1.1  EVOLUÇÃO DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 O grande filósofo de Estagira, filho do médico Nicômaco, em sua obra que 

desconhece os limites de tempo, A Política, ao afirmar da existência de uma ciência de 

acumular riqueza já prenunciava a Contabilidade. 

[...] quando a necessidade de troca trouxe a invenção da moeda, um outro ramo 
surgiu na ciência de enriquecer: o comércio retalhista, que talvez tenha sido 
primitivamente de um modo muito simples, mas no qual a experiência  introduziu 
mais arte após, quando melhor se conheceu onde se deveria ir buscar os objetos de 
troca e o que se precisava para ter um lucro maior. Aí está porque a ciência de 
enriquecer passou a ter por objeto o dinheiro cunhado, sendo o seu principal objetivo 
ensinar os meios de adquiri-lo em grande quantidade é, com efeito, esta ciência, que 
produz a abastança e as grande fortunas. (ARISTÓTELES, 1988, p. 20). 

 

 Mesmo em épocas mais remotas, inclusive muito anteriores a Aristóteles, já se 

evidenciava, de forma empírica, a contabilidade por meio da escrita contábil.   

 Tratando da história da Contabilidade, sua origem e desenvolvimento, Lopes de Sá 

(1997, p.15) citando Mélis lembra que “[...] desde que o homem se preocupou com o amanhã, 

preocupou-se também, em ‘fazer as contas’, mas em verdade nem sempre soube, 

racionalmente, o que fazer com as informações que guardou.” Mélis, ainda segundo Lopes de 

Sá, afirma  “[...] antes que o homem soubesse escrever e calcular [...]” já efetuava registro dos 

bens e “recentes pesquisas evidenciam registros impressos em grutas no sul da França, de 

cerca de 27.000 anos A.C.” 
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 Para Lopes de Sá, o desenvolvimento da Contabilidade acompanhou o 

desenvolvimento da humanidade, sobretudo, nas regiões mais prósperas e  o livro diário 

surgiu na Mesopotâmia. 

[...] tudo indica que foram os desenvolvimentos das sociedades, apoiados nos dos 
Estados, dos Poderes religiosos e de suas riquezas, somados ao das artes de escrever 
e contar, que influíram, decisivamente, na evolução dos registros contábeis. [...]  
mais tarde, resumos de tais pequenas peças começaram a ser realizados em pranchas 
maiores (peças de aproximadamente 20 cm por 20cm), e assim nasceu o diário. 
(LOPES DE SÁ,1997, p. 23-24). 

 

 A História da evolução da contabilidade remonta a História da humanidade e de 

civilizações como Suméria, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Creta, também o mundo Árabe, 

são algumas das regiões onde intensamente se desenvolveu a Contabilidade até alcançar o 

estágio que a conhecemos.  

 

1.2 A CONTABILIDADE NA ERA CONTEMPORÂNEA 

 

 Na era atual é impossível conceber o mundo organizado, onde eventos patrimoniais 

sucedem eventos patrimoniais, sem a contabilidade. Eventos esses que são independentes 

entre si, porém, por mais paradoxal que seja, estão inter-relacionados. Por exemplo, comprar é 

independente de pagar, que é independente de vender, que também é independente de receber. 

Com efeito, os fenômenos retro-mencionados estão intimamente relacionados e a 

contabilidade a tudo sistematiza. 

 Inexistindo a Contabilidade o mundo estaria entregue ao caos, pois, nem mesmo as 

micro-empresas, cujos patrimônios podem ser minúsculos, teriam sobrevida sem ela. As 

empresas pequenas, médias e grandes, que tem o seu patrimônio em constantes mutações 

estariam fadadas a fracassar. O Estado tornar-se-ia ingovernável. Por fim chegar-se-ia à 

definição inicial: o mundo organizado sucumbiria sem a contabilidade, reinaria o caos total. 

 Em sua tese de mestrado, intitulada, a “Contabilidade e o Meio Ambiente: Uma visão 

das indústrias químicas certificadas pela ISO 14000”, apresentada em 2001 na Universidade 
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Federal de Santa Catarina, a autora Vera Sirlene Leonardo, apresenta as seguintes 

considerações a respeito da contabilidade como ramo do conhecimento humano, de seu 

caráter evolutivo diante das transformações ocorridas na história da humanidade.  

[...] a contabilidade, importante ramo do conhecimento humano, tem demonstrado 
desde os primórdios, a sua capacidade de se adaptar às mudanças no 
desenvolvimento tanto da ciência como  da tecnologia. Sempre é capaz de registrar, 
em qualquer moeda, todos os eventos, desde a menor entidade até a mais complexa 
empresa, ou desde o menor município até o maior país do mundo. Em qualquer 
modelo econômico ou nos vários paradigmas de produção e consumo que se 
conhecem na história da humanidade, a contabilidade sempre se fez presente. 
(LEONARDO, 2001, p. 33-34). 

 

 A visão da autora reflete o pensamento moderno de muitos estudiosos da área 

contábil, que também entendem a contabilidade como ciência que acompanha os avanços e 

exigências da sociedade.  

 Em seu trabalho, “Teoria da Contabilidade”, Lopes de Sá (1999b, p. 42) apresenta 

uma definição contemporânea à cerca da contabilidade como uma  “[...] ciência que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos 

mesmos, em relação  a eficácia funcional das células sociais.”  

 Segundo o autor, fenômeno é tudo que acontece, tudo que pode ser objeto de 

observação ou de percepção. Define também patrimônio, desvinculando-o de conceitos 

oriundos de outras ciências. Esse conceito é eminentemente contábil. 

Patrimônio, essencialmente, é um conjunto impessoal de meios e recursos materiais, 
existentes em determinado momento, visando à satisfação das necessidades da 
atividade de uma célula social. (LOPES DE SÁ, 1999b, p. 56).  
 

 Evoluída, solidificada, reconhecida, extremamente necessária e sendo de linguagem 

universal, a Contabilidade tem ferramentas que podem ser utilizadas para os mais diversos 

fins, a saber: no comércio; na indústria; nas prestadoras de  serviços; na atividade pecuária e 

agrícola; social; ambiental; nas análises de balanços; auditoria; perícia; etc.  

 Dentre esses campos de atuação profissional, a Contabilidade Ambiental, nos últimos 

tempos, tornou-se objeto de estudo e atuação de muitos profissionais e estudiosos. Pelo 

estágio de educação atual da sociedade, é impossível ignorar a relevância do meio ambiente 
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para a humanidade. O que significa dizer que os setores produtivos precisam contabilizar os 

seus Ativos e Passivos Ambientais de forma a demonstrar o grau de proteção ou destruição do 

meio ambiente.  

  

1.3 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 O esforço contínuo de aplicação dos princípios científicos, das normas e demais 

conhecimentos de contabilidade, na orientação e informação a cerca do meio ambiente, 

comumente se denomina contabilidade ambiental. 

   Na pesquisa sobre a Contabilidade e o Meio Ambiente, de Maísa de Souza Ribeiro1, 

intitulado “Contabilidade Como Instrumento do Gerenciamento Ambiental”, a autora enfatiza 

que: 

Cabe a todas as áreas científicas e profissionais atuar na preservação e proteção do 
meio ambiente. Assim sendo, a área contábil pode (e deve) empenhar-se para que 
seus instrumentos de informação melhor reflitam o real valor do patrimônio das 
empresas, seus desempenhos, e ao mesmo tempo, melhor satisfação às necessidades 
dos usuários, inclusive sob o aspecto ambiental, dado que todas, ou quase todas, as 
alternativas apresentadas para seu controle e preservação são mensuráveis e, 
portanto,  passíveis de contabilização e informação à sociedade.  A evidenciação dos 
desembolsos relacionados ao meio ambiente é de relevante importância para atender 
às necessidades atuais, ou seja, a de informação como instrumento de combate à 
crescente  evolução  dos níveis e poluição e seus efeitos nocivos. (RIBEIRO, 1999, 
p. 3).  

  

 Todas as áreas do conhecimento humano devem ajudar na proteção do ecossistema, já 

que tal proteção não é interesse restrito de uma ciência ou de um grupo, é sim interesse de 

toda a humanidade. A Contabilidade, como ciência, disponibiliza uma gama de ferramentas 

para auxiliar no controle e demonstração das mutações no patrimônio e no meio ambiente. 

 Para Ferreira (2003, p. 59), é importante frisar que, 

[...] a  Contabilidade Ambiental não se refere a uma nova contabilidade, mas a um 
conjunto de informações que relatem adequadamente, em termos econômicos, as 
ações de uma entidade que modifiquem seu patrimônio. Esse conjunto de 
informações não é outra contabilidade, mas uma especialização. 

 

                                                
1 Trabalho apresentado na Universidade do Minho, Portugal, nos Anais do VI Congresso Internacional de Custos, em 1999. 
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 Embora muito se tem falado sobre a Contabilidade Ambiental, ou a Contabilidade 

Comercial, ou a Contabilidade Industrial, é importante dizer que a Contabilidade é uma só. O 

que existem são diversos campos de aplicação, com suas normas específicas, todavia a 

contabilidade é única. 

 Tratando da Contabilidade Ambiental, Tinoco (2001, p. 99), cita Andrade, Tachizawa 

e Carvalho, que afirmam,  

[...] a preservação do meio ambiente converteu-se em um dos fatores de maior 
influência da década de 90, com grande rapidez de mercado. Assim as empresas 
começam a apresentar soluções para alcançar o desenvolvimento sustentável e ao 
mesmo tempo aumentar a lucratividade de seus negócios.  

  

 A partir dos anos 90 as empresas passaram a demonstrar uma maior preocupação com 

o meio ambiente. O maior acesso à informação por parte dos consumidores, causado pela 

globalização, avanço da informática e da internet, motivou as empresas a investirem mais no 

meio ambiente, já que houve um substancial aumento no mercado concorrente e boa parte 

desses concorrentes já trabalhavam na proteção do meio ambiente. 

 Para Andrade et al. (2000), referendados por Tinoco (2001), a contabilidade não 

poderia permanecer indiferente a essas manifestações por parte dos consumidores e das 

empresas. Como principal sistema de uma empresa, a contabilidade teria que avançar para 

conseguir continuar gerando relatórios úteis e necessários. Daí a necessidade de uma 

contabilidade com vistas à demonstração, dos reflexos, bons ou ruins, causados pela empresa 

no meio ambiente. 

[...] a contabilidade, principal sistema de informação de uma organização, não pode, 
nos dias atuais, desconhecer essa realidade. Esse assunto, porém, por ser novo e 
complexo, implica uma série de dificuldades para os contadores, especialmente no 
que tange às apropriações com os gastos realizados ou a realizar, para estabelecer o 
equilíbrio ambiental. (TINOCO, 2001, p. 99). 

  

 Administrar de forma a respeitar o meio em que a empresa está inserida é respeitar a 

própria empresa, Lopes de Sá assevera que, 

Se a empresa inviabiliza seu meio, acaba por inviabilizar sua própria atividade. Em 
socorro desses desastres naturais, ocorrem políticas governamentais, como as de 
florestamento, de obrigatoriedade de filtros nas chaminés, filtragens de detritos etc, e 
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também na iniciativa privada. Esses acontecimentos geram fenômenos patrimoniais 
e esses, a necessidade de observação, informação, controle e estudos, que a 
Contabilidade absorve contemporaneamente como uma de suas finalidades. (LOPES 
DE SÁ, 2002, p. 110). 

 

 Hoje se admite que o crescimento das empresas e desenvolvimento tecnológico 

isolado, não apresentam garantia de melhoria de qualidade de vida. Pode até, momentamente, 

maximizar os lucros, porém a empresa, sendo uma célula social, deve ter compromisso com a 

sociedade em que se insere. Sua sobrevivência, dependendo o ramo de atuação, pode até estar 

dependente de seu compromisso com essa sociedade.  

 As empresas, como células sociais que são, devem ser partícipes na construção social. 

Nos problemas ambientais não devem estar na condição de infratoras, sendo conveniente a 

criação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). O Lucro não deve ser perseguido em 

detrimento do Meio Ambiente Natural. Em muitos casos, preservar, do ponto de vista 

financeiro, é menos oneroso que recuperar. Atenção e diligência nos assuntos ambientais são 

requisitos para os administradores contemporâneos.  

 Muito tempo se passou até que a humanidade se posicionasse e conscientizasse que 

muitos produtos que estão por aí no mercado são frutos da destruição ecológica. Produzidos 

em empresas que não respeitam o ser humano, que as auxiliam, e o meio ambiente, que as 

abriga.  

 O homem contemporâneo vem sonhando com uma sociedade mais equilibrada, mais 

justa e fraterna.  Não é raro aos consumidores, sobretudo aqueles de melhor educação e 

esclarecidos, rejeitarem produtos fabricados por empresas agressoras ao meio ambiente.  

   Portanto, a implantação de um bom sistema de gestão ambiental, além de fundamental, 

pode ser usado como estratégia de propagandas e publicidades. Também em muitos casos, 

quando a política administrativa da empresa se volta para a gestão do meio ambiente, acaba 

por aumentar seu faturamento, quer pela reciclagem de sub-produtos quer pelo melhor 

aproveitamento de suas sobras. 
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 Os estudos têm mostrado a necessidade de equilíbrio na Administração Empresarial, 

pois o ter é deveras efêmero e uma gestão infratora, pode causar danos irreparáveis ao meio 

ambiente. Tão importante quanto produzir e lucrar com eficiência é o fazê-lo com respeito ao 

social e ambiental.  

A contabilidade como ciência de riquezas individuais, deve estar à disposição da 

administração, orientando, informando, demonstrando o patrimônio e os efeitos dos 

fenômenos patrimoniais. 

 

1.3.1 Conceitos segundo a contabilidade ambiental 

 

 Com a aplicação da contabilidade no meio ambiente, faz-se necessário a compreensão 

de alguns conceitos inerentes a esse ramo do conhecimento, a saber: Ativo Ambiental, 

Passivo Ambiental, Custos Ambientais e Receitas Ambientais. 

 

1.3.1.1 Ativo Ambiental 

 

 Ativos, de forma ampla, são meios que a célula social dispõe para suprir eventuais 

necessidades.  Para Ribeiro, ativos ambientais são: 

[...] recursos econômicos controlados por uma entidade, como resultado de 
transações ou eventos passados, dos quais se espera obter benefícios econômicos 
futuros, e que tenham por finalidade, o controle, a preservação, e recuperação do 
meio ambiente. (RIBEIRO, 1999, p. 5). 

 

 Assim, Ativo Ambiental, são itens sem a intenção de venda, e quando utilizado, 

provoca a adequação ambiental. 

 Pela ótica da Contabilidade Ambiental, redução ou prevenção de provável 

contaminação ambiental resultante de futuras operações, ou, ainda, conservação do meio 

ambiente, são considerados na forma de imobilizado ou diferido, se atender aos critérios de 
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reconhecimento como um ativo, para apropriação nos períodos em que gere benefícios 

econômicos futuros, atendendo ao regime de competência. 

 Portanto, ativos ambientais, são todos os bens da entidade que visam à preservação, 

proteção e recuperação ambiental e devem ser segregados em linha à parte no Balanço 

Patrimonial, para permitir ao usuário melhor avaliação das ações ambientais dessa entidade. 

São considerados ativos ambientais, por exemplo, os gastos realizados em investimentos: 

“Diferido: investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no longo 
prazo quando estes puderem ser claramente relacionados com receitas futuras de 
períodos específicos.” (MARTINS, DE LUCA apud KRAEMER, 2005, p. 13).  
 

 No mesmo sentido a ONU, dá a seguinte conotação para o conceito de ativo 

ambiental:  

A definição de um Ativo indica que, quando o gasto incorrido por uma empresa 
resultar em benefícios econômicos futuros, este deve ser capitalizado e amortizado 
no resultado dos períodos em que tais benefícios são esperados. A capitalização 
também é considerada apropriada, quando os gastos ambientais são incorridos por 
razões ambientais ou de segurança, mesmo que não aumentem  os benefícios 
econômicos futuros esperados, mas que sejam necessários para assegurar que a 
empresa obtenha ou continue a obter os referidos benefícios de outros ativos. 
(RIBEIRO, 1999, p. 7). 

 

 Para classificar determinado fenômeno patrimonial como Ativo Ambiental, ele deverá 

produzir resultados em eventos futuros.  

 

1.3.1.2 Passivos Ambientais 

 

 Passivos são as necessidades que uma célula social possui e que deverão ser sanadas 

através do exercício das funções do ativo.  

 Nas considerações apresentadas por Ribeiro, Passivo Ambiental tem a seguinte 

acepção: 

Os Passivos Ambientais devem ser constituídos pela expectativa de sacrifício de 
benefícios futuros imposta por legislações e regulamentações ambientais, como 
taxas, contribuições, multas e penalidades por infrações legais e, ainda, como 
decorrência de ressarcimento a terceiros por danos provocados, pela estimativa de 
gastos para recuperação  e restaurações de áreas degradadas, seja por iniciativa 
própria, seja exigido por lei ou por terceiros. Enfim, devem ser considerados todos 
os compromissos que impliquem o provável consumo de recursos futuros para fazer 
face às obrigações decorrentes de questões ambientais. (RIBEIRO, 1999, p.  8). 
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 Para se reconhecer um Passivo Ambiental, assim como o Passivo de forma geral, é 

necessário conhecer seu valor. 

 Atendendo ao Princípio Fundamental de Contabilidade, da Prudência, não se pode 

deixar de evidenciar no Passivo, questões ambientais que podem colocar a continuidade da 

célula social em risco, ou que venha alterar consideravelmente o resultado de algum exercício 

social. Fatos que podem levá-la a receber a algum tipo de sanção, por desrespeito ao meio 

ambiente, devem constar do Passivo Ambiental. 

 Um exemplo de não atendimento ao Princípio da Prudência é o da Shell Transport  

and Trading Company que “[...] foi multada, em fevereiro de 1990, em 1,8 milhões de dólares 

pelo derramamento de 156 toneladas de petróleo e as demonstrações contábeis não 

mencionaram o fato.” (LEONARDO, 2001, p. 58).  Atitudes como estas podem enganar um 

sem número de investidores, pois estariam investindo em patrimônio não corretamente 

avaliado e igualmente mal demonstrado.             

 Para a ONU configura-se Passivo Ambiental quando:  

houver uma obrigação de a empresa prevenir, reduzir ou retificar um dano 
ambiental, sob a premissa de que a entidade não possui  condições para evitar tal 
obrigação. Essa ausência de condições é definida pelas seguintes situações: I) 
existência de uma obrigação legal ou contratual; II) política ou intenções da 
administração, prática do ramo de atividade, ou expectativas públicas; III) 
divulgação, por parte da administração, interna ou externamente, de sua decisão de 
prevenir, reduzir ou retificar o dano ambiental de sua responsabilidade.  O valor da 
exigibilidade pode ser razoavelmente estimado. (RIBEIRO, 1999, p. 11). 

 

 Assim o Passivo Ambiental, carece de detalhado estudo, pois um simples descuido 

poderia infringir o Princípio da Prudência e acarretar sérios danos à continuidade da empresa 

além lesar empregados, acionistas e governo.  

 

 

1.3.1.3 Custos e Despesas Ambientais 
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 Custos e despesas ambientais são gastos efetuados pela empresa na realização de suas 

atividades operacionais, tais gastos não deverão gerar expectativas de benefícios futuros. 

 Neste sentido, Lopes de Sá e Lopes de Sá (1995, p. 119) dão a seguinte definição para 

custo como  “[...] investimento para que se consiga um bem de uso ou de venda; o mesmo que 

gasto, despesa; aplicação de meios para a produção.” 

 Tratando especificamente das Despesas, os autores, dão a seguinte acepção, 

[...] investimento de capital em elemento que direta ou indiretamente irá produzir 
uma utilidade à empresa ou à entidade e que expressa um valor de consumo no ato 
da sua verificação, ou seja, um elemento que não voltará a prestar outro ato 
semelhante. (LOPES DE SÁ; LOPES DE SÁ, 1995, p. 153). 

  

Os custos ambientais são aqueles intrinsecamente relacionados com a proteção, 

redução ou reparação do meio ambiente natural, produzindo seus reflexos apenas no exercício 

social em curso.  

Já as despesas ambientais estão relacionadas com os gastos envolvidos nos controles 

ambientais. Nesse entendimento podem estar aí classificadas as despesas volvidas à 

administração e outros departamentos da empresa que se relaciona com os controles 

ambientais.  

 

1.3.1.4 Receitas Ambientais 

 

 É interessante notar que a empresa, ao implantar um Sistema de Gestão Ambiental, e 

controlar efetivamente as suas despesas e os seus custos, poderá também incrementar suas 

receitas com a realização das receitas ambientais que poderão ser obtidas com a venda de 

subprodutos reciclados, ou serviços de prevenção ou recuperação ambiental. 

 Em Lopes de Sá, Dicionário de Contabilidade, receita tem a seguinte acepção: 

Recuperação dos investimentos; renda produzida por um bem patrimonial; valor que 
representa a parte positiva no sistema dos resultados; entrada de valores que 
corresponde a uma produção ou reprodução de  uma operação produtiva; provento 
ou remuneração por serviços. (LOPES DE SÁ; LOPES DE SÁ, 1995, p. 414). 
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 Assim as receitas ambientais podem ser entendidas como aquelas oriundas de serviços 

prestados na prevenção, recuperação ou reciclagem, bem como a venda de produto reciclado, 

subproduto, resíduos e sucatas que seriam descartados pela empresa.   
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2 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO 

ASSENTAMENTO POÇÕES EM RIALMA-GOIÁS 

 

2.1 O ASSENTAMENTO POÇÕES 

 

 Assentamento poções, localizado no município de Rialma, a margem direita da BR-

153 (Belém-Brasília), sentido norte, km 297, a 12 km do núcleo urbano, possui 2.900ha. 

Rialma é uma pequena cidade com 10.210 habitantes (CENSO, 2000).  A população 

concentra-se na área urbana, 89,6% do total. A economia é baseada na agropecuária e 

depende muito da cidade vizinha, Ceres  separadas  apenas pelo Rio das Almas.  

 A história do Assentamento Poções inicia em 1998 quando houve a ocupação da terra, 

formando um acampamento onde as famílias permaneceram por dois anos. Em 2000 

receberam a “emissão de posse”, documento de propriedade da terra, e estão distribuídos em 

lotes de em média 24 hectares cada. É constituído por 67 famílias, num total de 240 

moradores. A área do assentamento correspondia a uma grande fazenda de criação extensiva 

de gado de corte. 

 Dos 2.900 hectares, apenas uma pequena parte, cerca de 10% permanece com a 

cobertura vegetal nativa. Os assentados recebem o apoio da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Sindicato dos Trabalhadores de Ceres, Igreja 

Católica de Rialma, e prefeitura municipal de Rialma-GO.  

 As famílias residem em casas de alvenaria, que possuem área construída com cerca de 

60 m2 cada uma. A água que as famílias utilizam, é captada das nascentes e córregos 

próximos, ressaltando que é utilizada sem qualquer processo de tratamento. Também não há 

saneamento básico, ou mesmo energia elétrica. Descartam-se o lixo, individualmente, a céu 

aberto. Mais de 30% (trinta por cento) dos assentados são analfabetos, outrossim, o nível de 

escolaridade entre os adultos é de 3 (três) anos em média. Não é fácil o acesso à escola, 
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principalmente em épocas das chuvas uma vez que as estradas são de terra e muito precárias. 

A prefeitura de Rialma-GO, fornece veículo para transporte dos alunos até a escola.  A 

população do assentamento tem dificuldade de acesso a assistência médico sanitária. Ocorrem 

com freqüência as doenças infecto-contagiosas, mais presentes nas crianças.  

 O assentamento tem sua produção voltada basicamente para a agricultura de 

subsistência, notadamente nas culturas de milho, arroz, feijão, mandioca, cana de açúcar e 

hortaliças. Realizam também a criação de pequenos animais, como frangos e suínos. 

 Os assentados receberam apoio do Governo Federal, representado pelo INCRA, a 

doação de um trator agrícola, para uso comum, além de 08 vacas leiteiras e ainda recebem 

visitas técnicas, esporádicas da Agência Rural da Secretaria da Agricultura do Estado de 

Goiás. 

 “A micro bacia do assentamento integra a bacia do Rio das Almas” (CORSO, 2004, p. 

13). Este importante rio corta o chamado Vale do São Patrício. Nasce na Serra dos Pirineus, 

município de Pirenópolis, passando pelos municípios de Jaraguá, Rianápolis, Rialma, Ceres, 

Nova Glória, Itapaci, São Luiz do Norte e Crixás e vai desaguar no rio Tocantins, na bacia 

dos Rios Araguaia – Tocantins, junto ao complexo do lago de Serra da Mesa. Têm como 

afluentes principais o Rio Verde e o Rio Uru. O Rio das Almas apresenta diminuição 

acentuada da vazão no período das secas tornando-se uma preocupação quanto ao futuro do 

abastecimento de água dos municípios da região. 

 No assentamento existem 8 nascentes permanentes e 8 nascentes com redução de 

vazão na seca. As nascentes são na sua maioria de encosta. Possui 4 córregos, sendo que se 

destacam os córregos Café, Camará e Cachoeira. Como próprio da cultura local, os córregos 

de maior importância, delimitam regiões distintas. Pode-se, então dividir o assentamento em 

três regiões: região do Córrego do Café, região do Córrego Camará e região do Córrego 

Cachoeira. As nascentes e córregos apresentam uma degradação evidente, além do 

assoreamento.   
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 As principais causas de degradação das nascentes e assoreamento dos córregos no 

assentamento foram: a) corte intensivo das florestas nativas com a finalidade de formar 

pastagens; b) queimadas para eliminar restos das florestas derrubadas, que destroem a matéria 

orgânica da camada superficial do solo e dificultam a infiltração da água da chuva; c) 

pastoreio intensivo levando a compactação do solo, que impede a infiltração da água da chuva 

e degradação das pastagens em encostas.  

 Devido às causas relacionadas acima o solo do assentamento também sofreu uma 

degradação evidente. Observam-se áreas de erosão extensas, principalmente nas encostas, que 

estão bastante desmatadas. Há compactação do solo próximo aos córregos devido tanto ao 

desmatamento, quanto ao pisoteamento do rebanho bovino.   

 A renda média mensal familiar é inferior a 01 (um) salário mínimo nacional, R$ 

300.00, o que dificulta a satisfação das necessidades básicas de uma família. Outros 

problemas apresentados com baixo nível de escolaridade, pouco acesso a recursos 

tecnológicos, demonstram o quadro de carência social dos assentados.   

  As características preocupantes desse contexto é que motivaram à idealização do 

Projeto de Recuperação e Conservação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções. 

 

2.2  IDEALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 O Projeto de Recuperação dos Recursos Naturais do Assentamento Poções foi 

idealizado pela Associação Hospital São Pio X, entidade filantrópica de assistência à saúde, e 

Projeto de Combate à Hanseníase – PROHAN, que realiza projetos de educação em saúde e 

de desenvolvimento comunitário nos assentamentos de reforma agrária na região do Vale do 

São Patrício, no médio norte do Estado de Goiás. 

 O projeto de gestão dos recursos hídricos do Assentamento Poções, insere-se no 

trabalho que vem sendo realizado nesta área desde o ano de 2000, que tem por objetivo o 
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desenvolvimento comunitário sustentável. Em novembro de 2004, foi contemplado pela 

Petrobrás com repasses financeiros para execução da recuperação e conservação desses 

recursos naturais, ou seja, para a execução de seus objetivos o  qual vem sendo realizado nos 

moldes inicialmente propostos. 

 O objetivo geral do projeto  é recuperar e conservar os recursos hídricos do 

Assentamento Poções – Rialma-GO, integrado ao desenvolvimento comunitário sustentável, 

buscando a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Para  atingir os fins propostos  

estabelece como objetivos específicos:  recuperar dezesseis nascentes com a recomposição 

das matas ciliares, dessas nascentes e córregos que recebem a água das mesmas provocando 

aumento da vazão de água e proporcionando melhoria da qualidade da água; diminuir a 

erosão, assoreamento e compactação do solo ao tratar da recomposição das matas ciliares, 

causando melhoria na qualidade de vida dos assentados; implantar Viveiro escola para 

produção de 40.000 (quarenta mil) mudas de plantas por ciclo com capacitação das famílias 

através de cursos de educação ambiental e para o manuseio com as plantas gerando 

implementação de renda familiar; divulgar as ações desenvolvidas, metodologia e resultados 

obtidos servindo como referência para os demais assentamentos de reforma agrária e 

agricultores familiares. 

 

2.2.1   Ações do projeto 

 

 O Projeto de Recuperação dos Recursos Naturais do Assentamento Poções desenvolve 

um programa de educação ambiental, envolvendo jovens e adultos, adota a metodologia da 

problematização. Implanta projetos de geração de renda ligados à conservação ambiental, 

além de implementar as atividades já existentes. 

 O Projeto traz benefícios para 67 famílias, cerca de 240 pessoas, além de implantar um 

Viveiro-Escola que forma 20 monitores comunitários e gerar rendas por meio da venda de 

mudas, criação de suínos, aves e a implantação de um apiário, para as famílias associadas à 
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Cooperativa dos Agricultores Familiares do Assentamento Poções.  Viabiliza o acesso à água 

de boa qualidade, para uso doméstico e produtivo. Trabalha em parceria com o Escritório 

Regional do IBAMA em Ceres-GO, com a Escola Agrotécnica Federal de Ceres, Cooperativa 

de Agricultores Familiares do Assentamento Poções e com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais. 

 Sua metodologia de trabalho é a participativa, reflexiva e democrática com trabalho 

em grupo.  Para realizar suas ações o Projeto conta com uma equipe profissional, como 

demonstra o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Equipe Técnica 
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Fonte: Projeto de Recuperação de Recursos Hídricos do Assentamento Poções 2004 
 

 

2.3 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 Os   recursos   financeiros   para   implementação   do   projeto,   em   um   total   de 

R$ 512.516,67,  em  sua  maioria,  são oriundos da Petrobrás Ambiental, que participa com 

R$ 462.404,67, todavia há uma contra-partida da entidade mantenedora, Hospital São Pio X e 

dos próprios assentados no valor de R$ 50.112,00.  

 Os Orçamentos Físicos Financeiros, que apresentam a previsão de receitas para a 

execução do Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções, pode 

ser demonstrado pelos seguintes dados: 
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Tabela 1 – Orçamento Físico Financeiro do Investimento 

VALORES PERÍODOS 
PETROBRAS HOSPITAL PIO X 

1º. Semestre 154.188,67 17.028,00 
2º. Semestre 102.938,67 11.028,00 
3º. Semestre 102.638,67 11.028,00 
4º. Semestre 102.638,67 11.028,00 
TOTAL  462.404,67 50.112,00 

Fonte: Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções, para 2004 a 2006 

 

 O Orçamento Físico Financeiro, que apresenta a previsão de despesas para a execução 

do Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções, pode ser 

demonstrado pelos seguintes dados:  

 

Tabela 2 – Aplicação dos Recursos 

NOMENCLATURA 1º.SEM. 2º. SEM. 3º. SEM. 4º. SEM 
Custos Fixos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
Custos com Pessoal 79.029,00 79.029,00 79.029,00 79.029,00 
Manutenção 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
Material de Consumo 6.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 
Transporte 5.100,00 5.400,00 5.100,00 5.100,00 
Alimentação 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
Eventos 10.610,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 
Ativo Ambiental 48.250,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAIS 154.189,00 102.939,00 102.639,00 102.639,00 

Fonte: Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções, para 2004 a 2006 

 

 A escrituração contábil, da movimentação do Projeto de Recuperação dos Recursos 

Hídricos do Assentamento Poções, é realizada na escrita contábil do Hospital Pio X, de forma 

centralizada, e informações contábeis do Hospital Pio X não foram disponibilizadas para a 

presente pesquisa. 
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3  O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO 

ASSENTAMENTO POÇÕES E A CONTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 A perspectiva de ações comprometidas com a sociedade e com o meio ambiente, já 

saiu das utopias para a prática no Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do 

Assentamento Poções, porém, tão importante quanto executar essas práticas, é prestar contas e 

divulgar de modo sistemático e evidente as aplicações nos seus ativos sociais e ambientais. 

 “Gerenciar o Meio ambiente requer conhecimento específico. Quando se consegue 

entender esse processo de gestão, mais facilmente se pode desenvolver sistema para medir e 

divulgar suas ações.” (FERREIRA, 2003, p. 30). 

 Pelos critérios contábeis adotados pela entidade, Hospital Pio X, não existe uma 

escrita contábil separado do Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento 

Poções, para posterior consolidação em sua mantenedora. Assim, a entidade Hospital Pio X, 

realiza a escrita contábil de todos os fenômenos patrimoniais ocorridos no Projeto, de forma 

centralizada. 

 Dentro da pesquisa efetuada, constatamos ser possível à criação de uma escrita 

contábil descentralizada, em que se registrasse por meio de centro de custos os recursos do 

Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções, o que, além dos 

dados específicos seria mais fácil a análise gerencial do projeto. 

 Independente da descentralização da escrita contábil a entidade, em virtude do caráter 

ambiental do projeto, poderia adotar o processo de gestão ambiental, sob o enfoque da 

Contabilidade Ambiental, que leva em consideração todas aquelas variáveis de um processo 

tradicional de gestão, tais como o estabelecimento de políticas, planejamento, um plano de 

ação, plano de contas compatível, alocação de recursos, determinação de responsabilidades, 
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decisão, coordenação, controle, entre outros, visando como prioridade o desenvolvimento 

sustentável2 e a manutenção da contabilidade ambiental. 

 A gestão ambiental em seus diversos níveis envolve variáveis e alternativas 

complexas, porém com questões atemporais, como educação, saúde, alimentação, enfim 

condições de sobrevivência do homem.  

 O Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções procura 

suprir por meio do programa de geração de rendas, as necessidades das famílias dos 

assentados, em consonância com a preservação ambiental, mediante seu programa de 

educação ambiental, porém carece da implantação de um Sistema de Contabilidade 

Ambiental. 

 Mostrar a preocupação com a gestão ambiental é fator que facilita a obtenção de 

financiamento para seu investimento.  E mostrar a preocupação carece de fórmulas, métodos, 

sistemas.  A Contabilidade como principal sistema de informação de uma organização, pode 

ser usada para sistematizar os informes e os demonstrativos da gestão ambiental.   

 Como já conceituada anteriormente, propõe-se a adoção da Contabilidade Ambiental 

para o acompanhamento total do Projeto e até como meio de demonstração junto a Petrobrás 

S/A que é parceira e financiadora dos recursos financeiros. 

 Com o uso da Contabilidade Ambiental, a administração do Projeto de Recuperação 

dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções poderá ter as informações do montante e da 

forma que os gastos estão sendo realizados. 

 

 

 

 

                                                
2 Entende-se Desenvolvimento Sustentável como uma articulação entre equidade e qualidade de vida, 
conservação ambiental, eficiência e crescimento econômico. Equidade e qualidade de vida como objetivos 
centrais do Desenvolvimento Sustentável. Conservação Ambiental como seu condicionante central. Eficiencia e 
Crescimento Econômico como pré-requisito fundamental. 



 

 

31 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DOS FENÔMENOS (CONTÁBEIS) PELA CONTABILIDADE 

AMBIENTAL – SUGESTÕES AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO POÇÕES 

 

 Pela ótica da Contabilidade Ambiental, redução ou prevenção de provável 

contaminação ambiental resultante de futuras operações, ou, ainda, conservação do meio 

ambiente, são considerados na forma de imobilizado ou diferido, para apropriação nos 

períodos em que gere benefícios econômicos, atendendo ao regime de competência. 

 Assim na verificação dos mencionados fenômenos, realizar-se-ia um lançamento de 

débito de conta de ativo imobilizado, ou ativo diferido, tendo por contrapartida uma conta do 

Ativo ou do Passivo justificando a origem. 

 Portanto, ativos ambientais, são todos os bens da entidade que visam à preservação, 

proteção e recuperação ambiental e devem ser segregados em linha à parte no                     

Balanço Patrimonial, para permitir ao usuário melhor avaliação das ações ambientais dessa 

entidade.  

 Os gastos ambientais diretamente relacionados com o exercício em curso devem ser 

computados no resultado do exercício, tendo tratamento de despesas (insumos ou serviços 

necessários à realização do processo de recuperação, totalmente consumidos), devendo ser 

contabilizados à medida que o fato gerador ocorrer. Neste caso a escrituração contábil, dar-se-

ia por meio de um débito na respectiva conta de despesa ambiental e a sua correspondente 

contrapartida.  

 Poderá, também, ocorrer reflexo de Resultados de exercícios anteriores, quando o 

Ativo ambiental se referir aos eventos passados. Tratando-se de fatos geradores ocorridos em 

exercícios anteriores e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes, a contrapartida dos 

ajustes também deveria ser feita diretamente à conta de Resultados do exercício em curso, 
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dado que os Resultados de exercícios anteriores só devem ser alterados em função de 

mudança de critério contábil ou da retificação de erro. 

 Com a criação de um Sistema de Contabilidade Ambiental o Balanço Patrimonial do 

Projeto de Recuperação dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções, demonstraria os 

bens ambientais relacionados às atividades ambientais e a Demonstração Resultado 

evidenciaria as Receitas e Despesas relacionadas ao meio ambiente. 

  

3.2  CONTABILIDADE AMBIENTAL APLICADA AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO POÇÕES 

 

 Uma vez constatada a não existência de escrituração descentralizada do Projeto 

Poções e os benefícios que o Sistema de Contabilidade Ambiental proporciona para a 

demonstração das ações presentes e futuras dos administradores, propõe-se a seguir  modelo 

de plano de contas de cunho ambiental, no intuito de contribuir com a gestão do Projeto 

pesquisado. 

 

3.2.1  Modelo de plano de contas com vistas à contabilidade ambiental 

 

 O Plano de Contas, peça de fundamental importância na preparação do trabalho de 

escrituração contábil, pois nele se localiza as contas que a empresa irá agrupar os fenômenos 

patrimoniais análogos, deve ser cuidadosamente elaborado de forma a facilitar a emissão dos 

relatórios contábeis da empresa. 

 O estudo propõe ainda a criação de um Plano de Contas contemplando as questões 

ambientais, que será o sustentáculo de uma boa Contabilidade Ambiental. O Plano de Contas 

constará os ativos, passivos, receitas e custos ambientais, como pode ser visualizado no 

seguinte modelo:  
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Quadro 2 – Modelo de Plano de Contas Aplicado à Contabilidade Ambiental 

Código Reduzido Nomenclatura 
1.0.0.00.0000 1 ATIVO 
1.1.0.00.0000 2 ATIVO CIRCULANTE 
1.1.1.00.0000 3 ATIVO CIRC. DISPONÍVEL 
1.1.1.01.0000 4 CAIXA 
1.1.1.01.0001 5 CAIXA GERAL 
1.1.1.02.0000 6 BANCOS 
1.1.2.00.0000 7 CRÉDITOS 
1.1.3.00.0000 8 ESTOQUES 
1.1.3.01.0000 9 ESTOQUE INSUMOS AMBIENTAIS 
1.1.3.01.0001 10 MATL. PARA REFLORESTAMENTO 
1.1.3.01.0002 11 ADUBOS E INSUMOS ORGÂNICOS 
1.1.3.02.0000 12 MAT. DIVERSOS – ALMOXARIFADO 
1.1.3.03.0000 13 ESTOQUES AMBIENTAIS 
1.1.3.03.0001 14 SEMENTES 
1.1.3.03.0002 15 MUDAS 
1.1.3.03.0003 16 ÁRVORES 
1.2.0.00.0000 17 ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO 
1.2.1.00.0000 18 CRÉDITOS E VALORES 
1.3.0.00.0000 19 ATIVO PERMANENTE 
1.3.1.00.0000 20 INVESTIMENTOS 
1.3.2.00.0000 21 IMOBILIZADO 
1.3.2.01.0000 22 IMOBILIZAÇÕES AMBIENTAIS 
1.3.2.02.0000 24 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 
1.3.3.00.0000 25 DIFERIDO 
1.3.3.01.0000 26 GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS 
1.3.3.02.0000 27 GASTOS AMBIENTAIS 
2.0.0.00.0000 28 PASSIVO 
2.1.0.00.0000 29 PASSIVO CIRCULANTE 
2.1.1.00.0000 30 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
2.1.2.00.0000 31 DEBÊNTURES 
2.1.3.00.0000 32 FORNECEDORES 
2.1.4.00.0000 33 OBRIGACOES FISCAIS 
2.1.5.00.0000 34 OUTRAS OBRIGACOES  
2.1.5.01.0000 35 PASSIVOS AMBIENTAIS 
2.2.0.00.0000 36 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
2.2.1.00.0000 37 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
2.2.2.00.0000 38 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
2.2.2.01.0000 39 PASSIVOS AMBIENTAIS 
2.3.0.00.0000 40 RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS 
2.4.0.00.0000 41 PATRIMONIO LÍQUIDO 
2.4.1.00.0000 42 CAPITAL SOCIAL 
2.4.2.00.0000 43 RESERVAS DE CAPITAL 
2.4.3.00.0000 44 RESERVAS DE REAVALICAO 
2.4.4.00.0000 45 RESERVAS DE LUCRO 
2.4.5.00.0000 46 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 
3.0.0.00.0000 47 RECEITAS 
3.1.0.00.0000 48 RECEITA OPERACIONAL 
3.1.1.00.0000 49 RECEITA VENDAS MERCADORAIS 
3.1.2.00.0000 50 RECEITA PREST. DE SERVIÇOS 
3.1.3.00.0000 51 RECEITA AMBIENTAL 
3.1.3.01.0000 52 VENDA DE PRODUTOS AMBIENTAIS 
3.1.3.01.0001 53 VENDA DE MUDAS 
3.1.3.01.0002 54 VENDA DE SEMENTES 
3.1.3.01.0003 55 VENDA DE ÁRVORES 
3.4.0.00.0000 56 DEDUCOES DA RECEITA 
3.4.1.00.0000 57 VENDA CANCELADA E DEVOLUÇÃO 
3.4.2.00.0000 58 ABATIMENTOS 
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3.4.3.00.0000 59 IMP. INCIDENTES S/ VENDAS 
4.0.0.00.0000 60 CUSTOS  E DESPESAS 
4.1.0.00.0000 61 CUSTOS 
4.1.1.00.0000 62 CUSTOS AMBIENTAIS 
4.1.1.01.0000 63 INSUMOS E PRODUTOS 
4.1.1.01.0001 64 SEMENTES 
4.1.1.01.0002 65 ADUBOS 
4.1.1.01.0003 66 SUBSTRATO 
4.1.1.02.0000 67 MAO-DE-OBRA 
4.1.1.02.0001 68 SALÁRIOS 
4.1.1.02.0002 69 GRATIFICAÇÕES 
4.1.1.02.0003 70 FÉRIAS 
4.1.1.02.0004 71 Décimo Terceiro Salário 
4.1.1.02.0005 72 INSS 
4.1.1.02.0006 73 FGTS 
4.1.1.02.0007 74 Outros Encargos 
4.1.2.00.0000 75 Custos de Outros Produtos 
4.2.0.00.0000 76 Despesas Operacionais 
4.2.1.00.0000 77 Despesas Ambientais 
4.2.1.01.0000 78 Despesas de Pessoal 
4.2.1.02.0000 79 Despesas de Vendas 
4.2.1.03.0000 80 Despesas Administrativas 
4.2.1.04.0000 81 Resultados Financeiros Líquidos 

Fonte: Manual de Contabilidade das S/A (2003, p. 41-46) [adaptações nossas]. 

 

 Como podemos observar o Plano de Contas está estruturado em 04 (quatro) grandes 

grupos. O grupo 01 (um) agrupa todas as contas de Ativo. O Grupo 02 todas as contas de 

Passivo. O Grupo 03 todas as contas de Receitas e suas deduções. O Grupo 04 as contas de 

Custos e Despesas.  

 A coluna de código é utilizada na estruturação do Plano de Contas. Por ela se 

identifica a que grupo pertence a conta. A coluna código é útil ainda para informar se é uma 

conta sintética ou analítica. O Código está estruturado em 05 (cinco) níveis, exemplo: 

1.0.0.00.0000. A conta para ser considerada analítica deve possuir número maior que zero, em 

todos os níveis. Somente se efetuará lançamentos contábeis em contas analíticas, as demais 

contas são utilizadas para agrupar saldos. A coluna Reduzido se refere ao número que o 

usuário irá utilizar para realizar o lançamento contábil. Quando o usuário desejar referir-se a 

uma determinada conta, irá digitar o número da coluna reduzido. Por ele não se identifica a 

que grupo pertence a conta, ou se é sintética ou analítica. A coluna Nomenclatura, é utilizada 

para o nome da conta, que irá acumular fenômenos patrimoniais análogos. As contas 
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ambientais serão utilizadas sempre que existir fenômenos patrimoniais relativos ao meio 

ambiente, sempre pelas partidas dobradas.  

 

3.2.2  Apresentação do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício 

entre novembro de 2004 a abril de 2005, com vistas à contabilidade ambiental 

 

 Demonstração do resultado do semestre (período: novembro de 2004 a abril de 2005), 

projeto de recuperação e recuperação dos recursos hídricos do Assentamento Poções. 

Quadro 3 – Demonstração do Resultado do Exercício 
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FONTE:  Quadro Demonstrativo elaborado a partir de dados fornecidos pela administração do Projeto Poções - 2005 

 
 
  A demonstração do superávit apresentada segue a execução do projeto 

supramencionado.  Todas as receitas e despesas foram tratadas como ambientais uma vez que 

só tem razão de existir em função da execução do Projeto de Recuperação dos Recursos 

Naturais do Assentamento Poções, de objetivo nitidamente ambiental. 
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 Balanço patrimonial (data: 30/04/2005), projeto de recuperação e recuperação dos 

recursos  hídricos do Assentamento Poções. 

�
Quadro 4 – Balanço Patrimonial 
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FONTE:  Quadro Demonstrativo elaborado a partir de dados fornecidos pela administração do Projeto Poções - 2005 

� ��
 Conforme podemos visualizar no Ativo do Balanço Patrimonial, consta apenas um 

grupo de contas. O Ativo Permanente Ambiental, que são os únicos bens à disposição do 

Projeto Poções tendo como contrapartida no grupo de Patrimônio Social do Passivo. 

 Os modelos propostos estão em conformidade com a NBC T 15, editada pela 

Resolução do CFC No. 1003/04 e são de especial importância para o Projeto de Recuperação 

dos Recursos Hídricos do Assentamento Poções uma vez que atende a norma legal que trata 

da contabilidade ambiental; possibilitando a construção de relatórios contábeis de maneira 

transparente quanto aos investimentos realizados no meio ambiente. 
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CONCLUSÃO 

 

O propósito deste trabalho foi de discutir os aspectos do Projeto de Recuperação dos 

Recursos Hídricos do Assentamento Poções quanto a adoção da metodologia da contabilidade 

ambiental.   

O trabalho de pesquisa revelou ser possível, segregar a contabilidade financeira 

existente com as normas e técnicas da contabilidade ambiental.  

Parece claro que esta modificação no sistema contábil, vem agregar valor à Petrobrás, 

parceira e financiadora do projeto além de abrir oportunidade de aplicação dessa nova técnica 

contábil neste projeto. O estudo revelou que com pouco esforço é possível fazer um trabalho 

ousado do uso da técnica da Contabilidade Ambiental. 

A Contabilidade Ambiental também deve ser utilizada com fins de demonstração para 

a sociedade e para a Petrobras S/A como meios de prestação de contas. Interessante notar que 

a  grande maioria das células sociais, notadamente as indústrias, de alguma forma degradam o 

meio ambiente. Ressalta-se, entretanto que tal degradação acaba, via de regra, a não ser 

reprimida por uma atitude corretiva dos órgãos que detém o poder de fiscalizá-las. 

O Planejamento Ambiental, de cunho ecológico, deve assim como o Tributário, o 

Previdenciário, o Trabalhista, o Organizacional, entre outros fazer parte do planejamento 

estratégico das células sociais. E a Contabilidade Ambiental é de grande utilidade para a 

administração, quer por facilitar as demonstrações no meio ambiente, quer para dar maior 

sustentação à prestação de contas do Projeto. 

Dentro da aplicabilidade da Contabilidade Ambiental, ressalta-se a criação de um 

Plano de Contas com vistas a segregar as contas que compõem o Ativo e o Passivo da 

empresa bem como adoção de uma nova sistemática na classificação das contas de resultados, 

que podem contribuir com uma nova forma de registrar as despesas e as receitas do projeto. 

Por fim, podemos concluir que o projeto pode muito bem recepcionar nossas considerações, 
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cujo maior beneficiário será o de dar maior visibilidade nas demonstrações contábeis, 

segregando a Contabilidade Financeira, atualmente usada da Contabilidade Ambiental, tão 

importante para o Projeto como para futuros estudos sobre o mesmo. 

O Projeto de recuperação dos recursos naturais tem como mantenedora o Hospital Pio 

X, que conserva seu sistema de contabilidade de forma tradicional, dificultando a 

demonstração dos trabalhos sociais e ambientais realizados por tal entidade. Essa pesquisa 

permitiu perceber, que a inclusão das contas de cunho social e ambiental em seu plano de 

contas contábeis, viabiliza maior publicidade aos atos e projetos que há tempos realiza na 

sociedade em que está inserida, alem de atender os ditames da NBCT 15 do CFC. 

Embora algumas constatações e observações deste trabalho estejam aparentemente 

restritas às condições diferenciadas de um grupo especifico, essas podem ser estendidas a um 

universo mais amplo da contabilidade. No limite, podem contribuir para reflexão e elaboração 

de propostas contábeis, voltadas ao meio ambiente, adequadas à realidade de cada contexto. 

Este é um momento bastante oportuno, quando se discute como prioridade questões 

ambientais voltadas às empresas. Muitas vezes, os projetos empresariais cometem falhas por 

subestimar a importância do conhecimento da contabilidade na área de atuação. 
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