
 

  

RESUMEN 
 

 
La presente tesis doctoral tiene como objeto de reflexión el derecho 

fundamental de acceso universal al agua tratada y la correspondiente obligación de 
su uso sostenible, Considerando que la esencialidad de este pozo para todos los 
seres vivos.  En el examen del enfoque del estudio, examina los fundamentos de 
carácter político económico y eficiente para el ejercicio legal del derecho referido, 
con énfasis en los siguientes instrumentos: educación ambiental, la normalización, 
la tecnología y la fiscalidad.  Bajo este enfoque, el progreso y brechas en términos 
de tratamiento del tema, se relacionan dialécticamente con elementos ideológicos, 
con la visión del mundo, con las expectativas y los valores hegemónicos en la 
sociedad.  En general, términos, aboga por-si la calidad de sujeto de derechos al 
agua, bajo la premisa de que, aunque no hay brechas en términos de normas y su 
aplicación, es fructífera para transformar cualitativamente cómo la humanidad se 
refiere a la naturaleza, dando prioridad a las posibilidades de cualquier individuo a 
defender el uso libre y responsable del vital líquido, siempre evitando acciones 
antropogénicas perjudiciales a su salud. 
 
Palabras clave: Derecho Fundamental al Agua; Educación Ambiental; 
Sostenibilidad; Legislación; Fiscalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se não mudarmos logo nossa relação com a água e com os 
ecossistemas que a mantêm, toda a nossa riqueza e conhecimento 
não terão sentido algum”. 
 

Maude Barlow e Tony Clarke1. 

                                                
1 BARLOW, Maude e CLARKE, Tony. Ouro Azul: como as grandes corporações estão se 
apoderando da água doce do nosso planeta. Tradução de Andreia Nastri. Tradução de atualizações 
de Natália Coutinho Mira de Assumpção. São Paulo: Editora M. Books do Brasil, 2003. 



 

  

SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO 11 
TÍTULO I - O DESPERTAR ECOLÓGICO NO CONTEXTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 18 
Capítulo I - O DIREITO NO CAMINHO DAS ÁGUAS 18 

I.1. A Interdependência da Relação Homem - Natureza – Direito. ...................... 18 

I.2. Aspectos relevantes dos Direitos Fundamentais .......................................... 34 

I.3. Direito à água. ............................................................................................... 46 

I.4. Direito de águas. ........................................................................................... 59 

I.5. O Direito das Águas. ..................................................................................... 62 

Capítulo II - AS MÚLTIPLAS FUNÇÕES DAS ÁGUAS 71 
II.1. As Faces da Água: origem e significados .................................................... 71 

II.2. A Água Virtual como elemento intrínseco na cadeia de produção ............... 80 

II.3. O Espaço Urbano e o Saneamento Básico: reflexos no uso doméstico da 

água. ................................................................................................................... 95 

II.4. O Contexto Histórico-Político das Águas Brasileiras: águas superficiais, 

subterrâneas e transfronteiriças. ....................................................................... 108 

Capítulo III - A GESTÃO DAS ÁGUAS BRASILEIRAS 135 
III.1. Aspectos Conceituais Relevantes: sustentabilidade, governança, risco e 

serviço público .................................................................................................. 135 

III.2.  A Água e os Principais diplomas normativos sobre Meio Ambiente. ........ 147 

III.3. A Importância da Agência Nacional de Águas (ANA), do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, dos Comitês das Bacias Hidrográficas e das Agências 

Regionais na Gestão dos Mananciais de Águas. .............................................. 171 

III.4. A Cooperação Internacional para regulamentação dos Recursos Hídricos.

 .......................................................................................................................... 183 

III.5. As Competências Constitucionais e as Obrigações Institucionais dos Entes 

Federados no tocante à Defesa do Meio Ambiente, em particular dos Serviços 

de Saneamento Básico. .................................................................................... 193 

 
 
TÍTULO II - A INSTRUMENTALIDADE EM PROL DAS ÁGUAS 206 
Capítulo I - A POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 206 



 

  

I.1. A Educação Ambiental como Pressuposto Necessário à Efetividade da 

Sustentabilidade e da Gestão das Águas ......................................................... 206 

I.2. A Proteção do Ouro Azul e a Lei Nacional das Águas: Lei n° 9.433/97 ...... 217 

I.3. Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos ...................... 224 

Capítulo II - A TECNOLOGIA EM BENEFÍCIO DAS ÁGUAS 238 
II.1. Aspectos Conceituais e Históricos de Tecnologia ...................................... 238 

II.2. A Importância da Ciência Tecnológica para o Meio Ambiente. .................. 247 

II.3. O Reuso das Águas ................................................................................... 261 

Capítulo III - A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E O ESTADO TRIBUTÁRIO
 273 

III.1. Fundamentos Conceituais e Finalidades dos Tributos .............................. 273 

III.2. A Extrafiscalidade e o Meio Ambiente ....................................................... 288 

III.3. O Tributo como Instrumento de Mudança de Paradigmas Comportamentais 

no Contexto das Águas, em particular no Espaço Urbano ................................ 296 

CONCLUSÃO 317 
REFERÊNCIAS 324 
 

 
 



 

  

     

INTRODUÇÃO 
 

 
“A água é um bem indispensável à vida: 
humana, animal e vegetal”2. 

 

 

Compatibilizar a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento 

econômico tem sido a tônica dos debates de governantes, especialistas e 

acadêmicos, no plano nacional e internacional. A rigor, é imperioso que o binômio, 

sustentabilidade-desenvolvimento, esteja sempre presente nos diálogos, mesmo 

quando o foco da discussão é centrado na economia.   

Em um contexto no qual a demanda por bens e serviços cresce 

vertiginosamente, a preocupação parece vigorosamente justificada, quando se 

constata que, no mundo contemporâneo, em paralelo ao crescimento da economia, 

da ciência e da tecnologia, ampliam-se os causadores de poluição e seus nefastos 

efeitos, enquanto os recursos naturais (a exemplo das águas) apresentam sinais de 

exaustão e finitude.  

  Nesse cenário desafiador exsurgem as questões nucleares do 

presente estudo: quais os fundamentos sócio-jurídicos que sustentam o acesso 

universal à água potável como direito fundamental?  Quais os instrumentos de 

caráter político, jurídico e sócio-econômico com potencial de conferir efetividade ao 

direito ao acesso universal e sustentável à água potável? 

De pronto, cumpre sublinhar o pressuposto de que a complexidade da 

gestão das águas tem características próprias e requer a combinação de um 

conjunto de instrumentos, os quais atuando conjuntamente podem trazer a 

necessária e urgente eficiência à administração eficiente dos recursos hídricos, e, 

por conseguinte, a concretização do direito ao acesso universal e sustentável da 

água potável. 

Com a atenção dirigida a essa problemática de indiscutível significado 

social e humano, toma-se como referência duas premissas básicas, a uma, a 

prioridade absoluta à defesa dos mananciais de águas por parte de todos os atores 

                                                
2 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2004, p. 120. 



 

  

sociais (Estado e cidadãos) e, a duas, a necessidade premente de empreender 

mudanças na relação homem-Natureza-Direito.  

Como justificativa da eleição desse objeto de pesquisa, é oportuno 

recordar que, por muitos séculos, o Meio Ambiente natural tem sido tratado como 

bem inesgotável, sem que se lhe consagre o devido cuidado, quanto ao uso e 

preservação. 

Considerando a complexidade e a multidisciplinariedade dos diversos 

aspectos que norteiam o objeto da presente Tese, subdivide-se o trabalho em dois 

títulos. No título I, denominado “O Despertar Ecológico no Contexto dos Recursos 

Hídricos”, apresentam-se aspectos históricos e conceituais do líquido vital, além de 

ressaltar a importância de suas múltiplas funções à vida e ao desenvolvimento 

econômico. De fato, não será possível compreender as funções normativa, 

coordenadora e institucionalizadora do Direito sem que antes se possa 

compreender e conhecer toda a complexidade que permeia a água; questão que se 

projeta em vários planos: individual (da consciência e da ação), das diversas 

comunidades em que se subdivide a Federação brasileira e, por fim, o âmbito 

internacional.  

Já no Título II, designado “A Instrumentalidade em prol das Águas”, a 

ênfase recai no exame dos instrumentos político-jurídicos e econômicos 

considerados relevantes à efetividade do direito universal ao acesso à água 

potável, e o correspondente dever de exercê-lo com responsabilidade. Nesse 

sentido, a normatização - que permeia todo o trabalho – desempenha duplo papel. 

De um lado, pode ser considerada instrumento autônomo, haja vista o seu caráter 

coercitivo e indutor de comportamento; de outro lado, é elemento catalizador que 

unifica e pode conferir coerência aos demais instrumentos, a educação, a 

tecnologia e o tributo. Em outras palavras: o Direito, por meio das normas jurídicas, 

é o único mecanismo que pode amalgamar o conjunto dos referidos instrumentos 

de forma eficaz. É de se realçar, ainda, o indispensável e relevante papel do Direito 

para coordenar os aludidos instrumentos (educação, tecnologia e tributação) e bem 

assim institucionalizar as melhores práticas direcionadas ao processo da gestão 

democrática das águas no Brasil. 

Como a investigação se situa no âmbito de Curso de Doutorado em 

Direito Público e Evolução Social, e levando em conta a natureza transdisciplinar 

do objeto de pesquisa, assume-se a necessidade de apoiar a coleta e análise de 



 

  

dados em fontes oriundas de diferentes áreas do conhecimento, de forma a compor 

uma visão holística no tratamento do tema.  

Nesse intuito, no Capítulo I, do Título I, busca-se analisar a relação 

entre o homem, o Direito e o Meio Ambiente ao longo do tempo. Ainda, neste 

capítulo tem-se por oportuno trazer à baila: a) aspectos relevantes dos Direitos 

Fundamentais, sob o pressuposto de que o acesso à água potável está incluído 

nessa seara; e b) a distinção entre os direitos à água, das águas e de água, haja 

vista a importância da interconexão dos conceitos na gestão do ouro azul3.  

O objetivo de demonstrar as diferenças entre os mencionados direitos 

está calcado na ideia de que a água, considerando as suas múltiplas funções e a 

sua essencialidade para a vida, deve ser tratada pelo Direito a partir de, pelo 

menos, duas perspectivas, quais sejam, como direito fundamental e como sujeito 

de direitos. Outra meta com a apresentação das nuances de cada um desses 

direitos (direito à água, direito de água e o direito das águas) é trabalhar o 

imaginário das pessoas no tocante à necessidade de conhecer melhor aquilo que 

lhes parece tão conhecido, como é o caso do líquido vital, mas que de fato não o é. 

No capítulo II, do Título I, o propósito é apresentar as diversas faces 

das águas, tendo como premissa as diversas concepções desse bem natural, para 

melhor compreensão da importância de se defender a água como direito 

fundamental e como sujeito de direitos. A água virtual também está inserida nesta 

parte da pesquisa, considerando os seus múltiplos usos, especialmente como 

elemento intrínseco na cadeia de produção.  

Por fim, as duas últimas seções do mencionado capítulo tratam de 

contextualizar o uso da água no espaço urbano, bem como a historicidade política 

das águas em solo brasileiro. 

Na sequencia, considerando os riscos inerentes às sociedades e a 

crescente demanda por bens e serviços, somados ao exponencial aumento 

demográfico, visa-se, no terceiro e último capítulo do Titulo I, intitulado “a gestão 

das águas brasileiras”, a delinear conceitos de institutos relevantes à compreensão 

do objeto da Tese. São eles, a sustentabilidade, a governança, o risco e o serviço 

                                                
3 Expressão cunhada por Maude Barlow e Tony Clarke. In: BARLOW, Maude e CLARKE, Tony. 
Ouro Azul: como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. 
Tradução de Andreia Nastri. Tradução de atualizações de Natália Coutinho Mira de Assumpção. 
São Paulo: Editora M. Books do Brasil, 2003. 
 



 

  

público. Ao mesmo tempo, confere-se destaque à evolução dos principais diplomas 

normativos alusivos à proteção do Meio Ambiente, sob o ponto de vista 

administrativo, civil e penal, com o fito de demonstrar a trajetória do tratamento 

conferido ao tema no Brasil, bem como sublinhar o paradoxo da existência de 

inúmeras normas ambientais, malgrado haver, por outro lado, substanciais lacunas 

no tocante à disciplina de instrumentos à eficiente gestão dos recursos hídricos, a 

exemplo dos avanços tecnológicos e da tributação. Nesse sentido, enquanto os 

instrumentos de caráter tecnológico carecem de normatividade, a seara tributária é 

rica em normas, porém não voltadas à preservação do Meio Ambiente, e, por 

conseguinte, das águas. 

No mesmo capítulo III, confere-se ênfase à importância do processo 

democrático da gestão do ouro azul, particularmente no que tange à atuação da 

Agência Nacional de Águas (ANA), do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

dos Comitês das Bacias Hidrográficas e das Agências Regionais na Gestão dos 

Mananciais de Águas. Na mesma linha de pensamento, destaca-se a cooperação 

internacional na regulamentação dos recursos hídricos, porquanto a proteção 

necessária e indispensável dessa riqueza natural não se restringe ao âmbito local. 

Assim como a preservação do Meio Ambiente natural, ela ultrapassa fronteiras, 

pois os limites geológicos e os efeitos de ações humanas não se atêm aos limites 

geográficos.   

Na última seção do capítulo em tela, analisam-se as competências 

constitucionais, para melhor entendimento das funções institucionais dos Entes 

Federados, no que diz respeito à defesa do Meio Ambiente, em particular dos 

serviços de saneamento básico, no qual se insere o serviço público de distribuição 

de água tratada. 

Por sua vez, no Título II, conforme já anunciado, o estudo volta-se 

para os instrumentos político-jurídicos e econômicos que podem garantir o 

exercício do direito ao acesso sustentável à água potável. Nessa senda, no 

primeiro capítulo do referido título, sustenta-se que a educação ambiental é um dos 

instrumentos político-jurídicos necessários para o despertar ecológico, eis que o 

conhecimento é condição indispensável à conscientização e mudança de 

comportamento. A esse respeito, não se pode esquecer que ainda se padece de 

analfabetismo funcional em se tratando de Meio Ambiente. A Natureza é percebida 

pelos sentidos, mas não é compreendida, pois falta o conhecimento do “ser” de 



 

  

cada ecossistema, a exemplo dos mananciais de águas, os quais têm sofrido com 

as ações antrópicas. 

  Ainda no citado capítulo, apresenta-se o diploma normativo nacional 

das águas, a Lei n° 9.433/97, o qual abriu espaço à formulação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos – visto ser da competência privativa da União legislar sobre 

águas, por força do art. 22, inciso IV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 -, destacando-se os instrumentos da referida política das águas, 

bem como a importância de cada um deles no processo de gestão do líquido 

precioso. 

Guardando coerência com as diretrizes metodológicas da pesquisa, 

no Capítulo II, do Título II, além de trazer aspectos da genealogia do fenômeno 

tecnológico, tem-se por oportuno examinar a importância da tecnologia como 

instrumento para conservação e uso adequado dos recursos hídricos, destacando 

os sistemas de reuso das águas. 

No capítulo III, ainda da segunda parte do trabalho, analisa-se a 

possibilidade de o Estado, por meio do tributo, levar os indivíduos ao dever de 

cuidado para com as águas, racionalizando seu uso. Nesse sentido, expõem-se 

resumidamente os principais aspectos conceituais e a finalidade dos tributos, 

realçando o papel da extrafiscalidade na seara ambiental.  

Nessa linha de pensamento, sugere-se a criação de uma contribuição 

social autônoma, a qual, ao lado dos outros instrumentos (educação, normatização 

e tecnologia) pode ser proficiente para alterar comportamentos no cenário urbano, 

e preservar o aspecto quantitativo do ouro azul. 

Do ponto de vista metodológico, optou-se pelo modelo crítico-

dialético4, sob o pressuposto de que o tema em exame evolui em paralelo às 

transformações sociais, culturais, econômicas e políticas que ocorrem na 

sociedade, em seus diferentes segmentos. Sob esse enfoque, os avanços e 

lacunas no tratamento do tema relacionam-se dialeticamente com elementos 

                                                
4 SILVA, Edna Lúcia da. e MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de 
Dissertação. 3 ed. Disponível em <projetos.inf.ufsc.br>. Pesquisa realizada em 23/12/2010. 
Prelecionam as autoras, com base em Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi, “o método 
dialético “fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem 
dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. É um método de interpretação 
dinâmica e totalizante da realidade. Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um 
contexto social, político, econômico, etc.” p.26.  
 



 

  

ideológicos, com a visão de mundo, com expectativas e valores hegemônicos na 

sociedade.  

Operacionalmente, realiza-se análise de natureza qualitativa5 e 

quantitativa6. As principais fontes do estudo abarcam a doutrina pátria e 

estrangeira, a legislação pertinente, bem assim relatos de experiência de políticas 

públicas e ações particulares alusivas ao aproveitamento responsável da água. 

                                                
5 SILVA & MENEZES. Op. Cit. A pesquisa qualitativa leva em consideração a relação entre o mundo 
da vida e o sujeito, ou seja, a objetividade dos fatos da vida se interconectam com a subjetividade 
do “sujeito, que não pode ser traduzido em números”. 
6Idem. Ibidem. Ensinam as autoras: “a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 
quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 
analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 
mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.)”. 



 

  

 



 

  

 
TÍTULO I  

O DESPERTAR ECOLÓGICO NO CONTEXTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Capítulo I 

O DIREITO NO CAMINHO DAS ÁGUAS 
 

I.1. A Interdependência da Relação Homem - Natureza – Direito.  
 
 

Quem quiser compreender o Direito do presente no 
seu estádio atual, tem também que ter em vista o seu 
devir histórico, bem como a sua abertura face ao 
futuro7. 

 
 

Num esforço de contextualização para exame do tema, de pronto, 

analisa-se a relação entre o homem e a Natureza (onde se insere a água como um 

dos microssistemas), bem como o papel do Direito para desenvolver parâmetros 

normativos disciplinadores desta convivência.  

Olhando para o passado, verifica-se que, desde a Antiguidade, 

pensadores debruçam-se sobre o tema dos fundamentos do Direito e de sua 

função construtora e modificadora da realidade8. Na atualidade, a ideia do 

positivismo clássico, calcado no método de subsunção do fato à norma9 tem sido 

contestada pela doutrina e jurisprudência, em busca de nova forma de interpretar o 

Direito. Nesse diapasão, Eros Roberto Grau10 pontifica que o Direito é alográfico, 

uma vez que “o texto normativo não se completa no sentido nele impresso pelo 

legislador” e aduz “a ‘completude’ do texto somente é atingida, quando o sentido 

por ele expressado é produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete”. 

                                                
7 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: 
Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 263. 
8 Sobre o tema vide SABADELL, Ana Lucia. Manual de Sociologia Jurídica: introdução a uma 
leitura externa do Direito. 4 ed. rev.atual.ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 
9 Usera Canosa, citado por Eros Roberto Grau, aponta que a “subsunção implica apreciar-se como, 
da generalidade de um dever-ser, de suas ‘implicações gerais’, são obtidas as proposições 
concretas desse dever-ser. Ultimar essa operação é aplicar o direito; sua mecânica está fundada 
em um silogismo: a premissa maior é o texto normativo, a premissa menor são os pressupostos de 
fato e consequência jurídica”. In: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação 
do Direito. 5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 71. 
10 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação do Direito. 5 ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2009, pp.2-7. 



 

  

Em outras palavras: texto e norma, embora se imbriquem, expressam significantes 

distintos. O texto fecha-se em si mesmo, enquanto a norma é flexível, transmuda-

se em função do contexto em que se insere, adaptando-se às situações fáticas 

enfrentadas pelo hermeneuta.  Dessa feita, pondera Eros Roberto Grau11: “a norma 

encontra-se em estado de potência involucrada no texto e o intérprete a desnuda”. 

Tratando do assunto, Hans-Georg Gadamer12 propõe nova 

hermenêutica, amparada na filosofia da linguagem, cujos elementos basilares são 

a linguagem, a existência e a facticidade. Com efeito, enquanto, na metafísica 

clássica, a preocupação girava em torno das coisas, na metafísica moderna, o 

paradigma era a mente, a consciência e, agora, na pós-metafísica, o elemento 

estrutural da hermenêutica é a linguagem.   

Na esteira do pensamento do filósofo alemão, Lenio Luiz Streck13 

defende nova hermenêutica jurídica, em que os fatos sociais e o Direito não 

estejam separados do intérprete, de forma a fazer emergir correlação entre a 

realidade dos fatos e o mundo do Direito.  Nesse sentido, pontua: “não é mais 

possível pensar na equiparação entre vigência e validade, como se a vigência 

fosse o ente, e a validade, o seu ser. Tampouco o texto será equiparado à norma”. 

Nessa linha de entendimento, a moldura estrutural do Direito 

contemporâneo deve assentar-se em duas premissas basilares: a primeira, o 

homem, em relação jurídica, precisa ser tratado como “uma pessoa de carne e 

osso”, no dizer de Pietro Barcellona14, e não apenas como mais um dos elementos 

essenciais das relações jurídicas; a segunda premissa é a de que o Direito deve 

olhar para o Meio Ambiente a partir de dúplice perspectiva, ecocêntrica e 

antropocêntrica, contemplando a relação entre homem-natureza-natureza-homem, 

examinando essa complexa relação a partir de um ângulo interdisciplinar e 

holístico.   

Segundo lições de Paulo Nader15: 

 

                                                
11 GRAU. Op. Cit., p. 7. 
12 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. 4 ed. Tradução de Enio Paulo Giachini. Revisão 
da tradução, Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 
13 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e (em) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 8 ed. Porto Alegre; Editora Livraria do Advogado, 2009. 
 p. 220-225.  
14 BARCELLONA, Pietro.  El individualismo proprietário. Presentación Mariano Maresca. 
Traducción Jesús Ernesto García Rodríguez. Madrid: Editorial Trotta, S.A., 1996, p.17. 
15 NADER, Op. Cit., pp.19-20. 



 

  

Para o homem e para a sociedade, o Direito não constitui um fim, 
apenas um meio para tornar possível a convivência e o 
progresso social. Apesar de possuir um substrato axiológico 
permanente, que reflete a estabilidade da ‘natureza humana’, o 
Direito é um engenho à mercê da sociedade e deve ter a sua 
direção de acordo com os rumos sociais. (sem grifo no original) 

 

 

De fato, as múltiplas necessidades dos homens trazem grande 

desafio ao Direito que, além de desenvolver mecanismos à manutenção da paz e 

do equilíbrio social, precisa criar instrumentos racionais, capazes de coadunar 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental: este talvez seja o maior 

desafio da Ciência Jurídica na atualidade. 

Nessa toada, cabe refletir sobre a relação natural e necessária entre o 

homem e a Natureza, em particular, entre a vida do cidadão e a água, sob o prisma 

da importância funcional do Direito para disciplinar tal convivência. Como acentua 

Nelson Saldanha16, o Direito é “uma estruturação que se pretende estável, mas que 

frequentemente muda, altera-se, reconstrói-se”.  

Diferentes e complexos são os problemas que afligem as sociedades 

modernas contemporâneas.  Até o início da Revolução Industrial, as mudanças no 

Meio Ambiente tinham geralmente como causa o próprio devir da Natureza, eis que 

as alterações faziam parte do processo natural do ciclo da vida do ecossistema 

(aqui compreendido em sentido amplo), não produzindo efeitos significativos as 

ações antrópicas.  Hodiernamente, alerta Alberto Acosta17: “a Natureza, como 

construção social, ou seja, como termo conceitualizado pelos seres humanos, deve 

ser reinterpretada e revisada integralmente, se não quisermos colocar em risco a 

vida do ser humano no Planeta” e dos demais seres vivos. 

Sobre o assunto, Leonardo Boff18 aponta três problemas sérios da 

atualidade, que impõem atenção e urgência para seu deslinde: “a crise social 

mundial”, “as mudanças climáticas” e “a insustentabilidade do sistema-terra”. 

Complementando, Boaventura de Souza Santos vaticina que “a desertificação e a 

falta de água são os problemas que mais vão afetar os países do Terceiro Mundo 

                                                
16 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. 2 ed. Rev. e Ampl. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2005, p. 6. 
17 ACOSTA, Alberto. Por uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza: reflexões para a 
ação. Disponível em <www.ecodebate.com.br>. Pesquisa realizada em 08.07.2011. 
18 BOFF, Leonardo. Cuidar da terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2010, pp. 11-12. 



 

  

da próxima década”19, sem ignorar que cerca de um quinto da população mundial 

já não tem acesso ao precioso líquido. 

As possíveis soluções para as questões apresentadas pelos 

pensadores supra referidos dependem de reflexão bem fundamentada e de ações 

concretas do animal político de Aristóteles20, o homem que, unido em um só corpo, 

a sociedade, deve buscar soluções calcadas em três bases, a responsabilidade, a 

solidariedade e a cidadania ecológica. 

Nessa senda, uma visão holística - aqui definida como perspectiva que 

visa ao entendimento integral dos fenômenos -, amparada em diversos saberes, 

pode contribuir para a difícil travessia dos problemas ambientais, imbricados 

sistemicamente com a primeira questão-problema apresenta por Leonardo Boff, 

que é a crise social mundial, diretamente vinculada ao capitalismo e à distribuição 

de riquezas no mundo.   

Nesse sentido, como pontua Amartya Sen21, a ética capitalista, a 

despeito de seus pontos positivos, ainda “é muito limitada em alguns aspectos, 

ligados particularmente a questões de desigualdade econômica, proteção 

ambiental e necessidade de diferentes tipos de cooperação que atuem 

externamente ao mercado”. 

  A realidade demonstra que a exploração dos recursos naturais e os 

mais variados tipos de poluição decorrentes das ações antrópicas, em busca de 

crescimento econômico a qualquer custo, estão esgotando as imunidades do 

Planeta Terra, tornando-o cada vez mais frágil e incapaz de se recompor.  Por isso, 

nos últimos tempos, a busca de uma equação que equilibre desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade ambiental tem ocupado as mentes de muitos atores 

sociais e pensadores ao redor do mundo22. 

                                                
19 SANTOS, Boaventura de Souza. Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da 
experiência. 3 ed. São Paulo: Editora Cortez, 2001, p. 24. 
20 ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Nestor Silveira Chaves. Coleção Grandes Obras do 
Pensamento Universal – 16. São Paulo: Editora Escala, 2000. Conforme apregoava o pensador 
grego:“ o homem é um animal político, por natureza, que deve viver  em sociedade, e que aquele 
que, por instinto e não por inibição de qualquer circunstância, deixa de participar de uma cidade, é 
um ser vil ou superior ao homem”. 
21 SEN, Amartya.  Desenvolvimento como Liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão 
Técnica Ricardo Doniselli Mendes. 6ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 299. 
22 CRUZ, Branca Martins da. Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Ambiental. In: 
MARQUES, José Roberto (organizador). Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito 
Ambiental. Campinas, São Paulo: Editora Millennium, 2009, pp. 2-49. 



 

  

É importante destacar que a Natureza, apesar de há muito tempo ser 

subjugada aos interesses dos homens e tratada como objeto pela própria 

humanidade e pelo Direito, já foi percebida como ser vivo pelas culturas-não 

ocidentais e comunidades tradicionais, a partir de uma perspectiva animista.  Esses 

povos visualizavam a Natureza como “comunhão de sujeitos”23. 

A rigor, ainda há grupos24 que defendem Gaia (designação da terra 

pelos antigos gregos) como ser vivo, dotado de alma. A Ciência Holística, por 

exemplo, preocupa-se com o desenvolvimento de metodologias que aproximam o 

homem da Natureza, sendo a linguagem pressuposto desse intento. Para James 

Hillman, esclarece Stephan Harding 25, “o mundo em geral é uma comunhão de 

personalidades no mais amplo sentido, mais que humano, não sendo a 

subjetividade prerrogativa exclusiva dos seres humanos”. 

Ainda, nesse viés, o filósofo norueguês Arne Naess, citado por 

Stephan Harding26, defende o movimento da ecologia profunda, sob o argumento 

de que as pessoas precisam encontrar formas práticas e concretas de se conectar 

com a Natureza, buscando sempre a harmonia, definida como sustentabilidade 

ecológica27. Nesse sentido, com base na Teoria da Ecologia Profunda (de Arne 

Naess), esclarece Stephan Harding28: 
 
 

quando a pessoa se engaja em questionamento profundo de si 
mesma e da sociedade. Ao se questionar, a pessoa pergunta se está 
vivendo de um modo coerente com o clima geral de sua experiência 
profunda, se está usando a mente racional para deixar exposta, em 
todos os níveis de sua vida, a teia de conexões entre pressupostos e 
ações, de modo a articular um ponto de vista ético que, embora 
provisório e sempre sob revisão, possa ajudar nossas escolhas de 
estilo de vida. 

 

 

Os defensores desta teoria (Ecologia Profunda) perseguem a 

conscientização dos seres humanos de que o cuidado com o Meio Ambiente 

Natural não pode (e não deve) restringir-se à retórica, eis que precisa assumir 
                                                
23 HARDING, Stephan. Terra Viva: ciência, intuição e a evolução de gaia. Tradução de Mario 
Molina. São Paulo: Editora Cultrix, 2008, p. 28. 
24 Vide HARTING. Op. Cit. O autor também defende a tese do anima mundi e apresenta vários 
outros pensadores que seguem a mesma linha de preleção. 
25 HILLMAN, 1992 apud HARDING. Op. Cit., pp. 48-49. 
26 HARDING. Op. Cit., pp. 63-65. 
27 HARDING. Op. Cit., pp. 63-65. 
28 HARDING. Op. Cit., pp. 63-65. 



 

  

efeitos práticos, visando à sustentabilidade do ecossistema, necessária para a vida 

de todos (humanidade, fauna e flora). 

Stephan Harding29 esclarece - com base na doutrina do filósofo e 

ecologista americano David Abram (para quem a leitura escrita alterou a relação 

animista que o homem tinha com Natureza) “que o politeísmo dos antigos gregos, 

ricamente animista e baseado na natureza, lentamente se transformou, no século 

IV a. C., na visão de mundo mais racional de Platão e de outros filósofos30”. 

Ainda nesse período, que antecede a Era Cristã, a Natureza era 

objeto de estudo de muitos filósofos, em particular, dos pré-socráticos, aos quais se 

atribuía tal designação, não porque vieram antes de Sócrates31 - visto que alguns 

eram, inclusive, seus contemporâneos, a exemplo de Empédocles, Anaxágoras e 

Zenão -, mas por centralizarem suas reflexões e análises na phýsis; isto é, no 

Universo. 

Entre os pré-socráticos, Tales de Mileto, filósofo grego do Século VI a. 

C., traz especial contribuição à presente análise, pois foi pioneiro na defesa da 

água como elemento essencial à formação do mundo. Segundo alguns 

estudiosos32, o filósofo em tela teria escolhido a água como elemento principal da 

Natureza, pelo fato de: 

 
a água apresentar-se sob as mais variadas formas e em todos os 
estados em que vemos os corpos da natureza: líquido, sólido e 
gasoso. Vemos a água passar de um estado a outro, de uma forma a 
outra, num processo contínuo no qual mantém a identidade consigo 
mesma. O fenômeno da evaporação faz pensar que a água é a 
causa do céu e do que nele existe; o fenômeno da chuva faz pensar 
que a água é a causa da terra e do que nela existe. 
 
 

                                                
29 HARDING. Op. Cit., p. 31. Assevera o autor que segundo o ecologista cultural David Abram a 
escrita contribuiu para abandono da visão animista, na medida em que os vocábulos escritos 
passaram a traduzir um novo modo de ver o mundo, substituindo assim a relação interativa que os 
povos antepassados indígenas tinham com as árvores, animais, rios, montanhas etc. 
30 HARDING. Op. Cit., p. 33. Ensina o autor em tela que Aristóteles, discípulo de Platão, defendia a 
ideia de uma relação mais próxima do homem com a natureza, onde cada ser deixava transparecer 
seu próprio “eu”. 
31 Preleciona Marilena Chaui que Sócrates inaugurou uma nova fase da filosofia, concentrando sua 
preocupação essencialmente “na formação do cidadão e do sábio virtuoso”, voltando-se para a 
política, a ética e o conhecimento. Vide CHAUI. Op. Cit., p. 129. 
32 CHAUI. Op. Cit., p. 56. 



 

  

Como explica Marilena Chaui, para o pensador clássico, “a água ou o 

úmido era o princípio de todo o universo”, consubstanciando também “o princípio 

do devir” (tudo é passível de mudança). Aduz, ainda, a pensadora mencionada33: 

 

 
O fato de considerar a água como alma, isto é, como princípio vital, 
leva Tales a considerar que todas as coisas são viventes ou 
animadas e por isso se transformam e se conservam. A água é o 
“deus inteligente” que faz todas as coisas e é a matéria e a alma 
de todas elas. (sem grifo no original) 

   

 

  Séculos depois, no período da Idade Média, a Natureza continuou a 

ser avaliada como sagrada por muitas pessoas, em geral aquelas desprovidas de 

acesso ao sistema da escrita e da leitura.  Como se pode depreender, a visão 

animista encontrava espaço significativo nessa fase histórica, não obstante “os 

esforços da igreja e de seus padres, para impor a concepção de que não existiam 

espíritos nas árvores, rochas, regatos34 e florestas”, assevera Stephan Harding35. 

  A partir da visão de Tales de Mileto, que considerava a água o 

princípio de tudo, impõe-se uma reflexão acerca do desenvolvimento dos homens 

nas sociedades, bem como da sua racionalidade, porquanto, séculos depois, já na 

Era Cristã, a humanidade passou a tratar a Natureza como objeto de exploração 

econômica e satisfação de desejos; o que ocorreu com a Revolução Científica, 

entre os Séculos XVI e XVII, que trouxe nova visão ontológica e epistemológica de 

mundo.  

  Destacam-se como precursores dessa nova linha de pensamento, 

Francis Bacon, Galileu e René Descartes. Conforme elucida Stephan Harding36, 

Francis Bacon (assim como Galileu e Descartes) defendia que a Natureza deveria 

ser dominada pela racionalidade humana. Segundo Galileu, o conhecimento 

matemático era o instrumento mais confiável para compreendê-la e controlá-la. 

Descartes, a seu turno, insistia em separar a matéria (que denominava de res 

extensa) da mente (a res cogitans), o que, na verdade, queria era negar a 

                                                
33 CHAUI. Op. Cit., pp. 56-57. 
34O significado do significante em tela é: “corrente de água pouco volumosa e de pequena extensão; 
ribeiro, riacho, córrego”, cf. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 2.0. 
35 HARDING. Op. Cit., p. 33. 
36 HARDING. Op. Cit., pp. 34-35. 



 

  

existência da anima mundi, sob o argumento de que “a única entidade não-

mecânica do universo, o único lugar de subjetividade e alma, era a própria psique 

humana”37.  

  Analisando esse contexto, vale refletir sobre a seguinte observação 

de Boaventura de Souza Santos38: 

 

 
Da filosofia grega ao pensamento medieval, a natureza e o homem 
pertencem-se mutuamente enquanto especificações do mesmo acto 
de criação. A ciência moderna rompe com esta cumplicidade, uma 
ruptura ontológica e epistemológica que desumaniza a natureza no 
mesmo processo em que desnaturaliza o homem. Ao transformar a 
natureza em objeto passivo de um poder arbitrário, ética e 
politicamente neutro, a ciência moderna construiu sobre ela um 
edifício intelectual sem precedentes na história da humanidade. Este 
edifício, como qualquer outro, teve fim prático e esse foi o de criar um 
conhecimento capaz de instrumentalizar e controlar a natureza por 
via de transformações técnicas. 
 

 

 

Por sua vez, Edgar Morin, em conferência ministrada em São Paulo, 

em 2007, pontuou, conforme relato de Luiz Armando Badin39, que o pensamento 

humanista atual, diferentemente daquele inaugurado por Francis Bacon, Galileu e 

René Descartes, nos Séculos XVI e XVII - em que a Natureza existia para 

satisfazer as vontades e necessidades do homem; ou seja, estava sob o jugo do 

ser humano como objeto40 – tem procurado olhar para o Planeta Terra como “um 

                                                
37 HARDING. Op. Cit., p. 35. Explica o autor em tela que Descartes acreditava tão profundamente 
no “reducionismo mecanicista”, que ele costumava “exortar seus alunos a ignorar os gritos dos 
animais submetidos à vivissecção, pois tais sons seriam, afinal, pouco mais que os rangidos e 
guinchos de uma máquina complicada”. 
38SANTOS, Boaventura de Souza. O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna: para um 
novo senso comum sobre o poder e o direito. Disponível em 
<http://www.boaventuradesousasantos>. Pesquisa realizada em 06.08.2011. 
39 BADIN, Luiz Armando. Edgar Morin e o novo iluminismo. Evento organizado pelo Universo do 
Conhecimento, no SESC Pinheiros, em 10 de dezembro de 2007. Transcrição das notas de Luiz 
Armando Badin, (doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo). Disponível em: 
<www.universodoconhecimento.com.br/>. Pesquisa realizada em 20.05.2011. Conforme esclarece 
Luiz Armando Badin, Edgar Morin sustenta que o “humanismo manipulador”, no qual a natureza 
está a mercê do homem, deve ser refutado sob pena de o ser humano buscar o caminho da sua 
autodestruição, pois não conseguir enxergar uma relação de harmonia e integração entre ele e a 
natureza.  
40 DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução de João Cruz Costa. Edições de Ouro São 
Paulo: Editora Tecnoprint, 1958, pp. 130-131. Conforme se infere de suas palavras, não há nenhum 
sinal aparente de que ele defendia o uso irracional e irresponsável dos recursos naturais. Ademais, 
naquela época ainda não havia o processo de industrialização em massa, que trouxe, apesar do 



 

  

jardim coletivo”, onde a solidariedade passa a ser o fio condutor do processo de 

autopreservação, incluindo, por óbvio a proteção do ecossistema (aqui - repise-se, 

interpretado em sentido lato).      

Nessa fase da história, a coletividade humana precisa conscientizar-

se de que, independentemente do contexto geográfico, cultural, social e econômico 

em que está inserida, está sujeita a ameaças de ordens diversas. Nesse diapasão, 

argumenta Ulrick Beck41: 

 

O potencial de autoameaça civilizacional desenvolvido no processo 
de modernização faz assim com que também a utopia de uma 
sociedade global se torne um pouco mais real, ou ao menos mais 
premente. Exatamente como quando as pessoas do século XIX 
precisaram (...) aprender a submeter-se às condições da sociedade 
industrial – da mesma forma, elas também precisarão, hoje e no 
futuro, sob o açoite do apocalipse civilizacional, aprender a sentar-se 
à mesa e a encontrar e implementar soluções para as ameaças 
autoinfligidas capazes de atravessar todas as fronteiras. (...) 
Problemas ambientais somente podem ser solucionados de 
forma objetiva e razoável em negociações transfronteiriças (...). 
(sem grifo no original). 

 

 
              Com esses fundamentos, adquire realce a discussão em torno da 

solidariedade42, como um dos pilares do direito contemporâneo, em que o 

individual, sem perder seu espaço, dá passagem à dimensão coletiva.  Nessa linha 

de pensamento, José Fernando de Castro Farias43 utiliza o termo direito de 

solidariedade “como uma conjuntura epistemológica específica, nascida na Europa 

no fim do século XIX e início do século XX”, o qual não deve ser enclausurado nos 

limites da moldura do direito do trabalho, da previdência social e dos direitos 

sociais, pois vai além desses temas. O referido autor concebe o direito de 

                                                                                                                                                 
desenvolvimento econômico, desigualdades sociais e poluição ambiental. O contexto era outro, os 
fatores de poluição não alcançavam a gravidade dos existentes hoje. O problema que se enfrenta é 
que o contexto mudou, mas parece que o homem contemporâneo continua preso ao pensamento 
dos Séculos XVI e XVII no tocante à natureza. 
41 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010, pp.57-58. 
42 FARIAS, José Fernando de Castro. A Origem do Direito de Solidariedade. Rio de Janeiro: 
Editora Renovar, 1998, p. 12. 
43 Idem. Ibidem, pp.2-5. 



 

  

solidariedade44 como uma série de “práticas jurídicas” com perspectivas fáticas, 

axiológicas, normativas e cognitivas, com as quais é essencial uma interação “entre 

o direito e o social, sem nenhuma relação de causalidade ou de reflexo”45. 

  Apenas para ilustrar, cabe realçar que, entre as comunidades 

indígenas brasileiras, a solidariedade é imanente às relações sociais e econômicas, 

conforme estudo de Gersem dos Santos Luciano46: 

 

 

Entre os índios, não adianta ser bom pescador (provedor de 
alimentos) e trabalhador se não for solidário (...). Desta forma, 
percebemos que as sociedades indígenas, diferentes da visão 
convencional dos economistas, sempre praticaram o excedente 
produtivo não-cumulativo. Não é um excedente que visa à 
acumulação de bens ou de riquezas, mas sim ao cumprimento de 
valores sociais e morais47. 
 
                 
 

  Sem sombra de dúvidas, o “mundo dos brancos”, comumente 

denominado como a sociedade nacional, pelo sociólogo Roberto Cardoso de 

Oliveira48 e por algumas comunidades indígenas49, ainda tem muito que evoluir 

                                                
44 Vide sitio: <http://www.ufpa.br>. Pesquisa realizada em 18.07.2011. Conforme o Princípio nº 5 da 
declaração : “Todos os Estados e todas as pessoas deverão cooperar na tarefa essencial de 
erradicar a pobreza como requisito indispensável ao desenvolvimento sustentável, a fim de reduzir 
as disparidades nos níveis de vida e responder melhor às necessidades da maioria dos povos do 
mundo”. 
45 Vale destacar que a solidariedade, a despeito de ser uma das diretrizes necessárias ao 
desenvolvimento sustentável das sociedades contemporâneas, emergiu no Cristianismo primitivo, a 
partir dos valores apregoados de igualdade e de fraternidade entre os homens. Mais tarde, foi 
consagrada em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas – ONU – de 1948, art. 1° e na Declaração do Rio de Janeiro sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. Vide sitio: <http://www.ufpa.br>.  Pesquisa realizada 
em 18.07.2011. Conforme o Princípio nº 5 da declaração : “Todos os Estados e todas as pessoas 
deverão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza como requisito indispensável ao 
desenvolvimento sustentável, a fim de reduzir as disparidades nos níveis de vida e responder 
melhor às necessidades da maioria dos povos do mundo”. 
46LUCIANO, Gersem dos Santos. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 
indígenas no Brasil de hoje. Coleção Educação para Todos. Série Vias dos Saberes n. 12 Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 
LACED/Museu Nacional, 2006, pp.193-195. Vale informar que o autor é membro da tribo Baniwa, e 
é o primeiro índio Mestre em Antropologia Social no Brasil.  
47 Idem. Ibidem, pp. 194-195. O autor traz o exemplo dos Yanomami, os quais  “costumam realizar  
longas caçadas e quando  estas  são bem-sucedidas, convidam outras comunidades, às vezes até 
da Venezuela, para participarem dos resultados da caçada”. 
48 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. A Sociologia do Brasil Indígena. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Tempo Brasileiro; Brasília: Editora UNB, 1978, p. 221. 
49 Vide ARAÚJO, Ana Valeria et alii. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 
LACED/Museu Nacional, 2006. 



 

  

para dar concretude ao princípio ou direito de solidariedade, especialmente na 

seara ambiental.   

Nesse sentido, estabelecer um diálogo entre o Direito, a Economia, a 

Sociologia, a Antropologia e a Ecologia é imprescindível para que se identifiquem 

formas e instrumentos capazes de promover e tutelar os direitos difusos 

ambientais, em particular, as águas. 

A propósito, segundo perspectiva teológica, a importância da água 

também é declarada na Bíblia Sagrada, a exemplo dos livros de Gênese e de 

Ezequiel50, onde a água é decantada como símbolo do nascimento, parcela do 

universo, poder de Deus e elemento essencial na formação do mundo (conforme 

reconhecido por Tales de Mileto). 

A importância desse líquido precioso já foi percebida há milhares de 

anos; no entanto, parece que só recentemente as sociedades despertaram para o 

fato de que os recursos hídricos51, se não protegidos e usados com razoabilidade e 

consciência ecológica, chegarão à exaustão, o que já é dado de realidade em 

determinadas regiões.  No Brasil, a Região Nordeste, historicamente, tem sofrido 

com a escassez da água, pois, além de somente deter cerca de 3% do total de 

recursos hídricos no território, sofre com as constantes secas.   

Contemplando o cenário internacional, esclarecem Daniel Fonseca de 

Carvalho e Leonardo Duarte Batista da Silva52: 
 
 
Atualmente, a falta de água atinge severamente 26 países, além dos 
já citados53 estão nesta situação: Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, 
Egito, Argélia, Burundi, Cabo Verde, Etiópia, Cingapura, Tailândia, 
Barbados, Hungria, Bélgica, México, Estados Unidos, França, 
Espanha e outros. 
 
 

                                                
50 BIBLIA SAGRADA. Livro de Gênesis. Tradução João Ferreira de Almeida. Brasília: Sociedade 
Bíblica do Brasil. 1990. Oportuno também é mencionar a passagem do Livro de Ezequiel, que reza: 
“derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de 
todos os ídolos (...)”.  
51 Á guisa de esclarecimento: com a devida vênia aos estudiosos que fazem distinção entre água e 
recursos hídricos, neste trabalho tratar-se-á tais expressões como sinônimas, por uma opção 
meramente metodológica. Sobre autores que fazem distinção entre água e recursos hídricos vide 
POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora RT, 2010. 
52 CARVALHO, Daniel Fonseca de. e SILVA, Leonardo Batista da. Hidrologia. Disponível em 
<http://www.ufrrj.br/>. Pesquisa realizada em 12.08.2011. 
53 CARVALHO E SILVA. Op. Cit. p. 3. Mencionam os autores os países de Israel, Jordânia, Líbia, 
Malta e Tunísia, onde a escassez de água já atingiu níveis excessivamente baixos. 



 

  

A rigor, o despertar ecológico para a preservação do Meio Ambiente e 

dos recursos hídricos somente ocorreu porque a Natureza começou a dar sinais de 

exaustão, o que se manifesta por meio de calamidades, como as secas, 

inundações, altas temperaturas etc. 

Na contemporaneidade, a Conferência das Nações Unidas – ONU - 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, 

em 1992, destacou a função social do Direito e a responsabilidade dos indivíduos 

no tocante à preservação do Meio Ambiente, os quais, ao buscarem o 

desenvolvimento econômico devem ter como premissa inafastável a 

sustentabilidade do ecossistema. 

  Na mencionada Conferência, diversos acordos foram firmados entre 

os 179 Estados participantes; sendo um dos mais importantes a Agenda 21. Nesse 

documento, os anuentes comprometeram-se com o desenvolvimento de políticas 

públicas, para garantir a preservação das florestas; a diminuição de substâncias 

que destroem a camada de ozônio; envidar esforços para desenvolver novas fontes 

de energia renováveis e combustíveis alternativos; controlar o lixo produzido, entre 

outros. O capítulo 18, item 18.2, da Agenda, exalta a água como elemento 

essencial do Planeta Terra, in verbis: 

 

 
A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo 
geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de 
boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo 
em que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas 
dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da 
capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias 
relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o 
aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para 
aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-
los da poluição (sem grifo no original). 
 
 
 

A Carta Universal dos Direitos da Água também é fruto desta 

Conferência, a ECO-92, a qual será examinada na seção sobre os direitos das 

águas. Ainda, conforme se infere no texto acima, as inovações tecnológicas são 

reconhecidas como instrumentos de apoio à gestão e preservação dos recursos 

hídricos (tema que será explorado em capítulo próprio). 



 

  

  Nessa toada, José Renato Janine alerta54: 

 
Ninguém parou para pensar que a água existente no planeta é a 
mesma, desde que a terra existe. Não se produz água. Ela não vem 
de outros planetas, mas a sua conservação advém de um uso 
moderado (...). O desperdício anormal de água desequilibra as 
reservas que pareciam intermináveis.  
 
 

  Por seu turno, Maude Barlow e Tony Clarke55 defendem que o ouro 

azul ultrapassa a ideia de “uma necessidade básica”, como apregoaram algumas 

das grandes corporações que participaram do II Fórum Mundial da Água, que 

ocorreu em Haia, em 2000, reunindo cerca de 5.700 pessoas. Segundo os autores, 

a discussão em torno de a água ser uma necessidade ou um direito para os seres 

vivos não se limita ao aspecto meramente semântico, pois a opção por um sentido 

ou outro, muda totalmente a forma de administrar o acesso ao referido ouro azul. 

  Na ocasião do citado Fórum, alguns segmentos da sociedade civil, 

unidos por um ideal comum, defenderam a água como direito humano universal; 

entretanto, não tiveram o êxito imediato desejado, pois o líquido precioso foi 

considerado “uma necessidade”, deixando implícito, segundo os estudiosos Maude 

Barlow e Tony Clarke56, que “o setor privado, através do mercado, teria o direito e a 

responsabilidade de fornecer esse recurso vital com base em fins lucrativos” (grifo 

no original). A discussão, no entanto, extrapolou aquele encontro, pois, assim como 

a água que flui, muitos eventos, debates, seminários e congressos57 vêm sendo 

realizados em busca de soluções para os problemas que afetam os recursos 

hídricos no mundo. Essa inferência obtém respaldo quando se verifica que 

persistem, no meio acadêmico e em outros setores da sociedade, as discussões 

em torno da natureza jurídica deste ouro azul. 

                                                
54 JANINE, José Renato. Ética Ambiental. 3 ed. Campinas, SP: Editora Millennium, 2010, p. 38. 
55 BARLOW, Maude e CLARKE, Tony. Ouro Azul: como as grandes corporações estão se 
apoderando da água doce do nosso planeta. Tradução de Andreia Nastri. Tradução de atualizações 
de Natália Coutinho Mira de Assumpção. São Paulo: Editora M. Books do Brasil, 2003, pp. 96-97. 
56 BARLOW e CLARKE. Op. Cit. 95-97. 
57 Entre os dias 25 e 29 de setembro de 2011 realizou-se no Estado de Pernambuco, no Brasil, o 
XIV CONGRESSO MUNDIAL DA ÁGUA, organizado pelo International Water Resources 
Association – IWRA, onde os trabalhos apresentados tinham como foco a gestão adaptativa da 
água (www.iwra.org) No mesmo período ocorreu no mesmo local o 10ª Simpósio de Hidráulica e 
Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, organizado pela Instituição Silusba 
(www.silusba.org). 



 

  

 Recentemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas58, na  108ª 

Reunião Plenária, em julho de 2010, reconheceu o acesso à água limpa e ao 

saneamento como direito humano fundamental59, aprovando a Resolução n° 

64/292, com quorum de 122 votos a favor, nenhum contra e 41 abstenções60. O 

Brasil, ao lado de Bolívia, Argentina, Chile, China, Colômbia Equador, Alemanha, 

Paraguai, Peru, Portugal, Espanha, Uruguai, Venezuela, entre outros, apoiou a 

iniciativa. Na ocasião, pronunciou-se o representante brasileiro, conforme relato 

constante no sitio de notícias da Assembleia Geral da ONU: 

 
os direitos à água e saneamento estavam intrinsecamente 
ligados aos direitos à moradia, à vida, à alimentação e à saúde. 
Foi a responsabilidade dos Estados de garantir esses direitos a todos 
os cidadãos, e o Brasil vinha trabalhando dentro e fora de suas 
fronteiras para promover o acesso à água e saneamento, 
especialmente em comunidades de baixa renda. (sem grifo no 
original) 

 
 
 O texto da Resolução em tela evidencia a preocupação da sociedade 

internacional com a problemática da água e do saneamento básico (tratamento e 

coleta de esgoto e lixo), eis que este está intrinsecamente ligado à qualidade 

daquela. Calcula-se que cerca de 884 milhões de pessoas não são contempladas 

com o acesso à água potável, e mais de 2,6 bilhões não possuem saneamento 

básico. Não se pode ignorar também o número alarmante de crianças que 

diariamente chegam ao óbito, em razão de doenças causadas pela ausência de 

água limpa e serviço de esgoto adequado61.  

 Diante do reconhecimento internacional, formalmente expresso por 

122 Estados, entre eles o Brasil, na ocasião da votação da Resolução 64/292 da 

                                                
58 NAÇÕES UNIDAS, Assembleia Geral das. Resolução nº 64/92. Disponível em <www.un.org>. 
Pesquisa realizada em 22.07.2011. 
59 Oportuno destacar também que no dia 24 de maio de 2011, a Assembleia Mundial de Saúde 
também aprovou uma resolução sobre água potável, saneamento e saúde, apresentando como um 
dos principais fundamentos que embasaram o acolhimento da diretiva: “os benefícios de saúde 
múltiplos e vantagens econômicas de uma abordagem de saúde pública alargada através da 
expansão do acesso à água potável e saneamento doméstico (...)”. In: <http://www.who.int/en/>. 
Pesquisa realizada em 22.07.2011. 
60 Entre os Estados que se abstiveram de apoiar a referida Resolução da ONU, estão, à guisa de 
exemplo: Austrália, Áustria, Canadá, Israel, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, República da 
Coreia, , Reino Unido e Estados Unidos. Cf. sitio: <www.un.org>. 
61 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Departamento de Informação Pública - Notícias 
e Media Division. New York. Disponível em: <http://www.un.org>. Pesquisa realizada em 
22.07.2011. 



 

  

ONU, que elevou os acessos à água limpa e ao sistema de esgoto ao patamar de 

direitos fundamentais, indaga-se se não está na hora de o Poder Constituinte 

derivado brasileiro acrescentar tais direitos ao rol daqueles previstos no texto 

constitucional de 1988? 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE62, 

vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, revelam que, no 

Brasil, a igualdade material ao acesso à água tratada e ao saneamento básico 

ainda não alcançou a sua plenitude, pois cerca de apenas 47,5% das pessoas têm 

acesso ao sistema público de esgoto, sendo que para 15,6% da população o direito 

à água tratada ainda é sonho a ser realizado. Ou seja: para parcela da coletividade 

há déficit de efetividade no que diz respeito ao direito de acesso à água potável, 

bem como em relação ao princípios da igualdade material e da dignidade humana. 

No tocante à ratio subjacente ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, merecem realce as palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Gilmar Ferreira Mendes63, que, no exercício do ofício de magistrado, assim se 

pronunciou: 

 
(...) este princípio proíbe a utilização ou transformação do ser 
humano em objeto de degradação dos processos e ações estatais. O 
Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo 
contra exposição a ofensas e humilhações. 
 

 

Nesses termos, o Estado brasileiro ao omitir-se quanto às políticas 

públicas voltadas ao acesso à água tratada e ao saneamento de esgoto a uma 

parte da coletividade - em regra, as desfavorecidas economicamente - ofende 

frontalmente a Constituição da República de 1988. Não se pode olvidar que a 

ausência de políticas públicas neste segmento (água e esgoto) tem o gravame da 

inércia do Estado, no sentido de preservar esse líquido vital contra diversas formas 

de poluição - como as decorrentes de efluentes domésticos e industriais. Ainda, na 

linha daqueles64 que defendem à Natureza a qualidade de sujeito de direitos, o 

                                                
62 BRASIL. Poder Executivo. Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/>>.Pesquisa realizada em 21.07.2011. 
63  BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal.  Habeas Corpus n° 82.969-4/PR, 
publicado em 30.09.2003. Disponível em: <http.www.stf.gov.br>. Pesquisa realizada em 14.07.2007. 
64 SERRES, Michel, 1990 apud GUTWIRTH, Serge. Trente ans de théorie du droit de 
l’environnement: concepts et opinions. Environnement et Société. 26 (Normes et 



 

  

Poder Público estaria violando o direito do Meio Ambiente de se manter preservado 

e em equilíbrio. 

“Água é vida!”, essa expressão contemplativa de Yanko Marcius de 

Alencar Xavier65 parece óbvia à primeira vista, mas não parece tão evidente no dia-

a-dia de milhares de brasileiros que desperdiçam água tratada, usando-a, por 

exemplo, em situações tais como: higienização de calçadas, descarga de 

banheiros, resfriamento de máquinas; situações para as quais o sistema de água 

de reuso resolveria com louvor. 

No Brasil, ainda é exíguo o número de pessoas que se preocupam 

com a preservação dos recursos hídricos, pois convivem com a ideia de que a 

água é abundante, o que não é, de fato, uma inverdade absoluta, afinal, dados 

demonstram que aproximadamente 12,0% do percentual de água doce do mundo 

está no território pátrio66.   

Ocorre, entretanto, que a distribuição desse ouro azul é desigual, pois 

enquanto áreas com menor densidade demográfica e pouca exploração de 

atividade econômica, como a Região Amazônica, que detém cerca de 70% dos 

recursos hídricos do país, outras áreas, como as do Sul e Sudeste, mais 

populosas, com maior índice de exploração de atividades pecuárias, agrícolas e 

industriais possuem, apenas, 12% do total67.  

Atualmente, em pleno Século XXI, o problema do acesso à água 

potável na Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, tem deixado as 

autoridades muito preocupadas e em alerta. Nesse sentido, reconhece o 

Secretário-Adjunto de Saneamento daquele Estado, Rogério Menezes, “que a 

situação da disponibilidade da água é crítica”68. Conforme dados apontados pelo 

                                                                                                                                                 
environnement). 2001: 5-17. Disponível em: <http://works.bepress.com/>. Pesquisa realizada em 
08.07.2011. 
65 XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Água, Desenvolvimento e Direito Comparado. In: XAVIER, 
Yanko Marcius de Alencar; IRUJO, Antonio E.; SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos 
(organizadores. O Direito de Águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza-
Ceará: Editora Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 11-25. 
66 XAVIER, Yanko Marcius de Alencar e NASCIMENTO, Lívia Melo. Usos da Água no Brasil. In: 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; IRUJO, Antonio E.; SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos 
(organizadores. O Direito de Águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza-
Ceará: Editora Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 249-272. 
67SUASSUNA, João. A má distribuição da água no Brasil. Disponível em 
<www.reporterbrasil.org.br>. Pesquisa realizada em 28.07.2011. 
68 ADEODATO, Sergio. Abastecimento – Oferta anual tem de crescer mil litros por segundo: calor 
acende luz vermelha nas estações. Jornal O VALOR. Edição de 22 de março de 2012, Seção F6, 
São Paulo. 



 

  

jornalista Sergio Adeodato69, a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que fornece água 

para uma parcela da população da capital e outra para regiões vizinhas, “tem uma 

demanda 432% acima da vazão natural disponível”, o que impõe medidas de 

captação de água de outras regiões – também já com problemas de escassez - 

para fazer face à excessiva demanda. 

Por oportuno, não se pode deixar de mencionar a Região Nordeste, 

onde a situação também é grave e muito preocupante, pois tem um índice 

populacional de aproximadamente 29%, em uma área territorial equivalente a 

18,3% do total do território nacional, e apenas 3,3% dos mananciais hídricos.  

Nesse cenário, com muitos desafios a serem enfrentados para conter 

a devastação ambiental e amenizar os problemas de poluição e desperdício das 

águas, constata-se a importância da aproximação do Direito com a Natureza, para 

se alcançar a tão desejada sustentabilidade ambiental, garantindo desta forma os 

direitos à vida, à saúde e ao acesso à água potável.  

Na trilha da defesa dos direitos fundamentais, entre os quais está o 

direito ao Meio Ambiente sadio e equilibrado, conforme proclamado na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, objetiva-se na seção seguinte, em um 

esforço de síntese, examinar pontos relavante acerca da evolução dos direitos 

fundamentais, considerando a premissa já referida de que o direito ao acesso à 

água potável é por essência um direito fundamental. 

 

I.2. Aspectos relevantes dos Direitos Fundamentais 
 
 
  De início, cumpre pontuar que, embora nesta seção a ênfase recaia, 

em termos gerais, nos Direitos Humanos Fundamentais, não se descuidará de 

ressaltar a doutrina que defende a existencia de outros titulares de direitos 

fundamentais. Nessa senda, coexistem os direitos do Estado70, dos animais71 e da 

                                                
69 ADEODATO. Op. Cit. 
70OLIVEIRA, Almir de.  Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. p. 
107-108.  Assevera o autor que o homem não seria o único destinatário de tais direitos, uma vez 
que o Estado também pode ser titular de direitos fundamentais. Ainda, vale trazer à baila, à guisa de 
exemplo de direitos fundamentais do Estado, o art. 4° da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. 
71 Nesse sentido, vide ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Direitos dos Animais na Legislação 
Brasileira. Porto Alegre: Editora Sergio Antonio Fabris, 2006. A propósito, a Carta Constitucional 



 

  

Natureza72, aqui albergados também os direitos das águas, conforme será tratado 

adiante. 

A Teoria dos Direitos Fundamentais (ou qualquer outra adjetivação 

conferida a determinados interesses dos homens) tem sido desenvolvida a partir de 

uma visão antropológica, que vislumbra o homem como centro do desenvolvimento 

e da sustentabilidade.   

A história dos direitos fundamentais voltados à proteção dos 

indivíduos tem seu marco inicial na Idade Antiga, malgrado pouco seja mencionado 

a esse respeito. Ingo Wolfgang Sarlet73 aponta que esse período, especialmente 

por influência da religião e do pensamento filosófico, deu conta de alimentar ideias 

que, posteriormente, serviram de base para o jusnaturalismo. Apenas para ilustrar, 

o referido doutrinador assinala que o Antigo Testamento, no livro de Gênesis, faz 

referência ao homem como a imagem de Deus, de onde se pode extrair a “ideia de 

que o ser humano representa o ponto culminante da criação divina”. Ainda, no 

referido Livro Sacro vislumbra-se o direito à vida digna, quando Deus se refere aos 

recursos naturais como meio de subsistência do homem74, o que não implica 

entender que a Natureza estaria à disposição dos seres humanos para dela se 

apropriarem, sem o devido cuidado e respeito. 

A rigor, o pensamento jusnatural obteve fôlego a partir do Período 

Medieval. Santo Tomás de Aquino, propugnando o ideal de justiça com o princípio 

da igualdade, defendia a existência de duas formas de manifestação do Direito: 

uma, de caráter naturalístico (expressão da natureza racional do homem) e outra, 

decorrente do positivismo (qualquer violação ao direito natural por parte dos 

governantes gerava o direito de o agredido opôr resistência)75. Nessa linha de 

                                                                                                                                                 
brasileira de 1988 contempla o direito ao acesso ao meio ambiente saudável, bem como o direito 
aos cuidados físicos a todos os animais, conforme estabelece o art. 225. 
72 Vale a pena visitar as obras de BARLOW, Maude e CLARKE, Tony. Ouro Azul: como as grandes 
corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. Tradução de Andreia Nastri. 
Tradução de atualizações de Natália Coutinho Mira de Assumpção. São Paulo: Editora M. Books do 
Brasil, 2003 e HARDING, Stephan. Terra Viva: ciência, intuição e a evolução de gaia. Tradução de 
Mario Molina. São Paulo: Editora Cultrix, 2008. 
73 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7. ed. rev. atual. e ampl. Porto 
Alegre: Editora Livraria do Advogado. 2007.  p. 45. 
74 BIBLIA SAGRADA. Livro de Gênesis. Tradução João Ferreira de Almeida. Brasília: Sociedade 
Bíblica do Brasil. 1990. p. 2. Conforme Gênesis, cap. 1, versículo 29, in verbis: “E disse Deus: Eis 
que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a terra; e toda a árvore, em que há 
fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento”. 
75 SARLET ( 2007.a ).  p. 45-46. 



 

  

argumentação, é inegável a contribuição do Cristianismo, consubstanciada na 

defesa da igualdade, da fraternidade e da dignidade humana76.  

A travessia da fase Medieval para a Idade Moderna ocorreu por meio 

de um processo de transformações sócio-econômicas e culturais, sob a influência 

de fatores como o acelerado crescimento do comércio marítimo, seguido do 

desenvolvimento da burguesia e da reforma protestante. A nova realidade fez 

ecoar novos pensamentos nos campos científico e filosófico, os quais alçaram o 

homem ao centro das discussões. Nesse contexto, Almir de Oliveira77 aponta que: 
 

 

O humanismo renascentista procurou compreendê-lo (o homem) 
como um ser dotado de liberdade e dignidade próprias, finito e 
histórico, integrado na natureza e na sociedade, apto a conhecer o 
universo mediante a observação e a pesquisa, bem como a 
transformar o mundo. O racionalismo, a começar de Descartes, 
acentuou a valorização do indivíduo, afirmando a sua independência 
em relação à autoridade científica e à filosofia, pela ênfase que deu à 
investigação e à meditação. 
 
 
 

No final do Século XVIII, com a eclosão da Revolução Francesa, 

escreveu-se nova página na história dos direitos dos homens, especialmente por 

influência dos Movimentos Iluminista e Renascentista, sendo digna de registro a 

insatisfação do povo francês com o sistema feudal.  Os Séculos XVIII e XIX foram 

marcados pelo individualismo, corolário do pensamento liberal, defendido por 

vários pensadores, entre os quais se destacam John Locke e Immanuel Kant, para 

os quais os direitos naturais assumiam feições diversas.  Enquanto, para John 

Locke78, a vida, a liberdade e a propriedade compreendiam espécies do gênero 

                                                
76OLIVEIRA, Almir de.  Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. p. 
107-108. Nesta época, a dignidade humana ganhou destaque em detrimento da regra segundo a 
qual o Direito era “uma dádiva do rei ou do Estado”. Os princípios cristãos de igualdade, 
fraternidade e solidariedade se entrelaçavam, formando um imperativo normativo de respeito mútuo 
entre os homens. 
77 Idem. Ibidem. p.111-112. A referida travessia da Idade Média para a Idade Moderna pode ser 
demarcada por dois marcos: no Período Medieval vigia o pensamento teocêntrico, ou seja, as 
normas vinham do “Divino”, já a Fase Moderna consagra a visão antropocêntrica, isto é, o indivíduo 
exsurge “como a firmação de suas liberdades e de seus direitos”, afirma o autor. 
78 LOCKE, John.  Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Tradução Magda 
Lopes e Marisa Lobo da Costa.  3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2001, p. 69. 



 

  

direitos naturais, para Immanuel Kant79, o direito de liberdade era um direito natural 

por excelência, abarcando os demais direitos. 

Aos poucos, no entanto, os homens começaram a se dar conta de 

que o individualismo per se não tinha força para manter o equilíbrio social, pois as 

desigualdades materiais eram evidentes, especialmente após a I Guerra Mundial. 

Tal situação agravou-se com a Revolução Industrial, haja vista os diversos conflitos 

entre trabalhadores e interesses capitalistas80. 

No Século XX, pode-se dizer, iniciou-se um processo de construção e, 

paradoxalmente, outro de desconstrução da Teoria dos Direitos Fundamentais, 

pois, ao mesmo tempo em que emergiam externalidades81 positivas com o 

desenvolvimento da indústria e do comércio - como o aumento da demanda por 

mão-de-obra e o avanço tecnológico -, tornaram-se evidentes as externalidade 

negativas, a exemplo das desigualdades materiais, da pobreza e da exclusão 

social - fenômenos que, além de vilipendiar a dignidade humana, violavam (e 

violam) os direitos básicos à vida digna, à segurança, à liberdade, ao bem-estar e o 

direito de sonhar e ser feliz.   

Na seara da promoção e positivação dos direitos humanos, parte da 

doutrina aponta como marco histórico, a Carta Magna inglesa82, de 1215, a qual 

consagrou alguns direitos-garantias como o habeas corpus, o devido processo 

legal, a propriedade privada e o princípio da legalidade83.  

  Outro documento que merece referência é o Código Magnus Erikson 

da Suécia, de 1350, que limitava a conduta do rei, no sentido de que ele não 

poderia obstar o livre exercício dos direitos do homem, sem prévio processo legal, 

                                                
79KANT, Immanuel.  A Metafísica dos Costumes. Tradução, textos adicionais e notas: Edson Bini. 
São Paulo: Editora Edipro, 2003, p. 40. Ensina o filósofo: “a liberdade (a independência de ser 
constrangido pela escolha alheia), na medida em que pode coexistir com a liberdade de todos os 
outros de acordo com uma lei universal, é o único direito original pertencente a todos os homens em 
virtude da humanidade destes”. 
80 OLIVEIRA. Op. Cit., p. 119. 
81 O termo externalidade significa “os efeitos externos sobre terceiros gerados por atividades das 
empresas que impõe benefícios ou prejuízos a outras ou às populações circundantes sem que 
recebam indenizações pelos prejuízos causados ou quando outras empresas coparticipem nos 
proveitos”. Confira em <http://www.faa.edu.br/economia/dic_eco.php>. Pesquisa realizada em 
13.08.2011. 
82 Ver SARLET, Ingo Wolfgang (2007.a), para quem a Magna Carta de 1215, embora seja 
considerada “o mais importante documento da época”, a mesma não foi o primeiro diploma a 
disciplinar a matéria, pois, já nos séculos XII e XIII existiram “as Cartas de Franquia e os Forais 
outorgados pelos reis portugueses e espanhóis”. 
83 Não obstante, a questionável legitimidade da referida Constituição - pois, na verdade, 
consubstanciou apenas a concretização dos interesses da burguesia -, ela representa um capítulo 
da história do constitucionalismo inglês.   



 

  

nem permitir a perda dos bens dos cidadãos em desacordo com o Direito84. Vale 

mencionar, ainda, a Petition of Rights, de 1628, e o Bill of Rights , de168985, ambos 

do Direito Inglês. 

No século XVIII, sublinha-se três paradigmáticos documentos sobre 

direitos humanos: 1. a Declaração da Independência dos Estados Unidos da 

América, de 1776, que afirma os ideais de democracia, calcados na vontade do 

povo, bem como a natureza inalienável dos direitos humanos; 2. a Declaração de 

Direitos de Virgínia, de 1776, a qual proclama o direito à liberdade e à existência de 

direitos natos; e 3. a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, de 

1789, que consagra as características da universalidade e fundamentalidade aos 

valores de liberdade, igualdade, propriedade, segurança e resistência à opressão 

etc86”. 

O Século XIX, por sua vez, destacou-se pela evolução dos direitos 

humanos sociais, econômicos e culturais, em especial, a partir da Constituição 

mexicana, de 1917 e da Constituição alemã de Weimar, de 1919, visto que ambas 

trouxeram um significativo rol desses direitos, o que foi seguido por diversos 

países. 

 Nesse passo, cabe, ainda, realçar a promoção universal87 dos 

direitos humanos, em documentos internacionais, como: a Declaração Universal de 

Direitos do Homem da ONU, de 1948; a Carta Internacional Americana de 

Garantias Sociais, de 1948 (OEA); a Convenção Europeia de Direitos do Homem, 

de 1950; o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, da ONU, ambos de 196688. 

Outras correntes doutrinárias também defendem que há mais titulares 

de direitos fundamentais, além dos homens; nesse sentido, apenas à guisa de 

                                                
84 OLIVEIRA. Ob. Cit. p. 111. 
85 FERREIRA FILHO. Op. Cit. p. 12-13. Seguidos pelo Rule of Law , o qual, de certa forma, sintetiza 
os textos dos referidos documentos e das decisões dos Tribunais ingleses.  
86 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 117-118. 
87Cumpre de pronto destacar que, embora não se objetive, neste trabalho, abordar a discussão 
acerca da idéia de universalização dos direitos humanos fundamentais, cabe menção à obra de 
RUBIO, David Sánches.  Repensar Derechos Humanos: De la anesthesia a la sinestesia. Sevilla. 
Espanha: Editora Mad, S.L. 2007, p. 84-100, na qual o autor espanhol aborda o tema a partir de três 
perspectivas: o poder e o aparente duplo interesse; a globalização e a universalidade; e a inversão 
ideológica e negação de direitos. 
88 OLIVEIRA. Op. Cit., pp.45-50. 



 

  

exemplo, João Marcos Adede Y Castro89 apregoa que, a despeito de os animais 

terem valor econômico, eles não são coisas, conforme os conceitos definidos no 

Código Civil; o seu adquirente é seu guardião, é aquele que assumiu a 

responsabilidade de zelar pela sua segurança.   

Para outros estudiosos, a Natureza também pode ser sujeito de 

direitos, nessa senda, Leonardo Boff90, na esteira de James Lovelock, Lynn 

Margulis, entre outros, argumenta que a Terra pode ser “sujeito de dignidade e de 

direitos”.  O autor refere-se à terra, não como aquele bem econômico, passível de 

apropriação, mas como um ser vivo, a “Mãe Terra”, como designada pela 

Assembleia Geral da ONU, em 22 de abril de 2009.  

Ainda conforme a Teoria dos Direitos Fundamentais, identifica-se os 

estágios, ou as diversas fases do processo evolutivo desses direitos, resumidas em 

seis dimensões (ou gerações para alguns doutrinadores)91.  

A primeira dimensão dos direitos fundamentais tem como núcleo a 

liberdade individual e corresponde aos direitos civis e políticos, oriundos do Século 

XVIII, como defesa do indivíduo, em face do Estado, exigindo, na verdade, 

comportamento “negativo” da autoridade pública.  

A segunda dimensão, que exsurgiu no início do Século XX, tem como 

fundamento o valor da igualdade e compreende os direitos econômicos, sociais e 

culturais. Tais direitos – que se destacaram em um contexto de desenvolvimento 

industrial, associados a graves mazelas, como as desigualdades socioeconômicas 

e as decorrentes de constantes violações dos interesses privados de cada 

indivíduo- impõem ao Estado prestação positiva; isto é, o Estado deve intervir nas 

relações econômicas privadas, no intuito de atingir a igualdade material ou a 

equidade92. 

                                                
89 ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Direitos dos Animais na Legislação Brasileira. Porto 
Alegre: Editora Sergio Antonio Fabris, 2006, p. 46. 
90BOFF, Leonardo. Cuidar da terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2010, p. 40.  
91 Ver MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2005. p. 
26. 
92PIOVESAN, Flávia.  Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Editora Saraiva. 
2006. p. 28. A autora ressalta três formas de se conceber a igualdade: “a) a igualdade formal, 
reduzida à fórmula ‘todos iguais perante a lei’; b) a igualdade material, correspondente ao ideal de 
justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo critério socioeconômico); e c) a igualdade 
material, correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades (igualdade 
orientada por critérios como gênero, orientação sexual, idade, raça e etnia)”. 



 

  

Na prática, essa fase emergiu pela ação organizada de movimentos 

sociais, em torno da bandeira de que os direitos à liberdade e à igualdade, em seu 

sentido meramente formal, não eram suficientes para garantir sua concretização, 

num contexto de desigualdade sócio-econômica.  Com base nesse pressuposto, 

passou-se a exigir conduta ativa do Estado, desenvolvendo políticas públicas, para 

erradicar ou, ao menos, amenizar as injustiças sociais.  

Abordando o tema, Ingo Wolfgang Sarlet93 esclarece que “não se 

cuida mais, portanto, de liberdade do/e perante o Estado, mas de liberdade por 

intermédio do Estado”. Na esteira desse entendimento, reconhece-se que os 

chamados direitos de segunda dimensão (econômicos, sociais e culturais) não se 

circunscrevem às prestações positivas estatais, mas alcançam igualmente as 

“liberdades sociais”, como o direito de greve, a liberdade sindical.  Os direitos 

sociais, elucida o autor, “podem ser considerados uma densificação do princípio da 

justiça social, além de corresponderem à reivindicação das classes menos 

favorecidas”.  

A terceira dimensão dos direitos fundamentais, também denominados 

de direitos de fraternidade, de solidariedade ou, ainda, direitos transindividuais94, 

surgiu no cenário pós-segunda guerra mundial, em meados do Século XX, período 

em que o mundo, em especial, a Europa tentava recompor-se dos danos da guerra.  

No rol dessa categoria de direitos estão, por exemplo: o direito ao meio ambiente 

saudável e equilibrado, à vida digna, à saúde, à paz, ao desenvolvimento, à 

comunicação, ao acesso à água potável e ao acesso ao saneamento básico de 

esgoto e coleta de lixo.  

Os direitos transindividuais ou metaindividuais, como os termos 

sinalizam, ultrapassam a esfera meramente individual, afastando-se da clássica 

dicotomia entre público e privado, vinculando-se ao interesse público, conceituado 

por Celso Antonio Bandeira de Mello95 como a “dimensão pública dos interesses 

individuais; plexo dos interesses dos indivíduos enquanto partícipes da Sociedade 

(entificada juridicamente no Estado)”.  

                                                
93SARLET ( 2007.a ). p. 58. 
94 VIANA, Thiago Henrique Fedri. Manual dos Direitos Difusos e Coletivos. Campinas, São Paulo: 
Editora Millennium, 2010, p. 4. 
95 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2004, p.56. 



 

  

O objeto dos direitos transindividuais, considerando suas 

especificidades e complexidades, não se ajusta ao modelo clássico dos direitos 

subjetivos96. Como explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho97: “pode-se dizer que 

esse objeto é uma conduta. Essa conduta, porém, envolve, na maioria dos casos, 

várias facetas”. Exemplificando, o autor refere-se ao direito à paz, cuja conduta é o 

de exigir “um não-fazer”, isto é, uma conduta pró-paz. Analogamente, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado também tem como 

pressupostos um non-facere; ou seja, exige-se da pessoa conduta de não provocar 

o dano, ou um facere, no caso de reparação de dano causado. 

Na linha de intelecção de Thiago Henrique F. Viana98, pode-se  

examinar a categoria dos direitos transindividuais ou metaindividuais, 

esquematicamente, como exposto a seguir: 

 

     CORRESPONDENCIA ENTRE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E DIREITOS COLETIVOS 

 
 
 
 

Direitos Transindividuais   
(Metaindividuais)  
 
                 Gênero 
 

 
 
 
 
 
Direitos Coletivos em 
Sentido Lato 
 

 
1.Direitos Coletivos Stricto 
Sensu  
2. Direitos Difusos; 
3.Direitos Individuais 
Homogêneos; 
4. Direitos Individuais 
Indisponíveis; 
5. Direitos da Natureza 
(não incluídos no rol do 
autor). 
 
 

 

 

Tem-se assim que os direitos transindividuais ou metaindividuais 

consubstanciam os direitos coletivos em sentido amplo, amalgamando as espécies, 
                                                
96 Conforme ensina Pietro Perlingieri, o direito subjetivo consubstancia “o poder reconhecido pelo 
ordenamento a um sujeito para a realização de um interesse próprio do sujeito”. Vide PERLINGIERI, 
Pietro.  Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 3. ed. Tradução Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 120. E, Francisco Amaral aponta que o direito 
subjetivo, o qual representa “o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e exigir de 
outrem determinado comportamento”, constitui um direito exclusivo do seu titular. Vide AMARAL, 
Francisco. Direito Civil: introdução. 3 ed. São Paulo: Editora Renovar, 2000, p. 183. 
97 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 8 ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2006, p. 66. 
98 VIANA. Op. Cit., pp. 4-5. 



 

  

que são: os direitos coletivos em sentido estrito, os direitos difusos, os direitos 

individuais homogêneos, os direitos individuais indisponíveis e os direitos da 

natureza.  

Os direitos difusos, conforme contribuição do legislador brasileiro, 

estão definidos do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/9099, art. 81, par. 

único, inciso I, que dispõe, in verbis: “interesses ou direitos difusos, assim 

entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, 

de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 

fato”. 

Os direitos coletivos e individuais homogêneos também receberam 

conceituação legal, no mesmo diploma normativo do consumidor, consoante dispõe 

o art. 81, par. único, incisos II e III, sucessivamente: 

 
II. interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base; e III. interesses ou 
direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum. 

 

 

Além das espécies apresentadas de direitos transindividuais (direitos 

difusos, direitos coletivos e individuais homogêneos), Thiago Henrique F. Viana100 

apresenta a modalidade de direitos individuais indisponíveis, os quais pertencem a 

uma só pessoa, que não pode abrir mão deste direito, a exemplo do direito à saúde 

pública. 

Nesse rol de direitos individuais indisponíveis, poder-se-ia 

acrescentar, por certo, os direitos ao acesso á água potável e ao saneamento 

básico, porquanto ambos estão diretamente relacionados a outros direitos 

fundamentais, como à vida digna, à saúde, ao meio ambiente ecologicamente 

                                                
99 BRASIL. Poder Legislativo. Código de Defesa do Consumidor. Lei 8.078 de 11 de setembro de 
1990. Publicado no Diário Oficial da União no dia 12 de setembro de 1990. Disponível em 
<www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 16.08.2011. 
100 VIANA. Op. Cit., p.7. 



 

  

equilibrado101 e ao desenvolvimento econômio, sem os quais o ser humano definha 

e desaparece.  

Paulo Bonavides102 propõe a quarta dimensão de direitos 

fundamentais, pontificando a importância de uma democracia política globalização.  

Nessa categoria, estão os direitos à democracia, à informação, e ao pluralismo.  

Segundo argumentação textual do pensador referido: 

 

 
Na democracia globalizada, o Homem configura a presença moral da 
cidadania. Ele é a constante axiológica, o centro de gravidade, a 
corrente de convergência de todos os interesses do sistema. Nessa 
democracia, a fiscalização da constitucionalidade daqueles 
direitos enunciados – direitos, conforme vimos, de quatro 
dimensões distintas – será obra do cidadão legitimado, perante 
uma instância suprema, à propositura da ação de controle (...). Os 
direitos de quarta geração compendiam o futuro da cidadania e 
o porvir da liberdade de todos os povos. Tão-somente com eles será 
legítima e possível a globalização política. (sem grifos no original) 
 

 

Nessa trilha, o filósofo alemão Peter Häberle103 defende uma 

sociedade aberta de intérpretes da Constituição, o que importa em concretização 

da cidadania e da democracia politizada, tal como proposta por Paulo Bonavides.  

Na quinta dimensão dos direitos fundamentais, conforme análise de 

Paulo Bonavides104 e Uadi Lammego Bulos105, está o direito à paz; aliás, já 

reconhecido na Constituição brasileira de 1988, em seu art. 4°, IV.  

A propósito, em 1978, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu o 

primeiro documento tratando da paz, na Declaração das Nações Unidas sobre a 

Preparação das Sociedades para Viver em Paz.  Posteriormente, em 1984, a ONU 

proclamou a Declaração de Direitos dos Povos à Paz.   

                                                
101 VIANA. Op. Cit., p. 8. Segundo o autor, o direito ao meio ambiente deveria ser de primeira 
dimensão e não de terceira ou quarta, como o classificam a doutrina em geral, pois se tal linha de 
pensamento tivesse sido adotada, talvez o grau de poluição não estaria em tão grave estágio.  
102 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2011, pp. 570-572. 
103 Nesse sentido, vale a pena visitar a obra Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição – Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição de HÄBERLE, Peter. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Editora 
Sergio Antonio Fabris, 2002. 
104 BONAVIDES. Op. Cit., p. 579. 
105 BULOS. Op. Cit., pp. 516-517. 



 

  

Ainda segundo o constitucionalista pátrio106, o direito à paz alcançou 

status de direito de quinta dimensão a partir do Congresso Internacional Ibero-

Americano de Direito Constitucional, realizado no Paraná, em 2006, onde 

estiveram presentes cerca de 2000 pessoas. Nessa ocasião, aduz o autor, “a paz 

logrou, ali, a dignidade teórica de um direito e de um princípio constitucional, 

constando da carta que o Plenário daquela assembleia de juristas da América 

Latina e da Europa aprovou por aclamação”. 

De fato, em um mundo permeado de crises e problemas de diversas 

ordens, atribuir ao direito à paz as características de fundamentalidade e de 

dimensão autônoma simboliza um ato racional de busca do equilíbrio social e 

renova o espírito que moveu a Revolução Francesa de 1789, que se resume nos 

significantes, igualdade (proibição da discriminação), liberdade (todos têm direito a 

exercer seus direitos) e fraternidade (solidariedade). 

Alguns estudiosos propõem a sexta dimensão dos direitos 

fundamentais. Para Uadi Lammego Bulos107, estariam compreendidos nesta 

classificação o direito à democracia, à informação e ao pluralismo político (que, 

para Paulo Bonavides, seriam de quarta dimensão, conforme referido).   

Por sua vez, Zulmar Fachin e Deise Marcelino da Silva108 defendem o 

direito à água potável como direito de sexta dimensão, sob o argumento de que a 

água, sendo um dos elementos que compõem o meio ambiente saudável e 

equilibrado, “merece ser destacada e alçada a um plano que justifique o 

nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais”. Nessa toada, os 

mesmos autores109 têm defendido a constitucionalização do direito ao acesso à 

água potável, tese com a qual se comunga, porquanto a positivação desse direito 

tem efeitos didáticos, visto que a sua previsão constitucional expressa implica 

reconhecimento formal e material do compromisso do Estado em tutelá-lo e 

garanti-lo como um direito público subjetivo de todos.   

No tocante à garantia do mínimo existencial do acesso ao líquido 

precioso, vale ressaltar o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006, 
                                                
106 BONAVIDES. Op. Cit., pp. 581-593. Assevera o autor: a paz é “estuário de aspirações coletivas 
de muitos séculos, a paz é o corolário de todas as justificações em que a razão humana, sob o pálio 
da lei e da justiça, fundamenta o ato de reger a sociedade, de modo a punir o terrorista, julgar o 
criminoso de guerra, encarcerar o torturador, manter invioláveis as bases do pacto social (...)”. 
107 BULOS. Op. Cit., p. 517. 
108 FACHIN e SILVA. Op. Cit., pp. 74-80. 
109 Idem. Ibidem, p. 75. No 15º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, os autores defenderam a 
constitucionalização do direito de acesso á água potável. 



 

  

publicado pela Organização das Nações Unidas – ONU110, que reconhece a água 

como direito humano essencial. O mencionado documento também recomenda aos 

Estados que desenvolvam políticas que garantam a todos o acesso à àgua limpa, 

por preço razoável e permitam o acesso gratuito de, pelo menos, 20 litros de água 

por dia à população hipossuficiente economicamente.   

O Relatório chama atenção para a desigualdade no tocante à 

distribuição e cobrança do ouro azul: 

 

 

As políticas de preço dos serviços de abastecimento público agravam 
o problema. A maioria dos serviços de abastecimento implementa 
agora tarifas por escalão progressivamente crescentes. O objetivo é 
aliar a equidade à eficiência através da elevação do preço em 
consonância com o volume de água utilizado. Na prática, acabam 
frequentemente por aprisionar as famílias mais carenciadas (sic) nos 
escalões mais altos (...). Em Dacar as famílias carenciadas (sic) que 
recorrem a fontes públicas pagam mais de três vezes o preço 
cobrado às famílias ligadas ao serviço de abastecimento. 

 

A realidade do mundo da vida retrata as crescentes variáveis de 

desigualdades sociais, entre elas destacam-se as dificuldades de acesso à água 

limpa e ao sistema básico de tratamento de esgoto e coleta de lixo.  A esse 

respeito, é forçoso recordar que, aproximadamente, 1,1 mil milhões de pessoas 

precisam se deslocar das moradias a distâncias significativas em busca de uma 

fonte de água, sendo o consumo diário quase sempre impróprio e inferior a 5 litros.  

Nesse cenário, conforme o mencionado relatório da ONU, estão as regiões áridas 

da Índia Ocidental e da África Oriental, onde as disponibilidades de água no 

período de seca chegam ao patamar inferior ao quantitativo de 5 litros-dia. Por 

outro lado, em outros locais, segundo o relatório, o consumo é muito abundante, o 

que reforça as discrepâncias de acesso, como por exemplo: 

 

 
No Reino Unido, as pessoas consomem, em média, mais de 50 litros 
de água por dia, só por puxarem o autoclismo quando usam os 
sanitários — ou seja, mais de dez vezes o total de água disponível 
para as pessoas que não têm acesso a uma fonte de água 

                                                
110ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006.  
Disponível em <http://www.pnud.org.br/rdh/>. Pesquisa realizada em 18.08.2011.  



 

  

melhorada na maioria das zonas rurais da África subsariana. Um 
americano consome, a tomar uma simples ducha de cinco minutos, 
mais água do que consome, num dia inteiro, um residente-tipo de um 
bairro degradado situado num país em desenvolvimento. 

 
 
 
  A rigor, esclarece o Relatório da ONU em tela, o consumo de água 

nos países desenvolvidos e ricos não diminui os recursos hídricos nos Estados 

mais pobres, as comparações têm apenas o condão de destacar as desigualdades 

existentes em termos de acesso ao ouro azul. 

Os direitos fundamentais, sem dúvida, independentemente da 

extensão de seu conteúdo, servem de parâmetros de balizamento às condutas do 

Estado e dos particulares. Nesse sentido, compreende-se o direito fundamental ao 

acesso à água potável. 

  Seguindo essa vertente de pensamento, nas próximas 

três seções deste capítulo, a ênfase recairá na análise das diferenças semânticas 

entre o direito à água, direito de água e o direito das águas, realçando-se a 

relevância das diferentes nomenclaturas no plano fático e a função do Direito como 

regulador do agir humano e transformador da realidade. 

O objetivo de demonstrar as diferenças entre os mencionados direitos 

está calcado na ideia de que a água, considerando as suas múltiplas funções e a 

sua essencialidade para vida, deve ser tratada pelo Direito a partir de, pelo menos, 

duas perspectivas, quais sejam, como direito fundamental e como sujeito de 

direitos. Outra meta com a apresentação das nuances de cada um desses direitos 

(direito à água, direito de água e o direito das águas) é trabalhar o imaginário das 

pessoas no tocante à necessidade de conhecer melhor aquilo que lhes parece tão 

conhecido, como é o caso da água, mas que de fato não o é. 

 

I.3. Direito à água. 
 

 “Todo o entendimento é um problema de linguagem e o sucesso ou 

fracasso no entendimento só se obtém no elemento da condição da linguagem”, 

Com esta afirmação, do pensador alemão Hans-Georg Gadamer111, inicia-se esta 

                                                
111GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. 4 ed. Tradução de Enio Paulo Giachini. Revisão 
da tradução, Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Editora Vozes, 2009, p. 216. 



 

  

seção, porquanto a mesma revela a importância da linguagem para a realização de 

determinada travessia. Ademais, cumpre ter em mente que a linguagem pode 

expressar sentidos múltiplos, dependendo do contexto em que cada interlocutor 

está inserido, da sua visão de mundo, além da dificuldade ínsita na comunicação, 

expressa por meio de vários idiomas, entre outros fatores. 

Nessa senda, há de se coordenar os diversos sentidos da 

terminologia que designa o objeto de investigação, diante das situações do “mundo 

da vida”112; isto é, vale esclarecer termos ou expressões  que, apesar de 

encontrarem pontos em comum, traduzem características próprias e peculiares. Em 

outras palavras: deve-se examinar o alcance de cada significante, de acordo com o 

contexto em que está inserido e o tipo de interlocutor que se encontra no mundo 

em relação.  Assim, considerando o objeto da presente Tese, tratar-se-á de 

apresentar as diferenças semânticas entre as expressões direito das águas, direito 

de águas e direito à água. 

O direito à água, dentro do estudo do Direito, cuida de um direito 

fundamental dos seres humanos, dos animais e da própria Natureza (a qual, como 

se verá adiante, tem sido alçada, por alguns estudiosos, ao patamar de sujeito de 

direitos).  

Por que o Direito precisa disciplinar e tutelar esse elemento da 

Natureza, e, ainda, qualificá-lo como direito fundamental? Nesse contexto reflexivo, 

a tecnóloga ambiental Regina Helena Pacca Costa113 pondera: a água é “a 

matéria-prima primordial à vida”.  

Paulo Affonso Leme Machado114, a seu turno, ressalta que “o direito 

de usar a água (...) para consumo pessoal faz parte inseparável do direito à vida”, 

importando na concretização do “princípio da satisfação das necessidades vitais 

básicas”, consagrado na Convenção sobre o Direito relativo à utilização dos Cursos 

                                                
112 A expressão “mundo da vida” empregada no texto, com inspiração em Jürgen Habermas, tem o 
sentido de “fatos reais da vida”. Ver HABERMAS, Jürgen.  Pensamento Pós-Metafísico: Estudos 
Filosóficos. 2 ed. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 
2002. p. 88- 100. Para o filósofo, “o mundo da vida estrutura-se através das tradições culturais, de 
ordens institucionais e de identidades criadas através de processo de socialização”. 
113 COSTA, Regina Helena Pacca G. Água: matéria-prima primordial à vida.  In: TELLES, Dirceu 
D´Alkmim e COSTA, Regina Helena Pacca G. (organizadores). Reúso da Água: conceitos, teorias 
e práticas. São Paulo: Editora Blucher, 2007, pp. 1; 19. Assevera a autora: a água “é a substância 
predominante nos seres vivos, atuando como veículo de assimilação e eliminação de muitas 
substâncias pelos organismos, além de manter estável sua temperatura corporal”. 
114 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito dos Cursos de Água Internacionais. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2009, p. 171. 



 

  

de Água Internacionais para fins diversos dos de Navegação, da ONU, de 1997.  

Para a indiana Vandana Shiva115 os direitos à água são natos, não se originando 

da normativa estatal; “eles surgem de um dado contexto ecológico da existência 

humana”, pontifica a ecologista. 

É certo que a água traz em seu núcleo os elementos da 

essencialidade e da fundamentalidade, que a transforma, por excelência, em direito 

natural, ainda que o Direito institucionalizado, positivado, não o explicite como tal. 

Evidencia-se, entretanto, que o reconhecimento do direito fundamental à água 

potável pelo Estado reforça sua importância, tornando sua observância norma 

coercitiva, além de servir, em tese, de instrumento de conscientização de toda a 

sociedade. Nessa toada, considerando o aspecto vital da água, Elaine Tavares116 

sustenta que o direito à água potável corporifica um direito natural, e chama 

atenção para a importância de se garantir sua efetividade, para fins de realização 

de outros direitos e garantias fundamentais do homem, porquanto, sem o acesso 

eqüitativo à água tratada, não se configura o respeito à dignidade da pessoa 

humana.  

No tocante aos mencionados elementos, essencialidade e 

fundamentalidade, preleciona Ingo Wolfgang Sarlet117 que a fundamentalidade, sob 

a perspectiva material, “decorre da circunstância de serem os direitos fundamentais 

elemento constitutivo da Constituição material, contendo decisões fundamentais 

sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade”118.  Nessa trilha, visualiza-se, 

por força do art. 5º, par. 2º, da CR/88, duas vertentes de direitos fundamentais: a 

uma, aqueles de natureza dúplice, formal e material (estabelecidos na Constituição 

formal); e a duas, os direitos materialmente fundamentais (sem previsão expressa 

na Carta Constitucional). 

                                                
115 SHIVA, Vandana. Guerras por Água: privatização, poluição e lucro. Tradução de Georges 
Kormikiaris. São Paulo: Editora Radical Livros, 2006, pp. 32-37. 
116 TAVARES, Elaine. Água Potável – Direito Fundamental do Ser Humano. Disponível em 
<http://www.recantodasletras.com.br/discursos/791994>. Pesquisa realizada em 25.07.2011. 
117 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2007.a. pp. 88-89. 
118 SARLET ( 2007.a ). p. 88-98. Ensina o autor que a fundamentalidade pode variar de Estado para 
Estado, isto é, o que é fundamental para uma Organização Política pode não sê-lo para outra. 
Defende, no entanto, a existência de valores universais, como a vida, a liberdade, a igualdade e a 
dignidade humana; os quais ainda podem ser axiologicamente ponderados de forma distinta, 
dependendo do espaço cultural e temporal. 



 

  

Já o aspecto da essencialidade119 vincula-se à natureza do interesse 

protegido, servindo de parâmetro de mensuração da fundamentalidade, a partir da 

análise de determinada situação fática.  Posto de outra forma: quando estiverem 

em colisão dois direitos/interesses materialmente fundamentais, dever-se-á 

considerar as circunstâncias do fato da vida, o grau de interferência no núcleo de 

cada interesse em jogo.   

Para melhor compreensão do raciocínio em tela, lança-se mão de 

alguns dados apresentados pelos hidrólogos Daniel Fonseca de Carvalho e 

Leonardo Duarte Batista da Silva120, acerca do dilema entre a escassez da água e 

o direito à alimentação: “o setor agrícola é o maior consumidor de água. Ao nível 

mundial a agricultura consome cerca de 70% de toda a água derivada das fontes 

(rios, lagos e aquíferos subterrâneos), e os outros 30% pelas indústrias e uso 

doméstico.” 

Diante destas informações, verifica-se possível colisão de interesses, 

uma vez que, de um lado, tem-se a proteção dos recursos hídricos, considerando 

sua finitude; de outra banda, estão os direitos à produção agrícola e aos alimentos 

dela decorrentes. Como equacionar o problema? A questão mostra-se claramente 

complexa não apenas para o Direito, como também para os governantes e demais 

especialistas em inovações tecnológicas. Da situação posta emerge outro 

problema, porquanto os elementos da essencialidade e fundamentalidade 

impregnam os dois pólos de interesses – os quais merecem a proteção do Direito.  

Seria possível neste caso aplicar a Teoria da Ponderação 

(sopesamento) de Interesses do alemão Robert Alexy? Segundo o pensador,121 o 

Método de Ponderação exige uma análise em três planos distintos, que o autor 

denomina de “estágios”: 
                                                
119 Cf. DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS da Língua Portuguesa, o vocábulo essencial tem 
sentido multívoco, significando: 1. que é inerente a algo ou alguém; 2. que constitui o mais básico 
ou o mais importante em algo; 3. que é necessário, indispensável; 4. a coisa principal; 5. da 
natureza da essência; etc. 
120CARVALHO, Daniel Fonseca de. & BATISTA DA SILVA, Leonardo Duarte. Hidrologia. 
Disponível em:<http://www.ufrrj.br>. Pesquisa realizada em 12.08.2011. Explicam os autores: 
“Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas 
propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente, incluindo sua relação com a 
vida”.  
121 ALEXY, Robert.  Ponderação, Jurisdição Constitucional e Representação Popular. Tradução 
Thomas da Rosa de Bustamante. In: DE SOUZA NETO, Cláudio Pereira e SARMENTO, Daniel 
(coordenadores). A Constitucionalização do Direito; Fundamentos Teóricos e Aplicações 
Específicas. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2007, pp. 295-304. Contrariando a visão de 
Jürgen Habermas, citado pelo autor, para quem a ponderação não tem fundamento racional 
objetivo, apenas leva a um resultado sem elementos justificadores. 



 

  

 
O primeiro estágio envolve estabelecer o grau de não-satisfação 
de, ou interferência em, um primeiro princípio. Esse estágio é 
seguido por um segundo em que é estabelecida a importância de se 
satisfazer o princípio concorrente. Finalmente, no terceiro estágio é 
estabelecido se a importância de se satisfazer o último princípio 
justifica a interferência ou não-satisfação do primeiro. (sem grifo no 
original) 

  

 

Nessa toada, Robert Alexy 122 apresenta como exemplo um caso 

decidido na Corte Constitucional Federal alemã, no qual se considerou:  

 
a obrigação dos produtores de tabaco de colocar na embalagem dos 
seus produtos alertas de saúde a respeito dos perigos de fumar 
como uma interferência relativamente leve ou reduzida na liberdade 
de exercício de profissão. Em contrapartida, uma total proibição de 
todos os produtos seria considerada uma interferência séria em tal 
liberdade. 

 
 

Há de se perguntar se essa decisão, proferida no contexto jurídico 

alemão, sugere analogia com o problema da produção agrícola, em cotejo com o 

direito à alimentação - corolário daquela atividade - e o problema da escassez do 

líquido precioso? No caso hipotético seria possível interromper a atividade agrícola, 

devido ao uso excessivo de água? Os seres vivos poderiam sobreviver sem os 

alimentos oriundos da terra? Ainda, haveria possibilidade de sopesamento de 

interesses neste caso?  

Como se pode inferir, o Direito encontra dificuldades para resolver o 

problema apontado, envolvendo a produção de alimentos e o consumo significativo 

de água para a realização de tal atividade. Parece que nem mesmo a Teoria da 

Ponderação de Interesses poderia encontrar equação metajurídica para solucionar 

o problema acima apresentado. 

Entretanto, é possível vislumbrar luz no final do túnel, ou seja, a 

solução harmonizadora dos interesses apontados pode ser a inovação tecnológica, 

ao lado da conscientização social. O Brasil já caminha nesse sentido, como 

                                                
122 ALEXY. Op. Cit., p. 297. 



 

  

demonstram trabalhos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA)123, a exemplo da: 

 

 
Gestão Conservacionista de Solos e de Água em escala de 
Microbacia Hidrográfica, realizada pela Embrapa Trigo, com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. 
Atividade de transferência de tecnologia com caráter de ação-piloto, 
o projeto conscientizou e capacitou assistentes técnicos e produtores 
rurais para o manejo da Bacia Hidrográfica G50, no Alto Jacuí, onde 
predominam pequenas propriedades exploradas em base familiar. 
(sem grifo no original) 
 
 
 
 

O país vizinho, Chile, onde a produção agrícola é objeto de conflitos 

por causa do uso da água, também já vem trabalhando com tecnologias 

inteligentes, para minimizar os impactos ambientais com o consumo excessivo de 

recursos hídricos.  Apenas para ilustrar, os moradores de uma vila, localizada no 

litoral norte do Chile, denominada de Chugungo, onde os problemas com as secas 

são sérios, têm captado, desde 1992, água da neblina de uma montanha situada a 

cerca de seis quilômetros de distância do vilarejo124. 

                     Nesse contexto, esclarecem Claudio Angelo, Mariana Mello e Maria 

Fernanda Vomero125 que a tecnologia para a captação da umidade natural – que 

teve o impulso de um grupo de pesquisadores da Universidade Católica do Chile – 

é simples, baseia-se em redes de náilon (denominadas de trabanieblas), instaladas 

no cume da montanha. A umidade da neblina, em contato com essas redes e com 

o ar, transforma-se em pequenas gotas de água, que ganham proporção e são 

transferidas por canos até o reservatório preparado pelos habitantes da Vila de 

Chugungo. Segundo a geógrafa Pilar Cereceda126 - que implantou o projeto -, 

mencionada pelos referidos autores, o quantitativo diário de água, com este 

sistema, já chegou ao patamar de aproximadamente 40.000 litros. 

                                                
123 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embrapa. 
Disponível em <www.embrapa.br>.  Pesquisa realizada em 22.08.2011. 
124 ANGELO, Claudio; MELLO, Mariana e VOMERO, Maria Fernanda. A era da falta d'água. 
Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br>.Pesquisa realizada em 22.08.2011. 
125 Idem. Ibidem. Passim. 
126CERECEDA, Pilar. Disponível em <http://www.idrc.ca/books/738/cereceda.html>. Pesquisa 
realizada em 22.08.2011. 



 

  

Em Israel - outro exemplo paradigmático no tocante ao problema de 

acesso à água tratada –, onde as mazelas ultrapassam os aspectos políticos, 

econômicos, sociais e religiosos, alcançando o problema de escassez do ouro azul, 

uma das soluções tecnológicas encontradas tem sido o processo de dessalinização 

da água do Mar Mediterrâneo127.   

Não há dúvida de que a água é um direito fundamental. Corroborando 

esta afirmação, João Marcos Adede y Castro128 anuncia:   

 

 
As águas, como um dos recursos naturais colocados à disposição do 
homem pela natureza, são parte do conjunto de direitos 
fundamentais, em vista de disposições feitas pela Constituição 
Federal de 1988, no sentido de garantir a todos um ambiente sadio, 
para as presentes e futuras gerações. 
 
 
 

Conforme já aludido, o direito fundamental à água com qualidade está 

intrinsecamente atrelado aos direitos à vida, à saúde, ao desenvolvimento 

econômico; bem como à dignidade da pessoa humana (princípio elevado pela 

Constituição da República do Brasil de 1988, art. 1º, inciso III, à categoria de norma 

norteadora de todo sistema normativo).  

No tocante ao direito à saúde, acentua Ana Paula Canoza Caldeira129: 

“(...) a defesa do binômio saúde-meio ambiente deve ser encarada como 

indissociável já que grande aporte de verba pública empregado para o custeio de 

tratamentos médicos poderia ser evitado caso houvesse uma ‘cultura ecológica’”. 

Ou seja, a preservação do macrobem, Meio Ambiente, é fundamental para o 

equilíbrio dos microbens, como os recursos naturais (água, florestas etc), para 

                                                
127 D’ADDEZIO, Fernanda; ROSA, Mayra; TEISEN,Thaís & SOUSA, Márcia. Israel inaugura a 
maior usina de dessalinização do mundo. Disponível em <http://www.ciclovivo.com.br>. Pesquisa 
realizada em 22.08.2011. Em 2010, o governo de Israel inaugurou, no norte da cidade de Hadera, a 
terceira usina de dessalinização de água. Segundo os pesquisadores, trata-se do “maior 
empreendimento de dessalinização por osmose reversa do mundo”. A expectativa é de que o 
empreendimento possa produzir o equivalente a 127 milhões de metros cúbicos de água por ano, o 
que seria “suficiente para abastecer um sexto da população israelense”, acentuam os estudiosos. 
128 ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Água: um direito humano fundamental. Porto Alegre: 
Editora Nuria Fabris, 2008, pp. 12-13. 
129 CALDEIRA, Ana Paula Canoza. A Interconexão entre o Direito e o Meio Ambiente sob a Ótica da 
Hermenêutica. In: FLORES, Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em suas 
Múltiplas Faces. São Paulo: Editora Millennium, 2012, pp. 249-270.  



 

  

garantir a vida digna e saudável das pessoas e dos animais, além de diminuir os 

gastos públicos com o Sistema Único de Saúde.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO), o consumo de água diária pelo ser humano deve ser de, no 

mínimo, 40 litros130. Outra agência das Nações Unidas, a Organização Mundial de 

Saúde – OMS – analisa diversos patamares em termos quantitativos diários de 

água e seus efeitos sobre a saúde das pessoas. A tabela abaixa é bem 

esclarecedora131: 

 
           

Table S1: Summary of requirement for water service level to promote health 

 
Service 
level  

 
Access 
measure 

 
Needs met 
 

 
Level of 
health 
 

No access 
(quantity 
collected 
often 
below 5 

l/c/d) 

More than 1000m 
or 
30 minutes total 
collection time 

Consumption – cannot be 
assured Hygiene – not 
possible(unless practised at 
source) 

 

Very High 

Basic 
access 
(average 
quantity 
unlikely to 
exceed 
20 l/c/d) 

Between 100 and 
1000m or 5 to 30 
minutes total 
collection time 

Consumption – should be 
assured Hygiene – handwashing 
and basic food hygiene possible; 
laundry/ bathing difficult to 
assure unless carried out at 
source 

 

 

High 

Intermediate 
access 
(average 
quantity 
about 50 

l/c/d) 

Water delivered 
through one tap 
onplot (or within 
100m or 5 minutes 
total collection time 

Consumption – assured 
Hygiene – all basic personal and 
food hygiene assured; laundry 
and bathing should also be 
assured 

 

 

Low 

Optimal 
access 
(average 
quantity 
100 l/c/d 
and 

Water supplied 
through multiple 
taps ontinuously 

Consumption – all needs met 
Hygiene – all needs should 
be met 

 

Very Low 

                                                
130 Conforme mencionado alhures, no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006, a 
Organização das Nações Unidas – ONU - recomenda aos Estados que desenvolvam políticas que 
garantam a todos o acesso à àgua limpa, por preço razoável e permitam o acesso gratuito de, 
pelo menos, 20 litros de água por dia à população hipossuficiente economicamente.   
131 Fonte: <http://www.who.int/water>. Pesquisa realizada em 19.06.2012. 

 



 

  

above) 
            

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, tem-se os 

seguintes panoramas: 1) o consumo-dia de água por pessoa inferior a 5 litros pode 

trazer altos riscos à saúde; 2) o consumo equivalente a 20 litros diários servem, em 

tese, para o suprimento da higiene básica e para a alimentação, não garantindo, 

porém, a lavagem de roupa, e acarretando, segundo os dados da tabela, efeitos 

negativos à saúde; 3) o consumo do líquido vital de aproximadamente 50 litros 

diários por pessoa garante a higiene pessoal, a alimentação e a lavagem de 

roupas, implicando baixo índice de problemas de saúde; e, por fim, 4) o consumo 

diário por indivíduo dentro do patamar de 100 litros, consoante a mencionada 

tabela, cumpre o mínimo existencial digno, pois seria possível suprir as 

necessidades básicas de qualquer pessoa, diminuindo os riscos de doença, ou 

seja, poucos seriam os efeitos negativos sobre a saúde. 

 Entretanto, dados revelam realidade assustadora, conforme 

esclarece Christian Guy Caubet132, mais de um bilhão de pessoas não tem acesso 

à água potável e mais de dois bilhões não desfrutam de infraestrutura de 

instalações sanitárias. Apenas para ilustrar, como aponta o autor em tela133: “as 

mulheres e moças da África rural passam cerca de três horas por dia caminhando 

para buscar água”. 

Outros exemplos de escassez de água: em Luanda, no Estado de 

Angola, é comum encontrar pelas ruas pessoas vendendo água supostamente 

limpa em saquinhos plásticos por 10 centavos de dólar.  Em 2006, o consumo de 

águas poluídas na região resultou em um dramático processo de epidemia de 

cólera, levando ao óbito cerca de 80 mil angolanos, esclarece Thomas 

Havisham134. 

Em Nova Délhi, na Índia, o acesso à água tornou-se conquista diária 

para seus moradores, que acordam ávidos por encontrar o precioso líquido.  Nesse 

cenário, descreve o astrólogo indiano Kamal Bhate, citado por Brook Larmer135, 

                                                
132 CAUBET, Christian Guy. A Água, A Lei, A Política...E o Meio Ambiente? Curitiba: Editora 
Juruá, 2006, p.19. 
133 CAUBET. Op.Cit., p. 20. 
134 HAVISHAM, Thomas. National Geographic Brasil. Edição Especial: água o mundo tem sede. 
Abril. 2010. São Paulo: Editora Abril, p.78. 
135 LARMER, Brook. Calor no Himalaia. National Geographic. Brasil. Edição Especial. ÁGUA: o 
mundo tem sede. Abril 2010. São Paulo: Editora Abril, pp. 84-101. 



 

  

‘acordamos todos os dias lutando pela água’. Para tentar demonstrar o problema 

enfrentado diariamente pelos indianos, Brook Larmer136 relata a realidade vivida 

por uma mulher de 25 anos, chamada Chaya, casada e mãe de cinco filhos, cujo 

trecho da história merece realce: 

 
O dia de Chaya (...) começou antes do amanhecer, quando ela e os 
cinco filhos se espalharam na escuridão armados de vasilhames 
plásticos de vários tamanhos. Após clarear, o rumor de que havia 
uma bica com água corrente a fizera sair em louca disparada pelas 
estreitas travessas da favela (...). Uma gritaria irrompe: é um 
caminhão-pipa. Chaya, num pulo, junta-se à torrente humana. Uma 
dúzia de rapazes introduz mangueiras no tanque e começa a extrair 
água. Embaixo, mulheres aos berros empurram-se para encher seus 
vasilhames. Em seis minutos o tanque se esvazia. Chaya chega 
tarde e só lhe resta esperar pelo próximo rumor da remessa de água. 

 

 

Para encurtar a longa e triste história de Chaya: revela o autor que a 

pobre mulher só conseguiu ter acesso à água na parte da tarde daquele dia, 

quando uma bica de água, “milagrosamente”, resolveu pingar o precioso líquido; de 

tal modo que Chaya pôde, ate que enfim, realizar o sonho de encher seu vasilhame 

de 40 litros de água suja e amarga.  Em claro desabafo, justifica a mulher: ´eles [os 

filhos] deviam estar estudando, mas temos sempre de botá-los para correr em 

busca de água (...). Não temos escolha’, finaliza.  

A história descrita acima poderia ser cena de um filme de ficção - o 

que já seria suficiente para emocionar até aquela pessoa mais difícil de demonstrar 

sentimentos de compaixão - mas, infelizmente, não se trata de produção 

cinematográfica ou de obra de ficção, mas de dura realidade. 

A guerra pelo líquido precioso parece já ter começado em alguns 

lugares do mundo, onde a escassez do ouro azul castiga o corpo e a alma de todas 

as pessoas indiscriminadamente, sejam elas crianças, homens e mulheres, jovens 

e idosos, além dos animais e do próprio ecossistema. Nesse cenário de “guerra”, o 

espírito de solidariedade perambula sem luz, pelas ruelas pobres e carentes de 

água de muitos lugares, assim como na história narrada por Brook Larmer.  

  Parece que a escassez da água está conduzindo o homem ao estado 

de natureza hobbesiano - a despeito de existirem normas jurídicas reguladoras do 

                                                
136 LARMER. Op. Cit., pp. 84-101. 



 

  

agir humano -, especialmente em lugares nos quais há problemas de quantidade e 

qualidade de recursos hídricos, a exemplo da Índia e da África.  Como conter a 

fúria das pessoas diante da necessidade vital pela vida, pela água? Como esperar 

solidariedade de indivíduos sedentos de uma gota d`água? 

  Enquanto o mundo celebra meio século de existência da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948, marco importante 

para a promoção dos direitos humanos fundamentais, ainda é grande o hiato entre 

a igualdade formal e a igualdade material em vários aspectos, o que não é 

diferente em relação ao acesso à água potável e ao saneamento básico 

(tratamento e coleta de esgoto e lixo). Não se pode descuidar, por oportuno, que há 

forte correlação entre água limpa e tratamento de esgoto. 

José Roberto Nalini137 assevera que a água representa o “elo que 

vincula todas as coisas vivas, tão vital para a sobrevivência como o próprio ar”.  No 

mesmo sentido, sustenta Henri Smets138 que a água é um “direito comum de todas 

as pessoas”139 e que seu acesso não deve estar adstrito a qualquer posição de 

ordem social ou econômica, porquanto tal líquido, ao lado do ar, é elemento vital 

para todos os seres vivos, não devendo, portanto, ser comparado aos demais 

recursos naturais. É claro que o consumo do líquido vital deve ser sopesado com 

variáveis diversas, como a sua disponibilidade em termos quantitativos, e os 

diversos tipos de uso, considerando a finitude deste bem ambiental.  

  Há ainda discussão em torno da questão de quem deve gerir os 

serviços de saneamento básico140. No Brasil tem-se um sistema misto de prestação 

dos serviços de saneamento básico. Assim, em alguns lugares esta atividade é 

desenvolvida diretamente pelo Poder Público, em outros há delegação desses 

serviços à iniciativa privada, por força de norma constitucional permissiva, 

esculpida no art. 175 da Carta Maior de 1988.  

A privatização dos serviços de saneamento, no entanto, não parece 

ser questão pacífica em alguns países, posto haver movimentos a favor da 

                                                
137 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. 3 ed. Campinas, São Paulo: Editora Millennium, 2010, p. 
XI. 
138 SMETS, Henri. Le Droit à l`eau. Disponível em <http://www.worldwater.council.org>. Pesquisa 
realizada em 08.07.2011.  
139 SMETS, Op. Cit., pp. 7-10. Tradução de Gabriela Matta Kislow (estudante do Curso de Direito da 
Universidade Federal Fluminense e participante do Grupo de pesquisa GEDAPI, coordenado pelo 
professor doutor Nilton Cesar Flores). 
140 Vide  BARLOW &CLARKE. Op. Cit., passim. 



 

  

publicização141 dessas atividades de interesse público. Nesse cenário, Maude 

Barlow e Tony Clarke142 expõem dois exemplos: o primeiro, em Cochabamba, na 

Bolívia, movimento liderado por Oscar Olivera mobilizou a população a lutar contra 

a entrega, pelo governo boliviano, a uma subsidiária do grupo Bechtel os serviços 

públicos de água do mencionado município. O segundo quadro ilustrativo situa-se 

na África do Sul143, onde grupos sociais e sindicatos de trabalhadores têm resistido 

contra a entrega ao setor privado os serviços de acesso à água. Mencionam, ainda, 

os autores144 que “(...) as pessoas dos distritos pobres de Johannesburg estão 

passando por cortes no fornecimento de água, pois não podem pagar as tarifas 

cada vez mais altas que as empresas de água cobram para recuperar seus custos 

totais145”. 

  É oportuno registrar que, ao se apresentar essas situações além-mar, 

não se está advogando a gratuidade do uso da água; ao contrário, entende-se que 

a sua cobrança é necessária para a manutenção do serviço e para o controle de 

seu consumo racional e sustentável. O que se quer, na verdade, é trazer, ainda 

que ilustrativamente, a questão da prestação dos serviços de fornecimento de água 

e esgoto, a qual, independentemente de quem a realize - seja o Estado ou a 

iniciativa privada – deve ser garantida a todos, com base em dois princípios 

basilares, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 

  Não se pode perder de vista – repise-se - que a água, por suas 

características de fundamentalidade e essencialidade à vida, deve ser garantida a 

todos, dentro de um padrão do mínimo existencial. Sobre esse conceito, afirma 

Ricardo Lobo Torres146: 

 

                                                
141 A expressão publicização está vinculada à noção de interesse público. Neste sentido professa 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “o interesse público, legalmente definido como aquele que é 
posto sob a responsabilidade do Estado e como finalidade de sua ação, não é outro senão, em 
síntese, o interesse geral da sociedade (o bem comum)”. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 14. 
142 BARLOW &CLARKE. Op. Cit., pp. 221-231. 
143 A água como direito fundamental consta expressamente da Constituição da Africa do Sul de 
1966. 
144 BARLOW & CLARKE. Op.Cit., pp. 224-225. 
145 Conforme prelecionam os economistas Marco Antonio S. Vasconcellos e Manuel E. Garcia, custo 
total de produção compreende “o total das despesas realizadas pela firma (entende-se 
empreendimento) com a utilização da combinação mais econômica dos fatores, por meio do qual é 
obtida determinada quantidade de produto”. In: VASCONCELLOS, Marco Antonio S. e GARCIA, 
Manuel E. Fundamentos da Economia. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva,2006, p. 66.  
146 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2009, p. 13. 



 

  

A proteção ao mínimo existencial, sendo pré-constitucional, está 
ancorada na ética e se fundamenta na liberdade, ou melhor, nas 
condições iniciais para o exercício da liberdade, na ideia de 
felicidade, nos direitos humanos e nos princípios da igualdade e da 
dignidade humana (...). 
 
 
 

Ainda sobre o mínimo existencial, Ingo Wolfgang Sarlet147 pondera 

que, a despeito de inexistir norma constitucional expressa, é possível visualizá-lo 

“nos próprios direitos sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a 

moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, entre outros)”. 

Dentre esses “outros”, a que se refere o autor em tela, pode-se incluir os direitos ao 

acesso à água com qualidade e aos serviços de esgoto, por certo.   

  A rigor, diversos são os argumentos que podem fundamentar a tese 

segundo a qual a água consubstancia direito fundamental. Nesse sentido, Luciana 

Cordeiro de Souza148 apresenta uma série de aspectos que corroboram com a 

referida tese, veja-se: a) a água como elemento essencial à sobrevivência das 

pessoas, da fauna e da flora; b) a água como requisito essencial ao 

desenvolvimento de coletividades que se agrupam próximo de rios e mares; c) a 

água como elemento simbólico de crenças; d) a água como matéria-prima para 

produção de alimentos, bebidas, remédios, cosméticos etc; e) a água como forma 

de lazer; f) a água como via de acesso para pessoas e cargas, promovendo a 

globalização e o processo de hibridação149, além de outras funções que serão 

examinadas no Capítulo II, deste Título.  

Nesse sentido, apregoa-se a possibilidade de o Constituinte derivado, 

por meio de emenda à Constituição, incluir no Capítulo I, do Título II, que trata dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, os direitos ao acesso à água potável e ao 

                                                
147 SARLET, Ingo Wolfgang.  Mínimo Existencial e Direito Privado: Apontamentos sobre Algumas 
Dimensões da Possível Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais das Relações Jurídico-Privadas. 
In: DE SOUZA NETO, Cláudio Pereira e Daniel Sarmento. A Constitucionalização do Direito: 
Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007, p. 336-
337. 
148 CORDEIRO, Luciana de Souza. Águas e sua proteção. Curitiba: Editora Juruá, 2006, pp. 13-14. 
149 A propósito, a noção de hibridação, trazida por Nestor Garcia Canclini , enfeixa em si uma série 
de fenômenos que se interconectam, e muitas vezes, se contradizem. Aliás, como acentua o 
mencionado autor, “a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas, sim, que pode 
ajudar a dar conta de formas particulares de conflito geradas na interculturalidade recente em meio 
à decadência de projetos nacionais de modernização da América Latina”. In: CANCLINI, Néstor 
Garcia. Culturas Híbridas. Estratégias para entrar e sair da Modernidade. Tradução Ana Regina 
Lessa e Heloisa Pezza Cintrão. Tradução Introdução Gênese Andrade. São Paulo: Editora USP, 
2001, p. XIX. 



 

  

sistema de tratamento de esgoto, e, ainda, estabelecer em capítulo próprio o direito 

das águas (o qual será examinado adiante). 

Com efeito, tramita no Congresso Nacional, desde 2007, uma 

Proposta de Emenda à Constituição, de autoria do deputado federal do Estado do 

Ceará, Raimundo Gomes de Matos, cujo objeto é a inserção do direito à água no 

rol dos direitos sociais, os quais estão insculpidos no art. 6° da Constituição 

Federal de 1988150. 

Nessa linha de preleção, parece incontestável o reconhecimento da 

natureza jurídica de direito fundamental à água. Também é defensável 

juridicamente a sua essência de sujeito de direito, conforme será examinado na 

seção do direito das águas. 

  A seguir buscar-se-á delinear as características do direito de águas, 

no contexto jurídico brasileiro. 

 

I. 4. Direito de águas. 
 
 

A partir do pressuposto de que o Direito é, ao mesmo tempo, um 

instrumento por meio do qual o homem, politicamente civilizado, orienta sua 

conduta na busca do equilíbrio das relações, e uma função social, no sentido de 

que desempenha os papéis de criador e transformador da realidade, examinar-se-á 

agora a importância deste instituto jurídico no processo de gestão das águas, bem 

como para o fomento de uma cultura social voltada para o uso racional desta 

riqueza. Nesse diapasão, vaticina Jerson Kelman151: “ter água é hoje um diferencial 

para uma Nação ser uma potência econômica e social”.  

                                                
150 BRASIL. Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 
39/2007. Disponível em <http://www.camara.gov.br>. Pesquisa realizada em 01.10.2011. Ressalte-
se que a proposta em tela foi arquivada, em 31.01.2011, pela Presidência da Câmara dos 
Deputados, por força do art. 105, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que dispõe, in 
verbis, “art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso 
tenham sido submetidas à deliberação da Câmara (...)”. Mas, em razão de requerimento de 
desarquivamento, por parte do autor da proposta de emenda à Constituição n°39/2007, o deputado 
Raimundo Gomes de Matos, em 17.02.2011, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados deferiu o 
pedido de desarquivamento. Agora cabe aguardar a boa vontade dos parlamentares brasileiros. 
151 KELMAN, Jerson (professor de recursos hídricos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
idealizador da Agência Nacional de Águas, a ANA). In: Revista National Geographic Brasil. 
Edição Especial: Água, o mundo tem sede. Entrevista concedida à jornalista Mônica Pileggi, em 
artigo intitulado “o fator água”. São Paulo: Editora Abril, ano 10, n. 121, 2010, pp. 47-50. 



 

  

Pode-se afirmar que a reaproximação do homem com a Natureza 

ocorreu, ainda que timidamente, a partir da Declaração da Convenção das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente152, realizada em Estocolmo, em 1972. Nesse 

contexto, merece menção a quarta diretriz do referido documento153, que dispõe 

textualmente: 

 

 
O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar 
ponderadamente o patrimônio representado pela flora e pela fauna 
silvestres, bem como pelo seu habitat, que se encontram atualmente 
em grave perigo, em virtude da conjugação de diversos fatores. 
Consequentemente, ao se planejar o desenvolvimento 
econômico, deve atribuir-se uma importância específica à 
conservação da natureza, aí incluídas a flora e a fauna 
silvestres. (sem grifo no original) 
  

  Como se depreende da aludida diretriz, a preocupação com a questão 

da responsabilidade social do homem com a preservação do Meio Ambiente não 

deve - e não pode - restringir-se à seara dos ambientalistas, biólogos, químicos, 

geólogos, ecologistas, hidrólogos e outros tantos estudiosos e pesquisadores que 

dedicam parcela de seu tempo para cuidar de assuntos relacionados com o 

Planeta Terra: profissionais, cujas vozes, durante décadas, soaram apenas como 

sussurros aos ouvidos dos demais atores sociais, eis que as questões ambientais, 

por longo tempo, foram preteridas em favor de interesses patrimoniais até mesmo 

na seara do Direito.  

Brook Larmer154 ilustra o quadro da responsabilidade social com a 

história (real) de um lavrador do Tibet, chamado Jia Son que, ao constatar in loco o 

derretimento das geleiras do Himalaia155, refletiu – sentindo-se também 

responsável - acerca da necessidade de o homem agir, independentemente da 

                                                
152 FINK, Daniel R. Relação Jurídica Ambiental e Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto 
(organizador). Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito Ambiental. Campinas-SP: 
Editora Millennium, 2009, pp.101-120. Apregoa o autor: “a transformação da vida social implica a 
própria transformação do Estado e seu papel, seja como agente indutor de políticas de 
desenvolvimento, seja como regulador das várias novas implicações que tais políticas acarretam na 
vida das pessoas”. 
153 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em <www.un.org>. Pesquisa realizada em 
24/12/2010. 
154 LARMER. Op. Cit. p. 101. 
155 Estudos apontam que nos últimos 50 anos, das 680 geleiras controladas por cientistas no 
planalto tibetano cerca de 95% estão degelando em percentual maior do que acumulando gelo. Vide 
BROOK, Larmer, op. cit. 92. 



 

  

grandeza de sua ação, no sentido de proteger o que ainda resta daquele 

ecossistema. Nesse cenário, o lavrador, ao olhar a multidão de turistas que 

contemplavam a beleza monumental das geleiras, desabafou ‘nada vai mudar, 

enquanto não nos livrarmos da mentalidade materialista’156. Na verdade, o 

materialismo faz parte do viver humano, mas o que se infere do pensamento do 

personagem real apresentado por Brook Larmer, é que não se pode, em nome de 

um querer a qualquer custo, destruir o habitat natural em que se vive, ou, ainda, 

privilegiar o interesse econômico, em detrimento da preservação ambiental.  

  A partir da história do lavrador tibetano, cabe indagar: por que o 

Direito precisa disciplinar o uso das águas?  

O direito de águas está escorado em um sistema de regras e 

princípios que regem a forma pela qual se desenvolve a gestão da água e dos 

recursos hídricos. O direito de águas consubstancia uma área específica do Direito, 

e pode ser conceituado, segundo Cid Tomanik Pompeu157, como o “conjunto de 

princípios e normas jurídicas158 que disciplinam o domínio, o uso, o 

aproveitamento, a conservação e a preservação das águas, assim como a defesa 

contra suas danosas conseqüências”. O direito de águas encontra seu fundamento 

jurídico na Constituição Federal de 1988 e revela-se, respectivamente, nas leis (e 

seus respectivos regulamentos), nas resoluções dos órgãos de fiscalização, bem 

como nos tratados e acordos internacionais. 

Embora a Carta Maior de 1988 não tenha sido o marco normativo das 

questões ambientais, deve-se atribuir a ela o mérito de promover a cidadania 

ecológica, ao estabelecer capítulo próprio ao Meio Ambiente - do qual a água é 

elemento essencial -, elevando-o, em seu art. 225, ao patamar de direito difuso e 

bem de uso comum de todos.  

Assim, o Direito como instituidor de regras é fundamental para 

controlar e disciplinar as ações antrópicas em relação ao ouro azul. No caso, tem-

                                                
156 Relata Brook Larmer que Jia Song, em uma ação do governo, deixou parte de suas terras para 
reflorestamento. 
157  POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora RT, 2010, p. 43. 
Aponta o autor que o direito de águas também já foi denominado de direito hídrico. 
158 Cabe destacar que, malgrado o autor em tela tenha feito distinção entre norma e princípio, parte 
da doutrina constitucionalista atribui aos princípios a qualidade de norma. Nesse sentido, cabe ver 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p.87. Para o autor, a norma é o gênero, sendo princípio e regra 
espécies.  



 

  

se no direito de águas o (s) regime jurídico (s) delineado (s) pelo Estado, 

considerando as especificidades de cada região. 

Ainda, vale realçar que o direito de águas, como conjunto de regras e 

princípios norteadores da gestão e do uso do líquido vital, é de extrema relevância 

sócio-jurídica no que diz respeito à concretização do direito fundamental de acesso 

à água com qualidade e dos direitos das águas – estes serão analisados na seção 

seguinte. 

 
 

I. 5. O Direito das Águas. 
 
  

Nas seções anteriores deste capítulo procurou-se demonstrar as 

diferenças semânticas entre as expressões direito à agua e direito de águas, 

constatando-se que, enquanto a primeira relaciona-se à categoria de direito 

fundamental dos seres vivos, a segunda abarca o conjunto de regras e princípios 

que disciplinam o uso das águas.  Nesta seção objetiva-se tratar da possibilidade - 

ou não – de a Natureza e, por conseguinte, de a água, serem sujeitos de direitos. 

Em paralelo, procura-se demonstrar dois aspectos indissociáveis à defesa da tese 

de que a Natureza pode ser sujeito de direitos: a um, a relevância sócio-jurídica, 

sob as perspectivas da conscientização e da proteção mais amplas do Meio 

Ambiente; a dois, a necessidade de reinterpretação de alguns institutos do Direito, 

tais como, a noção de relação jurídica, a extensão do significado semântico do 

termo cidadão, previsto na Constituição republicana de 1988, em especial, no art. 

5°, inciso LXXIII, que trata da Ação Popular, como instrumento de tutela do Meio 

Ambiente. 

O deslinde do estudo parte da premissa de que a terra é um grande 

ser vivo, um “superorganismo vivo”, nas palavras do biólogo inglês James 

Lovelock159, que possui alma, anima mundi, no dizer de Stephan Harding160. 

Essa compreensão não é oriunda da Modernidade, a exemplo da 

corrente denominada de Ecologia Profunda (Deep Ecology)161, capitaneada pelo 

                                                
159 BOFF, Leonardo. Cuidar da terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2010, p. 33. 
160 HARDING, Stephan. Terra Viva: ciência, intuição e a evolução de gaia. Tradução de Mario 
Molina. São Paulo: Editora Cultrix, 2008, pp. 63-64. 
161 NAESS, 1990 apud HARDING, 2008. 



 

  

filósofo norueguês Arne Naess, tampouco da Teoria de Gaia, defendida por James 

Lovelock162 - entre outros -; ao revés, tal pensamento remonta à Antiguidade, 

quando os povos tradicionais (aqui incluídos os indígenas) visualizavam a terra 

como mãe, que concebia a vida. Stephan Harding163 esclarece que, na Grécia 

Antiga, onde a terra era chamada de Gaia, acreditava-se no anima mundi, que, 

complementa o autor, “habitava as grutas subterrâneas de Delfos e Atenas e falava 

diretamente com as sacerdotisas intoxicadas pelos vapores exalados dos 

profundos orifícios no útero da mãe Terra”. 

Na Idade Moderna alguns estudiosos têm resgatado a visão clássica  

de que a terra não só é um ser vivo como também concebe vida. Nesse sentido, 

Stephan Harding164, inspirado no pensamento do filósofo clássico grego 

Demócrito165, faz uma analogia entre os elementos químicos, os átomos, e os 

elementos humanos. Segundo o autor: 

 

O mundo material é realmente constituído de átomos (...), os 
átomos não são entidades mortas, mecânicas; são seres 
participativos com características aparentadas às nossas, embora 
as dos átomos sejam muito mais consistentes que a natureza 
humana, que é maleável, frequentemente imprevisível e muito 
dependente de circunstâncias. 
 
 
 

Na opinião de Stephan Harding166, as pessoas são inconstantes por 

essencia, enquanto “as personalidades atômicas são muito mais coerentes”, 

assevera, exemplificando “que um átomo de oxigênio vai sempre se comportar da 

mesma maneira, quando encontrar o mesmo ambiente químico e físico, não 

importa em que lugar do universo o encontro aconteça”; o mesmo não ocorre com 

os seres humanos, pois são inconstantes. 

                                                
162 BOFF (2010). Op. Cit., p. 37. 
163 HARDING. Op. Cit., pp. 79-81. 
164 HARDING. Op. Cit., pp. 107-108. 
165 Vide MARÍAS, Julián. História da Filosofia. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora 
Martins Fontes, 2004, pp. 36-37. Demócrito foi um dos últimos pré-socráticos e defendia a teoria de 
que tudo era formado por átomos, “inclusive a alma”.  Explica o autor que para Demócrito “a 
percepção se realiza do seguinte modo: as coisas emitem uma espécie de espectros ou imagens 
sutis, compostos por átomos mais finos, que penetram nos órgãos dos sentidos. Assim, a mente 
recebe uma cópia ou réplica da coisa, e nisso consiste o conhecimento; trata-se, portanto, de uma 
doutrina sensualista”. 
166 HARDING. Op. Cit., pp. 70-110. 



 

  

As questões ambientais exigem, além de uma visão holística de 

interconexão de vários saberes, uma percepção sensorial, defendida pelo filósofo e 

ecologista americano da contemporaneidade David Abram167, cuja experiência, 

relatada por Stephan Harding168, merece ser resumida, para elucidar a importância 

do aspecto sensorial no estudo das águas. 

 

 
Certo dia, fazendo uma escalada numa ilha da Indonésia, Abram 
ficou inesperadamente encurralado numa gruta pelo primeiro 
aguaceiro torrencial da estação das monções (...). Uma pequena 
aranha que tecia uma delicada teia pela entrada da gruta 
despertou sua atenção (...). Isso o levou a concentrar o olhar, o 
que o fez subitamente descobrir que havia numerosas outras 
aranhas moldando suas estruturas em espiral (...). A intrincada 
atividade das aranhas o colocou mais profundamente em êxtase; 
ele logo descobriu que não conseguia mais ouvir o ronco da 
torrente da cascata, bem atrás das teias que se expandiam (...). 
Ao descer da gruta, descobriu que não era mais capaz de ver 
qualquer aspecto do mundo como uma presença inerte ou 
inanimada: mesmo as pedras e os penhascos estavam 
cintilantes. 

 

 

Essa experiência vivida pelo filósofo David Abram, por certo, instiga 

reflexão necessária perante os problemas ambientais na atualidade. A Natureza 

clama por cuidados e, nesse sentido, as mudanças climáticas, bem como a 

escassez da água respaldam uma pergunta que demanda providências urgentes: 

até quando a humanidade vai omitir-se no tratamento e cuidados necessários com 

a terra? Em particular com as águas? 

Nesse contexto, com base nos dados do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas de 2007 (IPCC), que traz a lume o significativo 

aumento de clorofluorcarbonetos169, entre outras substâncias poluidoras e, com 

                                                
167 ABRAM, 1997 apud HARDIN, op. cit. pp. 57-58. 
168 HARDING. Op. Cit., pp. 58-59. 
169 TELLES, Dirceu D’ALKMIN e COSTA, Regina Pacca (coordenadores). Reúso da Água: 
conceitos, teorias e práticas. 2 ed. São Paulo: Editora Blucher; FAT., 2010, pp. 365-366. Conforme 
explicam os autores, o clorofluorcarbono (CFC) “é um composto químico gasoso, cuja molécula é 
composta de átomos dos elementos cloro, flúor e carbono (...). Constitui um gás de alto poder 
refrigerante, por isso muito usado na indústria (geladeiras e condicionadores de ar). Também 
constitui um dos principais componentes na produção de espuma, como as caixinhas de sanduíches 
em lanchonetes (...).” Conforme esclarecem os pesquisadores, devido aos prejuízos que tal 
composição causa à camada de ozônio, alguns programas têm sido desenvolvidos no sentido de 



 

  

fundamento na Teoria de Gaia, a qual defende que a terra se autorregula, 

Leonardo Boff170 vaticina que a Natureza pode desenvolver formas de adaptação; 

todavia, tais mecanismos de defesa podem não ser benéficos para a humanidade. 

Alguns estudiosos171 acreditam, inclusive, na possibilidade de o superorganismo-

terra pôr fim à própria espécie humana, assim como ocorreu com outros seres 

vivos, a exemplo dos animais do Período Cambriano, pertencentes à denominada 

Era Paleozóica172, e dos dinossauros, há milhões de anos. Refletindo acerca da 

ideia do possível fim da humanidade, indaga Leonardo Boff173: “Se Gaia teve de 

liberar-se de milhares de espécies ao largo de sua biografia, quem nos garante que 

não se veja coagida a se livrar da nossa, que se mostrou antes como satã da terra 

do que como anjo bom?  

A rigor, muitas vidas já têm sido ceifadas por conta do descaso com o 

Meio Ambiente, conforme explicita o Relatório do Desenvolvimento Humano de 

2006, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)174, a água 

poluída é a segunda maior causadora de mortes de crianças em todo o mundo.  

Acredita-se que o Direito pode ajudar a mudar esta realidade, aliás, 

como já visto alhures, uma de suas funções é contribuir na transformação da 

realidade. Assim, admitindo-se esta premissa, cabe à Ciência Jurídica, dentro de 

sua seara normativa transformadora e modeladora do mundo da vida, desenvolver 

metodologia que eleve a Natureza e, por conseguinte, a água, à categoria de 

sujeitos de direitos; da mesma forma que, sob uma perspectiva ficcional, 

                                                                                                                                                 
acabar com a utilização do clorofluorcarbono pela indústria. Segundo eles, na atualidade, algumas 
indústrias de geladeiras e outros produtos já estão dispensando o uso deste composto químico. 
170 BOFF, Leonardo. Cuidar da terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2010, p. 37. 
171 LOVELOCK, James E. A vingança de Gaia. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2006, pp. 245-
246. 
172Conforme dados do Serviço Geológico do Brasil, “nesse período, aconteceu a maior 
diversificação da vida, evento conhecido como explosão cambriana, pois ocorreu num intervalo de 
tempo relativamente curto. Além de animais de corpo mole, surgem, no mar, outros, com carapaças 
duras, alguns com pernas e outros apêndices. Foi quando apareceu a maioria dos principais grupos 
de animais, entre eles os anelídeos, artrópodes, braquiópodes, equinodermos, moluscos e 
esponjas. O domínio era dos trilobitas (extintos no Permiano) e dos braquiópodes. Os vegetais eram 
representados por algas marinhas apenas. A Terra não tinha, portanto, cobertura vegetal”. Vide 
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM). Disponível em 
<http://www.cprm.gov.br>. Pesquisa realizada em 24.09.2011. 
173 BOFF (2010). Op. Cit., p. 37. 
174 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Relatório do 
Desenvolvimento Humano de 2006. Disponível em <http://www.ipad.mne.gov>. Pesquisa 
realizada em 22.09.2011. 



 

  

transformou as sociedades negociais em pessoas jurídicas; vale dizer, em sujeitos 

de direitos. 

As relações jurídicas tradicionais triangulares, em que há, pelo 

menos, um indivíduo em cada polo e um objeto no meio que os vincula, devem ser 

reavaliadas, com o fito de coadunar-se à concepção de Meio Ambiente natural 

como sujeito de direitos.  

No tocante à tese da existência de direitos da Natureza, por oportuno, 

merece especial realce o pioneirismo da Constituição da República do Equador de 

2008175 que, em seu art. 71, estabelece tais direitos:  

 

 
Derechos de la naturaleza 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observaran los princípios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 
jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 

 

Nessa senda, o economista equatoriano Alberto Acosta176 propugna a 

construção de uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza, argumentando: 

 

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la 
búsqueda de ese necesario equilibrio entre la Naturaleza y las 
necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el 
principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión jurídica. Y 

                                                
175 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR de 28 de setembro de 2008. Disponível em 
<http://www.mmrree.gob.ec>. Pesquisa realizada em 20.09.2011. Tradução livre: “Art 71. A natureza 
ou Pacha Mama, de onde a vida se reproduz e se realiza, tem o direito ao respeito absoluto de sua 
existência bem como de sua preservação e regeneração de seus ciclos vitais, sua estrutura, 
funções e processos de evolução. Toda pessoa, comunidade, povo ou nacional poderá exigir das 
autoridades públicas o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar tais direitos 
devem ser observados os princípios estabelecidos na Constituição. O Estado incentivará as 
pessoas naturais e jurídicas, e as coletividades, pata que protejam a natureza, bem como 
promoverá o respeito de todos os elementos que formam o ecossistema”. 
176 ACOSTA, Alberto. Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Disponível em 
<http://www.derechosdelanaturaleza.com>. Pesquisa realizada em 21.09.2011.  



 

  

para conseguirlo nada mejor que diferenciar los Derechos 
Humanos de los Derechos de la Naturaleza, tal como lo plantea 
Gudynas177. 

 

Na trilha de Alberto Acosta, reconhece-se a necessidade de releitura 

de alguns institutos do Direito, com vistas a criar condições à defesa da tese de 

que a Natureza pode ser sujeito de direitos.  

Da Declaração Universal dos Direitos da Água,178 da ONU, de 1992179 

é possível extrair os fundamentos que embasam a tese da possibilidade de 

existência da categoria fundamental de direitos das águas, estas como sujeitos de 

direitos. Nessa perspectiva, o homem ocuparia duas posições distintas: a de 

predador e a de defensor das águas. Para ilustrar, transcreve-se excertos do citado 

documento: 

 

 
(...) 7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem 
envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com 
consciência e discernimento para que não se chegue a uma 
situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das 
reservas atualmente disponíveis. 
8.-A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção 
constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo 
social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem 
pelo homem nem pelo Estado. 
9.-A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de 
sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e 
social. (grifo nosso). 
 
 
 

Considera-se extremamente relevante elevar a água à categoria de 

sujeito de direitos e de dignidade, bem como positivos os efeitos daí decorrentes. A 

primeira consequência é a conscientização de que a água precisa de cuidados 

                                                
177 Tradução livre: “Ao se reconhecer a Natureza como sujeito de direitos busca-se o necessário 
equilíbrio entre a Natureza e as necessidades e os direitos das pessoas humanas, fundados no 
princípio do bem-viver, o que impõe a superação da visão clássica de relação jurídica. Isso pode ser 
conseguido diferenciando os direitos humanos dos direitos da natureza, tal como defende 
Gudynas”. 
178DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA ÁGUA. Disponível em <www.ecolnews.com.br>. Pesquisa 
realizada em 23/12/2010. 
179 Dia 22 de março de 1992 é considerado, de acordo com a ONU (Organização das Nações 
Unidas), o "Dia Mundial da Água", o qual vem sendo celebrado por Estados, Organizações 
governamentais e não-governamentais, outros segmentos sociais, além de pesquisadores e 
acadêmicos em geral.  



 

  

especiais, no tocante aos seus aspectos quantitativo e qualitativo. Outro efeito 

esperado é de o homem imaginar-se no lugar da Natureza e avaliar como se 

sentiria, se alguém invadisse seu habitat, sem o mínimo pudor ou respeito.  

Sob a perspectiva jurídica, a consequência de elevar a água ao status 

de sujeito de direito seria a possibilidade de qualquer pessoa poder manejar os 

instrumentos constitucionais processuais, para defendê-la. A Carta Constitucional 

de 1988, em seu art. 5°, LXXIII, consagra a Ação Popular como instrumento à 

disposição de qualquer cidadão para repelir ato lesivo ao Meio Ambiente. Ocorre 

que a Lei nº 4.717/65180, que disciplina o referido remédio constitucional, em seu 

art. 1º, §3º, estabelece como requisito para a propositura da Ação Popular a 

comprovação da cidadania brasileira com a juntada ao processo do Título de 

Eleitor. Daí pode-se concluir que a normativa infraconstitucional restringe o escopo 

do vocábulo cidadão aos limites de sua nacionalidade, não podendo outro cidadão, 

senão o brasileiro defender os direitos das águas. 

Uma solução possível para que os direitos do ouro azul sejam 

tutelados por qualquer pessoa domiciliada no Brasil, seria, primeiramente, fazer 

uma releitura do termo cidadão, insculpido no art. 5°, LXIII, CF/88, que trata da 

Ação Popular, bem como fazer interpretação conforme a Constituição da expressão 

cidadão, prevista na Lei 4.717/65, que disciplina a Ação Popular.  

Consoante os ensinamentos do jurista italiano Riccardo Guastini181, a 

interpretação conforme a Constituição, como técnica de interpretação, “é aquela 

que adequa a lei à Constituição (...), escolhendo – diante de uma dúplice 

possibilidade interpretativa – o significado (ou seja, a norma) que evita toda 

contradição existente entre lei e Constituição”. No caso brasileiro, a releitura do 

sentido do substantivo cidadão teria que começar pela própria Carta Constitucional, 

o que, naturalmente, se estenderia para a legislação infraconstitucional. 

A historicidade da noção de cidadão demonstra que seu alcance 

semântico pode sofrer alterações ao longo do tempo, com as mudanças da 

sociedade e de seus costumes e valores. Na Antiguidade, por exemplo, os gregos 

usavam o termo cidadão para indicar aqueles que exerciam atividade política, ou 
                                                
180 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 4.717 de 29 de junho de 1965. Lei da Ação Popular. 
Publicada no Diário Oficial de 05.07.1965. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 03.10.2011. 
181 GUASTINI, Riccardo.  A Constitucionalização do Ordenamento Jurídico e a Experiência Italiana. 
In: DE SOUZA NETO, Cláudio Pereira e Daniel Sarmento. A Constitucionalização do Direito: 
Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Lumen, 2007, p. 273. 



 

  

seja, a expressão cidadania vinculava-se à atividade de eleger e ser eleito, o que 

implicava restrição na abrangência do conceito.  

Na Modernidade, conforme Dalmo de Abreu Dallari182, o povo 

compreende o “conjunto dos cidadãos de um Estado”. Há de se levar em conta, 

entretanto, que os avanços tecnológicos e a consequente possibilidade de 

ampliação de relações de toda ordem com pessoas de outros países, abre espaço 

a novas definições para alguns significantes, a exemplo do termo cidadão. 

Na Europa, atualmente, há quem defenda a tese da cidadania 

europeia, de tal modo que se encaixaria no conceito de cidadão da União 

Europeria todo indivíduo que possuir a nacionalidade de um Estado-membro183.  

Nessa senda, pondera-se se não é tempo de rever as noções de 

cidadão, a fim de utilizá-lo em sentido mais amplo, globalizado, de tal sorte que 

qualquer pessoa residente no Brasil possa defender os mananciais de águas aqui 

existentes, por meio da propositura da Ação Popular ou mesmo denunciando 

irregularidades perante os órgãos públicos competentes. 

O significativo aumento das normas de Direito Internacional revela de 

forma clara que a globalização e a hibridação tornaram-se peculiaridade do mundo 

contemporâneo, de sorte que o sentido da expressão cidadão não pode 

permanecer enclausurado ao conceito jurídico de nacionalidade, tampouco, de 

elemento subjetivo do Estado. As pessoas estão vinculadas às regras do Estado 

em que se encontram, seja no seu país de origem, ou noutro qualquer. Nessa 

ordem de raciocínio, não se pode impedir aquele que se encontra em um país, no 

qual ele não é seu nacional, de exercer a cidadania ecológica, protegendo os 

recursos naturais, em face de situações danosas ao ecossistema. 

O direito das águas surge em um contexto no qual a natureza clama 

por socorro e a humanidade precisa despertar para salvar a si mesma e o Planeta 

Terra. Defender o direito das águas significa dar um passo à frente rumo à 

preservação e ao respeito do Meio Ambiente. 

Nessa toada, entende-se de extrema relevância jurídica e sócio-

ambiental o reconhecimento expresso no texto da Constituição Federal de 1988 do 

direito à água, pari passu o direito ao saneamento básico, no capítulo dos direitos e 

                                                
182 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29 ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2010, pp. 97-99. 
183 DALLARI. Op. Cit., p. 101. 



 

  

garantias fundamentais, e do direito das águas, em capítulo próprio ou inserido no 

capítulo, já existente, do Meio Ambiente. Isso tudo como forma de ampliar o escopo 

de proteção das águas brasileiras, uma vez que aumentará o número de tutores 

desta riqueza vital e finita, porquanto, ao lado do Estado estarão os cidadãos. 

Ademais, a previsão expressa desses direitos pode servir de instrumento de 

educação ambiental e, por conseguinte, de conscientização ecológica. 

No capítulo seguinte buscar-se-á perfilar elementos sobre a origem 

das águas e sua relação com o universo, bem como as suas múltiplas funções. 



 

  

Capítulo II 

AS MÚLTIPLAS FUNÇÕES DAS ÁGUAS 
 

II. 1. As Faces da Água: origem e significados 
 
 

We need to use water prudently – no one 
will argue with this statement. But in fact we 
are wasteful184. 
 

 
  A busca do conhecimento não constitui tarefa simples, especialmente 

quando o objeto de estudo é complexo, a exemplo da formação da terra e das 

águas. Na Antiguidade, os filósofos da ciência ou da natureza ocuparam-se de 

descobrir o elemento responsável pela formação do universo; alguns defendiam o 

ar185, outros o fogo186. Os denominados atomistas, como Leucipo e Demócrito, 

apontavam os átomos e o vácuo como força criadora de tudo ou; como explica 

Marilena Chaui187, “o pleno (o átomo) e o vazio são os princípios constitutivos de 

todas as coisas”.  

Conforme referido, Tales de Mileto188 defendia a água ou o úmido 

como o princípio de tudo. Sob outro ângulo, apoiando-se na perspectiva teológica, 

vale ressaltar o texto inserto no Livro de Gênesis, capítulo I, versículos 1-2, da 

Bíblia Sagrada189, do qual é possível inferir que a água precedeu à criação do 

próprio Planeta Terra: “No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem 

forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava 

                                                
184 LUNDQVIST, Jan; Charlotte, FRAITURE & D. Molden. Saving Water: from field to fork – curting 
losses and wastage in the food chain. Stockholm-Suécia: SIWI Policy Brief. SIWI, 2008, pp. 01-31. 
Disponível em <http://www.siwi.org>. Pesquisa realizada em 10.10.2011. Tradução livre: “Nós 
precisamos usar a água de forma prudente. Ninguém questiona isso. Mas, na verdade, nós estamos 
desperdiçando água”. 
185 O principal defensor do ar como elemento principal da formação de todas as coisas foi 
Anaxímeres de Mileto, Século IV a.C. Vide CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia: 
dos pré-socráticos a Aristóteles. 2 ed. Rev. e  Ampl. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 
2002, p.62. 
186 Heráclito de Éfeso, constantemente lembrado por sua célebre frase “não podemos entrar duas 
vezes no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos”, 
professava que o fogo era “a origem sempre viva e eterna de todas as coisas”, esclarece Marilema 
Chaui, in: op. cit., p. 83. 
187 CHAUI. Op. Cit., p. 121. 
188 Idem. Ibidem. p. 56. 
189 BIBLIA SAGRADA. Livro de Gênesis. Tradução João Ferreira de Almeida. Brasília: Sociedade 
Bíblica do Brasil. 1990.  
 



 

  

sobre a face das águas”. Embora, por convicções religiosas, acredita-se nessas 

palavras, há de se ter em conta que o presente trabalho tem caráter científico, o 

que impõe análise a partir de argumentos racionais variados, razão pela qual 

também, de forma breve, apresentar-se-á algumas teorias sobre o surgimento da 

terra e das águas. 

Há várias Teorias do Cosmos: o físico inglês Stephen Hawking190, em 

seu estudo sobre o tema, chama atenção para as mais importantes, a partir de 

análise comparativa e crítica. O autor em tela parte das ideias de Aristóteles, 

passando pelas Teorias da Relatividade de Albert Heinstein191, da Mecânica 

Quântica, além de outras, como a denominada Teoria do Big Bang ou da Grande 

Explosão. A última, em 1981, após uma Conferência sobre Cosmologia, organizada 

pelos padres jesuítas no Vaticano, foi reconhecida pela Igreja Católica. Na ocasião, 

os conferencistas foram recebidos pelo Papa, o qual, segundo Stephen Hawking192, 

declarou “que não havia qualquer problema em se estudar a evolução do universo 

depois da grande explosão, mas que não deveríamos questionar a grande 

explosão em si, porque fora o momento da Criação e, portanto, o trabalho de 

Deus”193.  

A Teoria do Big Bang, ou da Grande Explosão, conforme ensina 

Adilio Jorge Marques194, “nos diz que o Universo teria começado com a explosão 

                                                
190 HAWKING, Stephen. Uma Breve História do Tempo: do Big Bang aos Buracos Negros. 9 ed. 
Tradução de Maria Helena Torres. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1988, pp. 20-29; 163-170; 249. 
191 HAWKING. Op. Cit. p. 163. Esclarece o físico, que para a Teoria Geral da Relatividade, o 
espaço-tempo teve início com o Big Bang e poderá alcançar um fim com o Big Crunch (hipótese de 
o Universo vivenciar um novo colapso), ou “numa singularidade dentro de um buraco negro (...). 
Qualquer matéria que caísse no buraco seria destruída na singularidade e apenas o efeito 
gravitacional de sua massa continuaria a ser percebido fora dele”, explica o autor em tela. 
192 HAWKING. Op. Cit. p. 164. 
193 Idem. Ibidem. P. 164. Esclarece o autor: “Fiquei contente que ele (Papa) desconhecesse o 
assunto da palestra que eu acabara de fazer: a possibilidade de que o espaço-tempo fosse finito 
mas sem limites, o que significa que não tem começo; não inclui o momento da Criação”. 
194MARQUES, Adilio Jorge. A Teoria do Big Bang e a Criação do Universo. Disponível em 
<http://adiliojorge.blogspot.com>. Pesquisa realizada em 31.10.2011. Segundo o autor: “Por esta 
teoria, o Universo primitivo era muito quente, muito denso (...). Alguns minutos após o Big Bang, 
ocorreram algumas reações nucleares; basicamente, todo o hélio existente no Universo foi 
sintetizado nessa ocasião. À medida que o Universo se expandia, ele esfriava, parecido com o ar 
quente se expande e se esfria (...). À proporção que a matéria do Universo esfriava, ela ia se 
transformando em galáxias, segundo uma determinada interpretação da evolução do Universo. As 
galáxias se fragmentaram em estrelas e se mantiveram agrupadas, para formar imensos agregados 
em vastas regiões do espaço. Com o nascimento e a morte das primeiras gerações de estrelas, os 
elementos pesados, tais como o carbono, oxigênio, silício e o ferro, foram sendo gradualmente 
sintetizados. Ao se transformarem em gigantes vermelhas, as estrelas liberavam matéria que se 
condensava em grãos de poeira”. 



 

  

de um ponto, ou singularidade, de matéria extremamente condensada, passando 

por um período de crescimento acelerado”, há cerca de 13,75 bilhões de anos.   

Com efeito, o propósito aqui não é discorrer sobre as mencionadas 

Teorias, pois além de fugir do escopo do trabalho, não se tem a base cognitiva 

necessária para isso. O que se pretende, de fato, é tão somente relacionar o início 

do universo com a origem das águas. 

O biólogo brasileiro Samuel Murgel Branco195 apresenta duas teses 

que tentam explicar a origem das águas na terra. A primeira pontua que as 

moléculas de água teriam surgido a partir de um processo de síntese no sistema 

solar “durante o período de formação dos planetas”, ao passo que a outra teoria 

defende que as águas exsurgiram de elementos advindos de outras partes do 

universo. 

No tocante à noção do elemento água, o conhecimento físico-químico 

apresenta o líquido vital como a conjugação de duas moléculas de hidrogênio e 

uma de oxigênio (H20), alterando-se de uma forma a outra, dependendo da 

temperatura; isto é, a água pode apresentar-se em três estágios: líquido, gasoso e 

sólido. É a “água científica”, no dizer de Clarissa F. Macedo D’Isep196.  

Samuel Murgel Branco197 ensina que as geleiras de água doce 

surgiram “da condensação e do congelamento da umidade do ar (neve) às baixas 

temperaturas”. Os exemplos clássicos de geleiras citados na literatura 

especializada são: as planícies do Polo Norte; a Antártida, no Polo Sul; as altas 

montanhas, como as Cordilheiras dos Andes, na América do Sul; as cordilheiras 

dos Alpes, na Europa; as cordilheiras do Himalaia, entre os países da Índia e 

China. Tais monumentos de águas sólidas, criados por mudanças climáticas estão 

em processo de derretimento acelerado, o que preocupa, sobretudo, em razão de 

seus efeitos globais, como a elevação dos mares, causando enchentes e 

destruição.  

A água em estado gasoso no Planeta Terra é de aproximadamente 

0,001%, conforme acentua Samuel Murgel Branco198, ao sublinhar que o “vapor é 

                                                
195 BRANCO, Samuel Murgel. Água, Origem, Uso e Preservação. 2 ed. São Paulo: Editora 
Moderna, 2003, pp. 14-15. 
196 D´ISEP, Clarissa, Ferreira Macedo. Água Juridicamente Sustentável. São Paulo: Editora RT, 
2010, p. 37. 
197 BRANCO. Op. Cit., pp. 30-34. Explica ainda o autor que a água gelificada “pode precipitar-se 
diretamente das nuvens como neve ou como granizo”. 
198 Idem. Ibidem. P. 33. 



 

  

responsável pela umidade do ar, geralmente medida em termos de porcentagem 

de umidade relativa, pois ela é proporcional à temperatura ambiente”. Desse modo, 

quando o ar está bastante úmido, ocorre a neblina. Preceitua ainda o biólogo em 

tela que a água em forma de vapor caracteriza o “efeito estufa natural”, que, por 

sua vez, “é o responsável pela manutenção de uma temperatura compatível com a 

existência de vida na superfície do Planeta” 199. 

A água em forma líquida, como é de conhecimento empírico de todos, 

tem funções múltiplas, que inicia como elemento da estrutura corpórea de todos os 

seres vivos. Sua capacidade de dissolver outras substâncias faz dela um solvente 

universal. A propósito, estudos recentes desenvolvidos na NASA, pelo astrofísico 

brasileiro Nilton Rennó, revelam a existência de água em estágio líquido pela 

primeira vez fora da terra, no Planeta Marte200. Segundo o cientista citado, a 

possibilidade de haver água em estado líquido, a despeito de a temperatura média 

ambiente daquele Planeta ser de 60 graus negativos, decorreria da presença de 

muitos sais no solo, entre eles o perclorato, o qual “é capaz de preservar o estado 

líquido da água em temperatura abaixo de 70 graus negativos”, pontifica o cientista. 

A composição química da água, formada pelos elementos hidrogênio 

e oxigênio, foi revelada inicialmente pelo cientista Antoine-Laurent Lavoisier, no 

Século XVIII. Entretanto, foram Louis-Joseph Gay-Lussac e Alexander von 

Humboldt, em 1805, os responsáveis pela descoberta das medidas de cada 

elemento na composição da água, resultando na fórmula de duas moléculas de 

hidrogênio e uma de oxigênio (H²0)201. 

Sob esta perspectiva, o líquido precioso caracteriza-se, basicamente, 

pela sua densidade, capaz de alterar o Meio Ambiente natural; pelo seu calor 

específico, o qual pode gerar mudanças climáticas e pela sua solubilidade, visto 

que a água tem a aptidão de dissolver diversas substâncias. Segundo Clarissa F. 

Macedo D’Isep202: 

 

                                                
199 BRANCO. Op. Cit., p. 34. Explica o autor que a expressão “efeito estufa natural é dada em 
oposição ao efeito estufa ‘artificial’, resultante da excessiva produção de gás carbônico e outros 
gases pelo homem, a qual provoca uma elevação progressiva e perigosa da temperatura da terra”. 
200 VILICIC, Filipe. Águas de Marte. Revista Veja. Edição 2230 – Ano 44. Nº 33. Publicação de 17 
de agosto de 2011. São Paulo: Editora Abril, pp. 136-138. 
201 BRANCO. Op. Cit., p. 26. Assevera Samuel Murgel Branco que a composição H20 pode 
encontrar outras variações, resultantes de fatores múltiplos, como a temperatura. Nesse caso 
poder-se-ía ter H402, H603 etc. 
202 D’ISEP. Op. Cit., p. 37. 



 

  

É a importância das propriedades físicas, químicas e biológicas da 
água que permite afirmar que a garantia do direito de acesso à água 
implica, inelutavelmente, instrumental a serviço da incolumidade – 
física, biológica, química e psíquica – do ser humano, assim como o 
equilíbrio do seu meio. 

 

 

  O ouro azul também revela seu mérito e essencialidade a partir de 

aspectos sociais, econômicos, geopolíticos, jurídicos, ambientais, ontológicos e 

éticos. Mais uma vez, vale buscar a contribuição da mencionada estudiosa203, para 

quem a “água social” desempenha, pelo menos, duas funções básicas: a uma, 

como “vetor dos usos e costumes sociais” e; a duas, “como fator de interação e 

gerenciador hídrico”. No tocante à primeira função, a de influenciar o modus vivendi 

das pessoas em sociedade, argumenta a autora204, a água social desempenha 

diversos papéis, a saber: 

 

 
a) Água Histórica: ao influenciar os usos e costumes de uma 
sociedade, torna-se vetor e fonte histórica, influindo na cultura 
das civilizações.  Exemplo: a clássica influência do delta do Rio 
Nilo na civilização local; 
b) Água Controle de Natalidade: na Ìndia, as monções205  são 
responsáveis pelo aumento da taxa de natalidade. São os 
chamados ‘filhos da água’; 
c) Água Paisagem: como elemento integrado da paisagem, se 
preservada e não poluída, é fonte de bem-estar, proporcionado a 
felicidade, o turismo, o lazer etc; 
d) Água Controle do Êxito Rural: a existência em determinada 
região garante a sobrevivência e permanência humana no local 
(...); 
e) Água Simbologia: representa a pureza, a vida e, por isso, é 
utilizada no batismo e em outros ritos religiosos (...). 

 

 

No que diz respeito à segunda função da água social, apresentada 

por Clarissa F. Macedo D’Isep206, a de que o líquido vital atua como instrumento de 

                                                
203 D’ISEP. Op. Cit. pp. 35-37. 
204 D’ISEP. Op. Cit., pp. 37-38. 
205 As monções, a grosso modo, caracterizam-se como ventos que variam de direção de acordo 
com as estações do ano, levando ar úmido do oceano para o continente em uma determinada 
época e ar seco da terra para o mar em outra.  Conforme esclarece o professor Armando S. Neto: “é 
nos meses de grandes tempestades que o índice de geração de bebês explode. Como as chuvas 
podem durar vários dias, a população quase não sai de casa”. Vide NETO, Armando S. O que são 
Monções? Disponível em <http://geoarmando.blogspot.com>. Pesquisa realizada em 17.10.2011.  



 

  

mobilização social no processo de sua gestão, a autora aponta dois elementos 

importantes, a “água educação”, a qual decorre de políticas legislativas e 

administrativas do Poder Público no sentido de promover a educação ambiental, 

com o fito de despertar os consumidores do ouro azul para a necessidade do uso 

racional e sustentável e a “água cultural”, a qual integra o patrimônio cultural das 

riquezas naturais. Com efeito, a educação ambiental será objeto de estudo no 

capítulo I, do Título II, deste trabalho. 

A água, em razão de suas múltiplas funções e de sua finitude, é 

tratada pela Economia como bem de valor econômico finito e escasso. Nesse 

sentido, ensina Fabio Nusdeo207 que as políticas adotadas para o desenvolvimento 

econômico precisam considerar as externalidades negativas208, as quais ocorrem 

normalmente em razão do “divórcio entre escassez e propriedade que leva bens já 

escassos a serem oferecidos como se livres fossem”.  Segundo o autor, a 

precificação traria, de pronto, duas vantagens: 1. o uso racional do bem escasso e 

2. o aumento dos recursos financeiros à implementação de obras de preservação e 

recuperação ambiental. De fato, o que se verifica na atualidade é o aumento 

acelerado da demanda por água e, por outro lado, a perda desta riqueza, seja por 

conta da poluição, seja pelo uso insustentável. 

Contrapondo-se à ideia de precificação dos recursos hídricos e 

referindo-se metaforicamente à revolução da água, como mecanismo de garantir o 

“direito à vida para todos”, o economista Ricardo Petrella209 assevera que a água 

                                                                                                                                                 
206 D´ISEP. Op. Cit., p. 38. 
207NUSDEO, Fabio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto (organizador). 
Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito Ambiental. Campinas, São Paulo: Editora 
Millenium, 2009, p. 154. 
208Idem. Ibidem. P. 152. Explica Fabio Nusdeo que as externalidades “correspondem a custos ou 
benefícios circulando externamente ao mercado, vale dizer, que se quedam incompensados, pois, 
para eles, o mercado, por limitações institucionais, não consegue imputar um preço. E, assim, o 
nome externalidade ou efeito externo não quer significar fatos ocorridos fora das unidades 
econômicas, mas sim fatos ou efeitos ocorridos fora do mercado, externos ou paralelos a ele”.  
209PETRELLA, Ricardo. O Manifesto da Água: argumentos para um contrato mundial.  2 ed. 
Tradução de Vera Lucia Mello Joscelyne. Petrópolis: Editora Vozes, 2004, pp. 24-25. O autor critica 
a prestação dos serviços públicos pela iniciativa privada, asseverando: “A parceria público-privado 
com relação à água tende a cultivar e a implementar as visões e abordagens do setor privado de 
forma que a água  (a fonte da vida) está em perigo de tornar-se gradualmente uma das principais 
fontes de lucro, uma das últimas áreas a serem conquistadas para a acumulação privada de 
capital”. Mencionando, inclusive, a nova realidade dos Países Baixos, que decidiram retomar às 
antigas práticas, mantendo o serviço de água em poder da Administração Pública e não mais da 
iniciativa privada. Nessa linha de intelecção, pontua o autor: “é preciso evitar que a água siga o 
exemplo do petróleo”; ou seja, o líquido vital não deve e não pode enquadrar-se no conceito 
clássico de mercadoria, tampouco ser tratado como res nullius, coisa de ninguém, mas como “a 
primeira res publica global de sociedades”. 



 

  

não pode ser objeto de mercantilização, sob o argumento de que o líquido vital é 

“um patrimônio comum da humanidade”, vinculado aos direitos fundamentais. Ao 

contrário da maioria dos economistas, Ricardo Petrella assume visão mais social 

da questão do acesso à água.  

Por outro lado, a Declaração de Dublin210 de 1992 - documento no 

qual, pela primeira vez, o ouro azul foi mencionado como bem passível de 

valoração econômica - estabelece, em seu princípio nº 4, que “a água tem valor 

econômico em todos os usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem 

econômico”. Do teor desse texto, infere-se que a precificação do uso da água, em 

sentido contrário ao pensamento de Ricardo Petrella de que a mercantilização211 

da água traria mais injustiças sociais, compreenderia um instrumento a garantir a 

todos o acesso qualitativo e quantitativo do líquido precioso; o que não significa 

que o tratamento seguisse a lógica da mercancia para obtenção de lucro. A 

propósito, a lei nacional das águas brasileiras, o diploma normativo nº 9.433/97, 

também estabelece, em seu art. 1º, II, que a água é um bem natural dotado de 

valor econômico, seguindo a legislação francesa (a Lei 92-3/92) e a mencionada 

Declaração de Dublin. 

A seu turno, assevera Clarissa F. Macedo D’Isep212: 
 
 
A água, por ser provida de valor econômico, não quer dizer que 
se trata de uma marchandise ou que ingressará no sistema de 
commodities, ou na dinâmica da livre circulação. A 
regulamentação jurídica do valor econômico mune a política 
hídrica de instrumentos aptos a coibir sua degradação, primando 
por sua sustentabilidade. 
 
 
 

  Alguns Estados-membros da Federação brasileira teimam em 

transformar a água em mercadoria, para fins de cobrança do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS -, exação 

da competência tributária dos Estados, por força do art. 155, II, da Constituição 

                                                
210DECLARAÇÃO de Dublin de 1992. Disponível em <http://www.meioambiente.uerj.br>. Pesquisa 
realizada em 17.10.2011. 
211 Cabe destacar que a expressão mercantilização aqui empregada é no sentido de cobrança do 
uso da água, não equiparando, por certo, o líquido precioso com qualquer produto industrializado. 
212 D’ISEP. Op.Cit., p. 42. 



 

  

Federal de 1988. Em momento oportuno, neste trabalho, será abordada esta 

questão, ao lado da análise do tributo como instrumento de racionalização do uso 

da água, o que difere de forma radical, isto é, na sua essência, do uso do tributo 

para fins meramente arrecadatários, como querem alguns estados-membros com a 

imposição de cobrança do mencionado imposto. 

  Retomando os diferentes aspectos da água, tem-se a perspectiva 

geopolítica, segundo a qual o líquido vital deve ser analisado, disciplinado e gerido 

a partir de interesses locais, regionais, nacional e internacional; todos harmônicos 

em prol do bem-estar dos ecossistemas hídricos. Nesse diapasão, mais uma vez 

são oportunas as lições de Clarissa F. Macedo D’Isep213, que demonstra ser o ouro 

azul uma questão de soberania nacional, com os seguintes argumentos: 

 

 
i) Água fronteira: (...) ter rios e lagos como fronteiras implica 
regulamentação de uso que deverá ser partilhado pelas partes 
limítrofes (...); ii) Água para transporte e navegação: (...) uma das 
mais significantes barreiras a serem transpostas seria a 
regulamentação da ‘liberdade de navegar’, o que foi acontecendo 
pouco a pouco, advindo no ‘princípio da liberdade de navegação 
sobre os rios considerados internacionais’ (Congresso de Viena, de 
1815); iii) Água como arma de defesa e ataque: A necessidade de 
proibição de utilização de água como arma de guerra, quando de 
conflitos armados, e sua proteção contra as ações terroristas 
passam a ocupar o centro das preocupações em debates 
internacionais214 e iv) Desertificação e Cheias: Elas têm causas, 
efeitos e extensões difusas, sendo fatores de impactos ambientais, 
sociais e econômicos (...). 

 
 
 

Essas razões, indubitavelmente, transformam as águas em bens 

estratégicos, impondo políticas de caráter nacional, justificando, por exemplo, em 

solo brasileiro, a competência da União para instituir o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos, bem como disciplinar e explorar os serviços 

de transporte aquaviário, nos termos do art. 21 da Carta Maior de 1988. 

Nesse cenário, a água sob o viés jurídico pode ser analisada como 

direito fundamental; como elemento da natureza; como direito de propriedade; 

                                                
213 D’ISEP. Op. Cit., pp. 43-44. 
214 Idem. Ibidem. P. 44. Conforme esclarece Clarrisa F. M. D’Isep: “esta orientação foi adotada no 
tocante ao meio ambiente, nele inserido a água como um bem ambiental, de forma expressa, nos 
Princípios 23 e 24, da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio/92”. 



 

  

como direito de uso e como sujeito de direitos. Assim definida a disciplina do ouro 

azul impõe a coexistência de vários regimes jurídicos, os quais devem harmonizar-

se, malgrado albergar regras distintas. Na França, por exemplo, embora a Lei das 

Águas estabeleça que a “água é parte do patrimônio comum da nação”, sendo que 

seu “uso pertence a todos”, ainda vigora, dentre os vários regimes existentes, o 

regime jurídico clássico de recursos hídricos, fundado no direito de propriedade215.     

No Brasil, com o advento da Constituição Republicana de 1988, por força do art. 

225, a água é considerada “bem de uso comum do povo”. Tendo em vista seu 

caráter de bem público, é dever de todos os atores sociais preservá-lo, bem como 

participar ativamente de seu processo de gestão, começando pelo seu uso de 

forma racional, o que já importa em grande diferença.  

A “água ambiental” no dizer de Clarissa F. Macedo D’Isep216, pode ser 

examinada a partir de três enfoques: 1. como “elemento natural”, ou seja, como um 

“microbem ambiental”, implicando tratamento próprio de um recurso finito; 2. como 

um “ecossistema ecológico”, interagindo com os demais ecossistemas, a fim de 

preservar o equilíbrio das vidas; 3. como elemento “essencial à sadia qualidade de 

vida do homem”, ou seja, a água como condição de possibilidade para suprir as 

necessidades básicas das pessoas e dos demais seres vivos.  

Clarissa F. Macedo D’Isep refere-se, ainda, à “água ética” ou 

“hidroética”. Abordar a ética ambiental implica trazer à luz o discurso da 

responsabilidade social, reconhecer valores norteadores da relação homem-

natureza. Leonardo Boff217defende a ética do cuidado fundada em duas premissas 

básicas: a autolimitação e a justa medida:  

A primeira (a autolimitação) consubstancia “a renúncia necessária que 

fazemos de nossos desejos e a voracidade produtivista e consumista para 

salvaguardar a integridade e a sustentabilidade de nosso planeta”; de tal sorte que 

a ética do cuidado para com o ecossistema deva ser o mote do agir humano. 

A justa medida (a segunda premissa), por sua vez, no dizer do 

estudioso, “está na base de todas as virtudes, porque a justa medida é o ótimo 

relativo, o equilíbrio entre o mais e o menos”. Este equilíbrio no que diz respeito às 

                                                
215 D’ISEP. Op. Cit., pp. 50-51. 
216 Idem. Ibidem. pp. 52-54. 
217 BOFF (2010). Op. Cit., pp. 40; 174-175. 



 

  

ações humanas com impacto negativo no Meio Ambiente exige um exercício de 

cidadania ecológica, somado à vontade de mudar padrões de conduta.  

Nessa trilha, professa José Renato Nalini218: 

 

 
Somente uma conversão – ou uma reconversão ética – poderá 
inverter o círculo vicioso da inércia, da gastança, do desperdício, 
da insensibilidade, para uma existência de zelo pela natureza. De 
uso responsável. De desenvolvimento sustentável. De 
sensibilidade ambiental. De amor à natureza e de amor ao 
próximo. De respeito à vida. De luta permanente para a 
consecução de uma vida digna. 
 
 

 

A ética ambiental impõe uma relação entre o homem e a natureza a 

partir de valores morais, a considerar o respeito, o cuidado, a solidariedade e a 

cooperação, sem descuidar do amor que os seres humanos precisam ter pela mãe-

Natureza, eis que não se pode perder de vista que é ela, a natureza que alimenta e 

acomoda todos os seres vivos. 

Nesse cenário, a água como elemento natural, finito e essencial à 

qualidade de vida das pessoas, dos animais e do próprio Planeta Terra é, por certo, 

o fundamento do surgimento do direito de águas, o qual, conforme referido, 

consubstancia um conjunto de regras e princípios, cuja função é disciplinar o agir 

antropocêntrico em relação ao Meio Ambiente. Também a essencialidade do ouro 

azul justifica a tese do direito das águas, segundo a qual a água deixa de ser objeto 

e passa a ser sujeito de direitos. 

 

II. 2. A Água Virtual como elemento intrínseco na cadeia de produção 
 
 
 

  Há milhares de anos, o ouro azul tem sido tratado como recurso 

natural infinito e renovável, que nasce e renasce como a maioria das plantas.  Essa 

visão equivocada, aos poucos, vem desaparecendo junto com a água, que padece 

pelo uso excessivo e pelas mais variadas formas de poluição, que a tornam 

                                                
218 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. 3 ed. Campinas, São Paulo: Editora Millennium, 2010, p. 
XIX. 



 

  

“doente”. Conforme sublinhado noutra parte deste trabalho, a água, diferentemente 

de outros organismos vivos, não se reproduz, eis que tende à finitude, se não 

houver cuidados especiais de conservação, considerando os diversos fatores e as 

mais variadas atividades antrópicas. Com o aumento da densidade demográfica e 

das diversas atividades econômicas, a demanda por água cresce 

exponencialmente em todas as partes do mundo, em paralelo a novos problemas 

ambientais. Nessa senda, assevera o engenheiro Nelsom José Veiga de 

Magalhães219, que a sustentabilidade dos recursos naturais, no caso em tela, os 

recursos hídricos, deve ser observada em todo o “ciclo de produtação”, envolvendo 

toda a cadeia produtiva, desde o projeto inicial, até o descarte do produto. 

  O uso virtual da água também deve ser objeto de preocupação e 

estudo na atualidade, tanto para os países com abundância de água, a exemplo do 

Brasil, como para aqueles que se deparam com limites na existência do líquido 

precioso, tanto no aspecto qualitativo como no quantitativo.  

A doutrina costuma dividir os usos das águas em duas categorias: o 

uso consuntivo e o uso não-consuntivo. Yanko Xavier e Livia Nascimento220 

elucidam que o uso consuntivo do ouro azul consubstancia “a redução do volume 

de água de um corpo d’água, resultando em alteração da disponibilidade”, a 

exemplo do que ocorre com a produção industrial, a irrigação (hipóteses de água 

virtual) e o uso doméstico.  Por seu turno, os usos não-consuntivos, “referem-se 

aos usos que retornam à fonte de suprimento praticamente na totalidade da água 

utilizada, podendo haver alguma modificação no padrão temporal da 

disponibilidade”; são exemplos, a hidroeletricidade, a recreação, a piscicultura e a 

navegação.  

  Em termos conceituais, a expressão água virtual (virtual water) foi 

utilizada pela primeira vez em 1993, pelo pesquisador inglês John Anthony Allan. 

Segundo o cientista, a água virtual influencia de forma significativa as políticas 

comerciais internacionais, bem como as pesquisas, em particular em áreas nas 

quais há sérios problemas de escassez de recursos hídricos. Em estudo realizado 
                                                
219MAGALHÃES, Nelsom J. Veiga de. Produtação e Construção Modular como Fator de 
Competitividade e Inovação Tecnológica. In: BARBARA, Saulo e FREITAS, Sydney (organizadores). 
Design, Gestão, Métodos, Projetos, Processos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2007, 
cap. VIII. 
220 XAVIER, Yanko M. de Alencar e NASCIMENTO, Lívia M. do. Usos da Água no Brasil. In: 
XAVIER, Yanko M. de Alencar; IRUJO, A. Embid e SILVEIRA NETO, Otacílio (organizadores). O 
Direito de Águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza/Ceará: Editora 
Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 249-272. 



 

  

no Oriente Médio, o cientista em tela desenvolveu a tese da importação da água 

virtual, por meio dos alimentos industrializados ou in natura, como forma de reduzir 

os impactos do uso de água em regiões onde o recurso é precário ou de má 

qualidade221. Mas o que é a água virtual? A resposta, segundo Ashok Kumar 

Chapagain222deve ser dada a partir de duas perspectivas:  

 

 
More precisely the term virtual water can be defined with two distinct 
approaches (…). The first approach quantifies virtual water as the 
real water used for the production of the commodity. It is production 
site specific as it depends on the production conditions, including 
place and time of production and water use efficiency. In the second 
approach, the virtual water content is defined as the amount of water 
that would have been required to produce the product at the place 
where the product is used. Hence it is use site specific. The first 
definition is useful if we are interested in how much water was really 
used to make a product, for instance for estimating the impact of the 
product on the environment. The second definition is useful if we think 
how much water a country can save by importing a commodity 
instead of producing it domestically. In the second approach to the 
definition of ‘virtual water’223. 
 

 

O conceito de água virtual, tal como formulado por John Anthony 

Allan, é seguido por outra concepção análoga, a “pegada ecológica”, proposta por 

Arjen Hoekstra224, pouco tempo depois, aplicável aos recursos hídricos como a 

“pegada de água” (water footprint), que visualiza a água a partir de dois aspectos: a 

                                                
221 ALLAN, John Anthony.Virtual Water Innovator Stckholm Water Prize 2008. Disponível em 
<http://www.siwi.org>. Pesquisa realizada em 09.11.2011.  
222CHAPAGAIN, Ashok Kumar Globalisation of water. Opportunities and threats of virtual water 
trade. Disponível em <http://www.unesco-ihe.org/Research/Publications>. Pesquisa realizada em 
09.11.2011. “DISSERTATION Submitted in fulfilment of the requirements of the Board for the 
Doctorate of Delft University of Technology and the Academic Board of the UNESCO-IHE Institute 
for Water Education for the Degree of DOCTOR to be defended in public on 24, April 2006”. 
223 Tradução Livre: “Mais precisamente a expressão água virtual pode ser definida a partir de duas 
abordagens distintas. Do ponto de vista de produção e da perspecctiva do uso (...). A primeira 
abordagem quantifica água virtual como a água efetivamente utilizada para a produção de uma 
mercadoria (commodity), a qual vai depender das condições do processo de produção, incluindo 
local e tempo de produção, bem como a eficiência no uso de água. No tocante à segunda 
abordagem, a noção de água virtual compreende a quantidade de água que seria exigida para 
produzir o produto considerando lugar onde o mesmo é utilizado (...). A primeira definição é útil se 
nós estamos interessados em quantificar água que foi efetivamente usada para fazer um produto e 
assim poderestimar o impacto do produto sobre o meio ambiente. A segunda noção de água virtual 
tem relevância se pensarmos quanta água um país pode salvar importando uma mercadoria 
(commodity) em vez da mesma ser produzida  no mercado interno (...)”. 
224HOEKSTRA, Arjen Y. The water footprint of food. Disponível em 
<http://www.waterfootprint.org>. Pesquisa realizada em 09.11.2011. 



 

  

água doce, consumida diretamente pelos seres vivos (pessoas, animais, flora) e 

aquela utilizada nas cadeias produtivas (agropecuárias e industriais).  

Alberto Garrido225, com base no Informe da Organização Fundo 

Mundial para a Natureza sobre a pegada hídrica do Reino Unido, esclarece que 

aproximadamente 75% da “pegada hídrica de um britânico” decorre da sua 

alimentação - ou seja a água está embutida no processo de produção do alimento, 

que começa no campo e termina na mesa - e apenas 3% refere-se ao consumo 

doméstico. É importante trazer para o ecossistema hídrico o conceito de “pegada 

ecológica” desenvolvida por Arjen Hoekstra. Nesse diapasão ressalta o autor226: 
 
 
 
Conceitos como o da “pegada hidrológica” ou comércio da “água 
virtual” oferecem uma ideia mais aproximada do uso que fazemos 
deste valioso recurso. E não que se trata somente daquela que sai 
das torneiras: para produzir um litro de azeite são necessários 350 
litros de água, para uma xícara de chá 80 e para um quilo de carne 
15 mil.  

 

 

Nesse contexto, Roberto Luiz do Carmo, Andréa Leda Ramos de 

Oliveira Ojima, Ricardo Ojima, Thais Tartalha do Nascimento227, ao discorrerem 

sobre o comércio internacional das commodities e o uso da água como insumo de 

produtos agrícolas, a exemplo da soja, carne e do açúcar, revelam dados 

surpreendentes, alusivos à exportação de água virtual brasileira em bilhões de 

metros cúbicos, no período de 1997 a 2005, conforme esclarece a tabela abaixo228: 

 
                  Exportação de água virtual (em bilhões de m3), Brasil (1997-2005). 
Ano - 
Produto 

1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Soja 18,7 20,8 20,0 25,8 35,2 35,8 44,6 43,2 50,3 294,6 
Carne 7,6 8,9 10,3 11,5 17,1 14,7 19,2 28,6 34,0 151,9 
Açúcar 0,8 1,0 1,6 0,9 1,5 1,6 1,7 2,0 2,4 13,6 
Total 27,1 30,8 32,0 38,2 53,7 52,2 65,5 73,8 86,8 460,1 

 

   
 

                                                
225GARRIDO, Alberto. A pegada da água. Disponível em: <http://www.eco21.com.br>. Pesquisa 
realizada em 08.02.2012. Segundo o autor, a realidade de outros países da Europa não é muito 
diferente da britânica. 
226 GARRIDO. Op. Cit. 
227CARMO, Roberto Luiz et all. Água virtual, escassez e gestão: O Brasil como grande 
“exportador” de água. Disponível em <http://www.scielo.br>. Pesquisa realizada em 07.11.2011.  
228Fonte: MDIC e Hoekstra, A. Y. e Hung, P. Q., ((2002) apud CARMO et al. Op. Cit. 



 

  

Os pesquisadores229 em tela alertam, com base em dados de 2005 do 

Governo Federal brasileiro, que a exportação de água virtual – compreendida como 

insumo à produção agrícola e industrial - tem crescido exponencialmente nas 

últimas décadas. À guisa de exemplo, a China, nos últimos anos, foi o país que 

mais comprou soja brasileira, chegando ao patamar de 32% das exportações desta 

commodity.  Desse modo, afirmam, ainda, os estudiosos, “considerando apenas a 

soja, a China apresenta-se como um dos principais importadores de água virtual 

brasileira, tendo levado no referido período cerca de 16,1 bilhões de m3230”.  

Em outubro de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

anunciou que o número de habitantes na terra chegou ao patamar de 7 bilhões231, 

e, seguindo a “lei natural da vida”, contata-se que a densidade demográfica não é 

estática, alterando-se com pontos de diferença para cima ou para baixo, de acordo 

com os diferentes contextos geográficos, sociais, culturais e econômicos. O que 

fazer, para alimentar tanta gente? Haverá alimentos e água para todo mundo? Para 

onde vão todos os tipos de lixo, doméstico, industrial, entre outros?  A Natureza vai 

dar conta de tanta demanda? Essas questões atormentam a mente daqueles que 

tentam encontrar soluções sustentáveis. 

Estudos revelam que, em 2050232, a demanda por alimentos e água 

deve dobrar. Há grande preocupação, na atualidade, em razão da escassez do 

ouro azul em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, onde o uso da água 

virtual233 também deve ser considerado.  Como manter a oferta de água e de 

alimentos para todos? Esse talvez seja o maior desafio do Século XXI. Atualmente, 

cerca de 1, 4 bilhões de pessoas enfrentam a dura realidade da escassez do 

líquido vital, outros 1,5 bilhões vivem em lugares onde há água, mas sem o 

tratamento adequado, como relatam Jan Lundqvist, Charlotte de Fraiture e David 

                                                
229CARMO et al. Op. Cit. 
230 CARMO et al. Op. Cit. Conforme esclarecem os estudiosos: “De acordo com dados da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), o volume exportado 
equivale a quatro vezes o consumo médio diário de toda a Região Metropolitana de São Paulo”. 
231 NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. A ONU e a População Mundial. Disponível em 
<http://www.onu.org.br>. Pesquisa realizada em 01.11.2011. Segundo informações do sitio da ONU: 
“a população mundial chegou a 5 bilhões em 11 de julho de 1987, e atingiu a marca de 6 bilhões de 
pessoas em 12 de outubro de 1999. Agora, 10 anos depois, ela é estimada em aproximadamente 7 
bilhões”. 
232 LUNDQVIST, Jan; De FRAITURE, C. e MOLDEN, D. Saving Water: from field to fork – 
curbing losses and wastage in the food chain. Stockolm. Disponível em <www.siwi.org>. 
Pesquisa realizada em 10.10.2011. 
233CARMO, Roberto Luiz et al. Água virtual, escassez e gestão: O Brasil como grande 
“exportador” de água. Disponível em <http://www.scielo.br>. Pesquisa realizada em 07.11.2011. 



 

  

Molden234. A água, dentre suas múltiplas funções, é matéria-prima fundamental no 

processo de produção de alimentos, “from field to fork”, no dizer dos mencionados 

pesquisadores, e será ainda mais demandada , tanto na agricultura, para irrigação 

da lavoura e dessedentação dos animais; quanto na indústria, além de outras 

funções (ex., resfriamento das máquinas, limpeza em geral), assim como na 

produção de biocombustíveis, nos lares, para consumo humano etc. 

Nesse contexto, Jan Lundqvist, Charlotte de Fraiture e David 

Molden235 assinalam: “the challenges become even greater when we include newly 

emerging issues such as climate change and it’s implications for water variability 

and scarcity, and the demand for agricultural produce for bioenergy and industry236”. 

  Embora se reconheça que a equação para a solução desses 

problemas não é simples, entende-se que a travessia pode ter como ponto de 

partida quatro premissas básicas: 1. a promoção da educação ética ambiental, 

como instrumento de conscientização. Afinal, diz José Renato Nalini237, “a 

ignorância, porta de acesso a quase todos os males, contribui para a perpetuação 

do descaso e da insensibilidade”; 2. o reconhecimento do direito das águas, ou 

seja, que o Direito admita a qualidade de sujeito e de dignidade às águas 

brasileiras; 3. o desenvolvimento de novas tecnologias, que possibilitem a 

otimização dos recursos naturais; e 4. políticas públicas, no sentido de impor 

medidas para controlar o uso dos mananciais de água, como por exemplo a 

cobrança de tributos ou a concessão de benefícios fiscais (essa medida a título de 

prêmio àqueles que contribuem para o consumo sustentável do ouro azul ou 

adotem outras práticas para preservá-lo). 

O mercado dos negócios, malgrado ainda haja longo caminho a 

percorrer para atingir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade ambiental, tem demonstrado interesse em transformar as velhas 

práticas produtivas, introduzindo no “ciclo de produção”238elementos sustentáveis, 

                                                
234 LUNDQVIST, Jan; DE FRAITURE, Charlotte, e MOLDEN, David. Op. Cit., pp.6-12. 
235 Idem. Ibidem. P. 12.  
236 Tradução Livre: “Os desafios são ainda maiores quando incluímos novas questões como as 
mudanças climáticas e suas implicações na qualidade e quantidade da água, bem como a demanda 
por produtos agrícolas para a bioenergia e indústria”. 
237 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. 3 ed. Campinas, São Paulo: Editora Millennium, 2010, p. 
XXII. Conforme pontua o autor, a proteção da natureza é responsabilidade de todos, desde os 
letrados até aqueles que tiveram pouco ou nenhum acesso à escola.  
238 Conforme já mencionado, a expressão “ciclo de produtação” foi cunhada pelo professor Nelsom 
José Veiga de Magalhães, e significa todas as fases do produto, desde o projeto até seu descarte. 
Vide MAGALHÃES, op.cit.  



 

  

que permitam amenizar os impactos ambientais, pois, de alguma maneira, as 

práticas de produção e consumo de um bem, ainda que dentro de padrões 

sustentáveis, acabam alterando o ecossistema. Nesse sentido, aponta Daniel 

Goleman239 a importância da Ecologia Industrial240 - que agrega conhecimentos de 

química, física e engenharia -, cujo objetivo, a grosso modo, é mensurar e 

amenizar os impactos dos bens produzidos pelo homem sobre a Natureza.  A partir 

da tese da transparência radical, segundo a qual o homem, à medida que tem 

consciência dos “impactos ocultos do que compra, vende ou fabrica”, pode alterar 

seu comportamento diante das coisas, o autor em tela241 pondera que, se tal 

conhecimento, a priori, adstrito a especialistas, a exemplo dos ecologistas 

industriais, fosse pulverizado para todos, adultos, jovens e crianças, poder-se-ía 

“moldar um futuro mais positivo, tornando suas decisões mais alinhadas com seus 

valores”. O otimismo do autor não é sem sentido, visto que o homem é dotado de 

racionalidade, o que significa ter capacidade para discernir entre o “certo” e o 

“errado” e buscar mudanças para melhorar. 

A propósito, está se tornando cada vez mais comum o discurso de 

que a falta de água pode desencadear conflitos locais, regionais, nacionais e 

internacionais, podendo até culminar em guerra. Segundo Vandana Shiva242: 

 

Guerras paradigmáticas por causa da água estão ocorrendo em 
todas as sociedades, a leste e oeste, norte e sul. Nesse sentido, 
guerras por água são guerras globais, com culturas e ecossistemas 
diferentes, compartilhando a ética universal da água como uma 
necessidade ecológica, em oposição a uma cultura corporativa de 
privatização, ganância e o cerco das águas públicas. 

  

 

A mencionada ambientalista243 alerta que os conflitos em torno do 

ouro azul envolvem, basicamente, dois grupos distintos: de um lado, as pessoas 

que necessitam da água para sobrevivência; de outro, as corporações globais, 

                                                
239 GOLEMAN, Daniel. Inteligência Ecológica: o impacto do que consumimos e as mudanças que 
podem melhorar o planeta. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 
2009, p.4 
240 GOLEMAN. Op.Cit., p.4. Esclarece o autor que a Ecologia Industrial surgiu na década de 1990, 
idealizada por um grupo de estudiosos da National Academy of Engineering.  
241 GOLEMAN. Op.Cit., p.5. 
242 Idem. Ibidem. Pp. 10-11. 
243 Idem. Ibidem. Pp. 10-11. 



 

  

“assessoradas por instituições globais como o Banco Mundial, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI)”.  

No dizer de Vandana Shiva244, duas vertentes argumentativas tentam 

explicar a crise da água: a do mercado e a da ecologia. Para a visão econômica, a 

escassez da água poderia ser solucionada com regras que a tornem um produto 

passível de comércio, o qual, uma vez colocado no “mercado livre” poderia ser 

disponibilizado àquelas regiões que enfrentam sérios problemas de falta de água. 

Terry Anderson e Pamela Snyder, citados pela ecologista245, acentuam que ‘a 

preços mais elevados, as pessoas tendem a consumir menos uma mercadoria e 

procuram por meios alternativos para alcançar os fins desejados. A água não é 

exceção’, concluem os autores.   

Conforme será examinado no capítulo sobre a gestão das águas, a 

cobrança pelo uso excessivo da água pode ser fato gerador de um tributo 

progressivo; todavia, é preciso tomar cuidado para não confundir o ouro azul, que 

consubstancia um direito fundamental e essencial para a vida, com qualquer outro 

bem passível de comércio, pois, ao contrário do que afirmam os autores citados por 

Vandana Shiva, não há recurso algum na Natureza, ou decorrente da produção 

humana que possa substituir a água, pois ela é o líquido essencial para a própria 

vida e não há nada que a substitua. Pelas “leis do mercado”, os produtos em geral 

podem ser substituídos, o que de forma alguma pode ocorrer com a água. 

No caso dos recursos hídricos, os fundamentos mercadológicos 

econômicos nem sempre se configuram idôneos a justificar a tese de que a 

precificação da água, uma vez elevada, pode ser uma maneira de racionalizar o 

consumo. Não se pode perder de vista que a todos deve ser garantido o mínimo 

existencial, sob pena de violação de um dos direitos fundamentais e essenciais à 

vida, o direito ao acesso à água (potável).  

Assim como a hermenêutica jurídica encontra, em algumas situações 

limites intransponíveis na matemática, conforme preleciona Leonardo de Andrade 

Costa246, as regras e os conceitos do mercado de bens e serviços também 

encontram barreiras, quando a questão é ambiental, pois neste caso, há que se 

                                                
244 CHIVA. Op. Cit., pp. 31-32. 
245 ANDERSON, Terry e SNYDER, Pamela, 1997 apud SHIVA, 2006, op. cit., p. 32. 
246COSTA, Leonardo de Andrade. A racionalidade matemática como limite objetivo 
intransponível à produção e aplicação do Direito: um estudo caso. Revista RDA. Rio de Janeiro: 
Editora FGV-Rio, 2012 (no prelo). 



 

  

observar as “leis naturais” da Ecologia. Nesse sentido, como leciona Vandana 

Shiva247: “pressuposições de mercado são cegas aos limites ecológicos impostos 

pelo ciclo da água e aos limites econômicos impostos pela pobreza” O ciclo da 

água, pode-se dizer, é um direito de a água fluir, e significa, segundo ensina a 

mencionada autora248:  

 

 
o processo ecológico pelo qual a água é recebida pelo ecossistema  
sob a forma de chuva ou neve. A umidade que cai sob essas formas 
recarrega os rios, aquíferos e os lençóis freáticos. A dotação de água 
de um ecossistema particular depende do clima, da fisiografia, da 
vegetação e da geologia da região. 
 

 

Além de eventos naturais e de atividades antrópicas que prejudicam o 

devir das águas, os diversos usos dos mananciais hídricos geram impactos de 

variados tipos249. A utilização industrial da água, conforme referido, é uma espécie 

de uso consuntivo do líquido precioso, seja como matéria-prima no processo 

produtivo; como auxiliar no resfriamento das máquinas; ou como insumo à 

produção de energia. A partir da Revolução Industrial intensificou-se o uso da 

água, gerando demanda consuntiva, ao mesmo tempo em que aumentaram os 

elementos poluentes decorrentes das atividades industriais, gerando danos à 

                                                
247 SHIVA. Op. Cit., p. 32. 
248 Idem. Ibidem, p. 19. Ensina a autora que as florestas representam “represas naturais”, à medida 
que retêm o líquido precioso, que vai aos poucos dando azo ao surgimento de rios, lagos, riachos, 
cachoeiras etc. Aduz, ainda, “a precipitação atmosférica e a precipitação de neve são interceptadas 
pelos dosséis que protegem o solo e aumentam o potencial de absorção de água dos solos das 
florestas. Uma parte dessa água evapora de volta para a atmosfera. Se o solo das florestas está 
coberto com uma manta de folhas e húmus, ele retém a regenera a água”. Isso significa que a 
destruição de floresta implica destruição dos mananciais de águas. 
249 FERREIRA, Marcilene Aparecida. Direito Humano à Água: pressuposto ao não consentimento 
de licença social para exploração de minério de ferro. Publicado nos ANAIS do XX CONPEDI-
Vitória. Realizado nos dias 16 a 19 de novembro de 2011. Disponível em <www.conpedi.org.br>. 
Pesquisa realizada em 17.11.2011. Conforme a autora, no contexto geopolítico do Estado de Minas 
Gerais, o conflito de interesses envolvendo a Serra do Gandarela, no qual, de um lado, está o 
denominado Projeto Apolo, para fins de exploração de minério de ferro e, de outro, o projeto de 
criação do Parque Nacional das Águas do Gandarela. Como conciliar dois projetos desse nível, 
visto que as atividades de mineração, além de consumirem volume significativo de água, acarretam 
prejuízos à qualidade dos mananciais hídricos? A estudiosa menciona a preocupação do 
engenheiro Rafael Fernández Rubio que, em artigo publicado no sitio da Agência Nacional de 
Águas (ANA), apontou o problema da relação minério-água, alertando que os cuidados devem 
abranger todas as fases da atividade minerária, da exploração até o processo de tratamento do 
minério. Com vistas a reduzir os impactos da atividade exploratória, o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos editou a Resolução nº 29/2002, a qual disciplina a utilização e interferência da 
exploração de mineração nos mananciais de águas.  



 

  

saúde das pessoas e do próprio Planeta Terra. Nesse sentido, esclarecem Yanko 

A. Xavier e Lívia do Nascimento250 ser expressivo o uso de água na produção 

industrial no Brasil, desde os alimentos processados, até a fabricação de 

aeronaves, sendo o Estado de São Paulo, o maior polo industrial. 

Nessa senda, os engenheiros Flavio de Miranda Ribeiro e Lineu José 

Bassoi251 apontam que a produção de açúcar - iniciada a partir do cultivo da cana-

de-açúcar em 1532, nas antigas capitanias de São Vicente e Pernambuco, para 

consumo especialmente na Europa – somada a de álcool, está entre as maiores 

atividades de uso consuntivo de água no Estado de São Paulo, chegando ao 

patamar de 42,6% do total de recursos hídricos utilizados pelo setor industrial 

paulista.   

Nas últimas décadas, destaca-se globalmente o discurso sobre a 

necessidade de compatibilização dos interesses negociais com a justiça ambiental. 

No setor agrícola brasileiro, o consumo de água doce alcança 70% do total 

existente no país. Além do uso consuntivo do ouro azul, que implica a diminuição 

do seu volume, a agricultura traz a reboque outros problemas, como a 

contaminação do solo e das águas, em razão do uso excessivo de agrotóxicos, 

bem como “pela alteração dos padrões de drenagem, que inibe a recarga natural 

dos aquíferos e aumenta a sedimentação”, acrescentam Yanko A. Xavier e Lívia do 

Nascimento252. 

A literatura especializada tem reiteradamente divulgado que a 

irrigação no Brasil e no resto do mundo é responsável pelo maior consumo de 

água. Só na Região Sul do Brasil, o processo de irrigação alcança uma área de 

aproximadamente 1.147.000 hectares de terra, enquanto nas Regiões Sudeste e 

Nordeste, a utilização de recursos hídricos para tal função atinge áreas de 821.000 

e 401.000 hectares, respectivamente253. Asseveram os pesquisadores Ângela Cruz 

                                                
250XAVIER, Yanko Marcius de Alencar e NASCIMENTO, Lívia Melo. Usos da Água no Brasil. In: 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; IRUJO, Antonio E.; SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos 
(organizadores. O Direito de Águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza-
Ceará: Editora Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 249-272  
251 RIBEIRO, Flavio M. e BASSOI, Lineu J. Reúso e Uso Racional de Água na Indústria: 
considerações e exemplos no Estado de São Paulo: In: TELLES, Dirceu D’ALKMIN e COSTA, 
Regina Pacca (coordenadores). Reúso da Água: conceitos, teorias e práticas. 2 ed. São Paulo: 
Editora Blucher; FAT., 2010, pp. 249-279. 
252 XAVIER et al. Op. Cit., p. 263. 
253 XAVIER et al. Op. Cit. p. 264. Com efeito, a Lei 6.662/79 disciplina a Política Nacional de 
Irrigação, e a Resolução nº54/2005, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos regula o reuso de 
água para fins agrícolas. 



 

  

Guirao e José Teixeira Filho254 que, a despeito de a atividade de irrigação ser 

alternativa para os agricultores brasileiros aumentarem sua produção e conquistar 

espaço no mercado internacional, além de gerar emprego e renda, é preciso não 

perder de vista os efeitos danosos do processo de irrigação para o Meio Ambiente, 

especialmente, devido ao uso excessivo de água e do “processo de lixiviação255, 

associado à prática de aplicação de pesticidas, fertilizantes e agroquímicos”, 

prejudicando as propriedades químicas e físicas dos mananciais de água. 

Vários são os métodos de irrigação, os quais, apesar de não serem 

alternativas ideais para o Meio Ambiente, em alguns casos, favorecem o 

desenvolvimento da agricultura. Para superar os riscos, cumpre adequar as formas 

de irrigação às condições de cada região e cultura, de maneira eficiente e menos 

gravosa para o ecossistema hídrico. Segundo a Resolução 707/2004 da Agência 

Nacional de Águas – ANA256, os sistemas de irrigação localizada são considerados 

os mais eficientes, como gotejamento e a microaspersão; seguidos dos métodos de 

pivot central e aspersão, os quais utilizam significativo potencial de água, tendendo 

a aumentar à proporção que cresce a demanda por alimentos. 

Algumas empresas atuantes no mercado agrícola, a exemplo da  

Companhia Multinacional Syngenta257 - ao lado de sua Fundação258 com o mesmo 

nome - tem buscado aprimorar o cultivo de sementes mais resistentes à falta de 

água, ou seja, “variedades de cultivos tolerantes à seca e que requerem menos 

                                                
254 GUIRAO, Ângela Cruz e TEIXEIRA FILHO, José. Sustentabilidade na Agricultura na Perspectiva 
das Práticas de Irrigação nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Artigo publicado nos 
ANAIS do XIV Congresso Mundial da Água, realizado em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil, 
nos dias 25 a 29 de setembro de 2010. Disponível em <http://www.iwra.org/>. Pesquisa realizada 
em 15.11.2011. 
255 EMBRAPA. Glossário. “Lixiviação é o processo pelo qual os elementos químicos do solo 
migram, de forma passiva, das camadas mais superficiais de um solo para as camadas mais 
profundas, em decorrência de um processo de lavagem devido à ação da água da chuva ou de 
irrigação, tornando-se indisponíveis para as plantas. Nas regiões de clima úmido, os solos tornam-
se estéreis com poucos anos de uso, devido, em grande parte, aos efeitos da lixiviação. A lixiviação 
também ocorre em vazadouros e aterros de resíduos, quando são dissolvidos e carreados certos 
poluentes ali presentes para os corpos d'água superficiais e subterrâneos”. Disponível em 
<http://embrapa.br>. Pesquisa realizada em 15.11.2011. 
256 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agência Nacional de Águas – ANA. Resolução nº 
707/2004. Disponível em  
257COMPANHIA SYNGENTA. Disponível em <http://www.syngenta.com>. Pesquisa realizada em 
14.11.2011. 
258 A Fundação Syngenta tem como propósito melhorar a qualidade de vida e desenvolver meios 
que garantam a segurança alimentar em comunidades rurais com a utilização de inovações 
tecnológicas, gestão de cultivos etc. No Brasil desde 2005, “a Fundação apoia o Projeto Elo, no 
Nordeste, com o objetivo de ajudar os pequenos produtores a melhorarem sua rentabilidade por 
meio de negociação direta de seus produtos com redes finais de consumo”. Disponível em 
<http://www.syngenta.com. Pesquisa realizada em 14.11.2011. 



 

  

aplicação de defensivos – e, portanto, de água”. Segundo relatório da própria 

empresa, seus profissionais têm trabalhado no sentido de orientar os produtores à 

utilização de técnicas de manejo, com vistas a preservar o solo, as matas ciliares e 

os mananciais de águas.  

Em entrevista ao jornalista Paulo Fortuna259, o coordenador do Núcleo 

de Economia Socioambiental da Universidade de São Paulo, Ricardo Abramovay, 

ressalta a importância do fomento às inovações tecnológicas, o que tem sido feito 

nos programas do Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES e da 

Empresa Pública FINEP, mas aponta o pesquisador para a necessidade de 

incentivos dessa natureza serem acompanhados de um projeto de 

sustentabilidade.   

Recentemente, o Governo Federal criou o Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas 

Rurais, também denominado de “Bolsa Verde”, por meio da Medida Provisória n° 

535, de 02 de junho de 2011, convertida na Lei nº 12.512/2011260, com o objetivo 

de estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade, e promover a 

segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários.  

A política pública mencionada visa a alcançar os agricultores que se 

encontram em estado de extrema pobreza, e será executada, em parceria, pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. Os beneficiários deverão adequar suas plantações à preservação dos 

recursos naturais, conforme dispõe o art. 3º, do referido diploma normativo: 
 
 
Art. 3º. Poderão ser beneficiárias do Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental as famílias em situação de extrema pobreza 
que desenvolvam atividades de conservação nas seguintes áreas: 
 I - Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentáveis federais;  
II - projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvimento 
sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista instituídos 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra;  
III - territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações 
indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais; e 

                                                
259FORTUNA, Paulo. Incentivos devem atentar aos impactos de produção. Jornal O VALOR. 
Publicação de 08 de agosto de 2011. São Paulo, Seção  F3. 
260 BRASIL. Poder Legislativo. Lei nº 12.512 de 14 de outubro de 2011. Publicada no Diário Oficial 
da União no dia 17.10.2011. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
21.11.2011. 



 

  

 IV - outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder 
Executivo.  

 
 
 

Embora ainda sejam tímidas as iniciativas de relacionar às atividades 

de produção agro-industrial à preservação responsável do Meio Ambiente, não se 

pode ignorar alguns avanços neste sentido.  

As atividades de piscicultura261 - que têm crescido significativamente 

no Brasil e servido como alternativa econômica para os ruralistas - também 

preocupam os especialistas. Angela C. Guirao e José Teixeira Filho comentam 

que, malgrado a produção implicar a preservação de espécies em perigo de 

extinção, entre outros aspectos relevantes, as mencionadas atividades podem 

alterar a qualidade da água, causando prejuízos ao ecossistema, tais como: “a 

destruição de habitats de espécies nativas (...), impacto na biodiversidade, 

eutrofização262, utilização de medicamentos e hormônios”. Esclarecem ainda os 

autores263: 

 

 
A utilização de medicamentos, como os antibióticos, aumenta a 
resistência de vários organismos, porém possuem efeito secundário, 
aumentando também a resistência de organismos patogênicos ao 
medicamento aplicado, atingindo rios e lagos, além da possibilidade 
da transmissão de organismos patogênicos das criações para a 
população natural.  
 A utilização de produtos desinfetantes, anestésicos, controles de 
pestes e predadores e hormônios para induzir a reprodução e a 
reversão sexual geram efluentes que podem exercer efeitos 
primários e secundários. Os efeitos primários resultam no impacto 

                                                
261 GUIRAO, Angela Cruz e TEIXEIRA FILHO, José.  Potencial de impacto na qualidade dos 
Recursos Hídricos nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí em função da atividade 
de Piscicultura. Artigo publicado nos ANAIS do XIV Congresso Mundial da Água, realizado em 
Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil, nos dias 25 a 29 de setembro de 2010. Ensinam os autores 
que a piscicultura “é uma modalidade da aqüicultura, caracterizada pela produção e reprodução de 
peixes em ambientes artificiais”. 
262 Conforme esclarece Roberto Langanke: ”eutrofização é o processo de poluição de corpos 
d´água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva ficando com níveis 
baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a morte de diversas espécies animais e 
vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos”. Disponível em 
<http://eco.ib.usp.br>.  Pesquisa realizada em 07.11.2011. 
263 GUIRAO E TEIXEIRA FILHO. Op. Cit. Apontam os autores que “eutrofização é um dos maiores 
impactos, e segundo Pillay (1992) está associado a utilização de ração e ao enriquecimento dos 
tanques pelo fósforo e nitrogênio, que estimulam o crescimento do fitoplâncton, resultando em 
aumento do consumo de oxigênio, florescimento de algas e macrófitas potencialmente tóxicas, e 
consequentemente mortandade de peixes”.  



 

  

ecotoxicológico264 e os secundários estão relacionados com a 
mortandade. 

 
 
 

Nessa senda, Alinne Mizukawa e Júlio César Rodrigues de Azevedo, 

entre outros265, alertam para os danos causados pelos anticoncepcionais femininos 

à flora, à fauna e aos seres humanos:   

 

Os desreguladores endócrinos são substâncias químicas 
encontradas no meio Ambiente (...) que podem influenciar no sistema 
endócrino de humanos e outros animais e, com isso, afetar a saúde, 
manutenção, reprodução, desenvolvimento e comportamento dos 
organismos. Essas substâncias são introduzidas no mercado sem a 
preocupação de que possam causar possíveis impactos ambientais 
e, na grande maioria das vezes, os estrogênios têm como destino 
final os corpos d’água, por meio do escoamento superficial e do 
lançamento de esgotos.  
 
 
 

Segundo os estudiosos, a reduzida quantidade de hormônios 

advindos de anticoncepcionais existentes no Meio Ambiente é suficiente para 

causar danos ao ecossistema.  Para minimizar este impacto, talvez a saída esteja 

com as inovações tecnológicas, com o desenvolvimento de mecanismos de 

neutralização ou mais eficientes no processo de tratamento das águas.   

No segmento industrial, também é possível identificar avanços, a 

despeito dos inúmeros problemas que ainda permeiam as atividades industriais 

causando danos ao Meio Ambiente. 

                                                
264 Conforme aponta Laura Lemons Moreira, em trabalho de monografia final no curso de Ciências 
Biológicas, o “termo ecotoxicologia foi sugerido pela primeira vez em junho de 1969 (...) pelo 
toxicologista francês René Truhaut. Segundo este autor, a Ecotoxicologia é definida como a ciência 
que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, populações 
e comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que constituem a biosfera, incluindo 
assim a interação das substâncias com o meio nos quais os organismos vivem num contexto 
integrado. Deste modo, a ecotoxicologia nasceu como ferramenta de monitoramento ambiental”. 
MOREIRA, Laura Menons. Avaliação ecotoxicológica preliminar de efluentes contendo 
brometo de etídeo. Disponível em <http://www.ufpel.edu.br>. Pesquisa realizada em 07.11.2011. 
265MIZUKAWA, Alinne; AZEVEDO, Júlio César Rodrigues e outros. Caracterização de 
Contaminação Antrópica, por Hormônios Sexuais Femininos no Litoral do Paraná-Brasil. 
Artigo publicado nos ANAIS do XIV Congresso Mundial da Água, realizado em Porto de Galinhas, 
Pernambuco-Brasil, nos dias 25 a 29 de setembro de 2010. Apontam os autores: “Existem várias 
substâncias que podem comprometer o sistema endócrino, como substâncias sintéticas e naturais, 
dentre elas os pesticidas, ftalatos, policlorados de bifenilas (PCD), bisfenol A, substâncias 
farmacêuticas, além dos hormônios sexuais”. 



 

  

No que concerne aos cuidados, vale destacar o projeto de reuso da 

água desenvolvido pela estatal brasileira Petrobras S.A., que, alicerçada em quinze 

formas de tecnologias, desenvolveu a primeira estação móvel de reaproveitamento 

de água, com a finalidade de abastecer suas refinarias266. A Volkswagen do Brasil, 

indústria automobilística, por sua vez, reduziu nos últimos três anos cerca de 16% 

do uso da água no processo de montagem dos veículos, com práticas de reuso dos 

recursos hídricos, nas atividades de lavagem de motores e no setor de pintura267. 

A indústria de bebidas, que tem na água um dos principais insumos, 

também tem buscado articular produção com preservação. Nesse sentido, a 

AMBEV, além de procurar racionalizar o consumo de água, desenvolve, juntamente 

com a WWF-Brasil, o “Projeto Bacias”, no intento de aprimorar a gestão dos 

mananciais de águas das bacias hidrográficas, que fornecem o líquido precioso às 

suas 34 indústrias situadas em solo brasileiro.  Segundo Carlos Vasconcellos268 “o 

projeto inclui a recuperação da microbacia do Córrego do Crispim, na cidade-

satélite de Gama e o monitoramento da qualidade da água deste e de cinco outros 

córregos do Distrito Federal”.  

Ainda, segundo dados obtidos no próprio sitio da Companhia de 

Bebidas das Américas - AMBEV269, a gestão das atividades da empresa tem como 

premissa o princípio da precaução. Nesse sentido, os administradores norteiam 

seu agir a partir de, pelo menos, quatro objetivos: 1. a redução da captação de 

água; 2. decréscimo do consumo de energia; 3. aumento do índice de reciclagem 

dos resíduos e 4. redução na emissão de poluentes. Com efeito, a observância 

dessas metas, em cada estabelecimento, é controlada por um gerente ambiental.  

  As mencionadas empresas e algumas outras perceberam o ganho 

resultante das ações ecologicamente sustentáveis, que não se restringem ao 

aspecto financeiro; ou seja, ao quantum que deixam de gastar com água e energia, 

mas também as vantagens indiretas ligadas à imagem da empresa perante a 

sociedade. Os efeitos imediatos são: confiança das pessoas nos produtos 

                                                
266 BARROS, Bettina. Petrobras vai ampliar reuso de água. Jornal O VALOR. Publicado em 
27.07.2011. Página B7. São Paulo. 
267 VASCONCELLOS, Carlos. Indústrias economizam água nas linhas de produção. Jornal O 
VALOR. Publicado em  06.06.2011. Página G4. São Paulo. 
268 VASCONCELLOS. Op. Cit. 
269 AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas -. Sistema de Gestão Ambiental da Ambev. 
Disponível em <http://www.ambev.com.br>. Pesquisa realizada em 23.11.2011. 



 

  

fabricados por uma empresa comprometida com o Meio Ambiente e o respeito da 

empresa perante a comunidade internacional. 

  As ações ainda são pontuais, mas é um caminho que deve ser 

contínuo e sem volta. As jornalistas Luciana Seabra, Vanessa Dezem e Daniele 

Chiaretti270 mencionam o discurso do engenheiro florestal Tasso Azevedo, por 

ocasião do Seminário “Sustentabilidade: os desafios do desenvolvimento”, 

promovido pelo Jornal O VALOR, na cidade de São Paulo, no mês de setembro de 

2011, defendendo atitudes firmes e constantes das empresas para que, 

efetivamente, alcancem resultados positivos no tocante à sustentabilidade 

ambiental de suas atividades. 

Ainda, em 29 de fevereiro de 2012, a Agência Nacional de Águas 

(ANA) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) assinaram acordo de 

cooperação técnica, para aprimorar a gestão de recursos hídricos no Brasil e 

incentivar o uso eficiente da água no setor industrial271. Espera-se que tal ajuste 

saia do papel e sem concretize no mundo dos fatos. 

Dando sequencia ao proposto nesta pesquisa, na seção seguinte 

objetiva-se analisar o uso da água na cidade, delineando noções conceituais de 

espaço urbano. 

 

II. 3. O Espaço Urbano e o Saneamento Básico: reflexos no uso doméstico da 
água. 

 
A água é elemento dinamizador da ação social, 
uma luta ao redor da qual os movimentos sociais 
se articulam272. 
 
 

Na seção anterior discorreu-se acerca do acentuado uso da água 

como insumo de produtos agrícolas e na produção de bens, a denominada água 

virtual. Destacou-se que agricultura e a indústria, juntas, consomem 

aproximadamente 90% dos recursos hídricos – em regra, a agricultura utiliza cerca 

                                                
270 SEABRA, Luciana et al. Ações Sustentáveis reduzem custos das Companhias.  Jornal O 
VALOR. Edição de 23,24 e 25 de setembro/2011. São Paulo. Seção B1. 
271 BRASIL. Agência Nacional de Águas – ANA. ANA e CNI assinam acordo de estímulo à gestão 
e ao uso racional de água. Disponível em <http://www2.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 
29.02.2012. 
272CHIARETTI, Daniela. Páramo: indígenas reativam ‘fábrica de água’ andina. Jornal O VALOR. 
Edição de 14.02.2011. Seção A14.  



 

  

de 70% e a indústria 20% do total da água doce - o que impõe medidas de 

racionalização, com a colaboração eficiente de tecnologias e de outros 

instrumentos de natureza jurídica e econômica, a exemplo da outorga controlada 

do seu uso.   

Por sua vez, o consumo doméstico atinge aproximadamente 10% dos 

mananciais de água doce, razão pela qual, nesta parte do trabalho, busca-se 

analisar o ouro azul, no espaço urbano.  
O espaço urbano, que é objeto de estudo da Geografia, ultrapassa o 

mero limite geográfico, alcançando o desenvolvimento sócioeconômico e cultural 

de uma comunidade. Sua concepção varia de acordo com os aspectos sociais e 

culturais de cada lugar. Assim, conforme ensina Lana de Souza Cavalcanti273: 

 

 
(...) explicar a produção do espaço urbano implica entender esse 
espaço como relacionado à sua forma (a cidade), mas não se 
reduzindo a ela, à medida que ela expressa muito mais que uma 
simples localização e arranjo de lugares, expressa um modo de vida. 
Esse modo de vida não está ligado somente ao modo de produção 
econômica, embora sofra seu constrangimento, mas está ligado a 
todas as esferas da vida social: cultural, simbólica, psicológica, 
ambiental e educacional. 
 

 
 

Nesse contexto, a concepção de liberdade no espaço urbano deve ter 

como premissa inafastável a harmonia entre os interesses individuais, coletivos e 

difusos (nessa última categoria estão os recursos naturais, como a água). Desse 

modo, o poder de polícia do Estado, no sentido de normatizar e gerir o agir coletivo 

tem como pressuposto garantir os direitos da cidade a todos, a exemplo dos 

direitos ao saneamento básico, à existência de regras específicas para facilitar a 

construção de casas para a população pobre, ao Meio Ambiente equilibrado e 

saudável274, e aos serviços de transporte coletivo seguro, contínuo e econômico. 

                                                
273 CAVALCANTI, L. de S. Uma geografia da cidade – elementos da produção do espaço urbano. In: 
CAVALCANTI, L.de S. (ORG.). Geografia da Cidade: a produção do espaço urbano de Goiânia. 
Goiânia: Editora Alternativa, 2001. 
274 A propósito, cabe mencionar a triste realidade vivenciada pela população da região serrana do 
Rio de Janeiro, sem olvidar das intempéries enfrentadas pela população dos estados de São Paulo 
e Espírito Santo. Conforme anunciam as mídias escrita e eletrônica, as enchentes, por conta das 
chuvas do início de janeiro de 2011, nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do 
Rio Preto, Friburgo e Sumidouro, já fizeram mais de 600 vítimas fatais, sem contabilizar os 



 

  

A propósito, os direitos à cidade, que têm sido objeto de discussão no 

mundo todo - especialmente com o apoio da Agência UN HABITAT, da 

Organização das Nações Unidas (ONU) está consagrado em documento próprio, 

na Carta Mundial do Direito à Cidade275, a qual vem sendo delineada desde o I 

Fórum Mundial Social, de 2001, realizado na cidade de Porto Alegre, seguido de 

outros, como o Fórum Social das Américas, em Quito, em 2004, do Fórum Mundial 

Urbano, em Barcelona, também em 2004 e do V Fórum Mundial Social, novamente 

na capital gaúcha, em 2005. Os participantes desses encontros desenvolveram a 

Carta da Cidade, com o objetivo de promover o debate e demonstrar a 

necessidade do reconhecimento no âmbito internacional do direito fundamental à 

cidade, que se caracteriza, nos termos do Preâmbulo do documento em tela pelo: 

 

usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios da 
sustentabilidade e da justiça social. Entendido como o direito 
coletivo dos habitantes das cidades em especial dos grupos 
vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem legitimidade de 
ação e de organização, baseado nos usos e costumes, com o 
objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de 
vida adequado. 

 
 

A Carta Mundial do Direito à Cidade traz um rol de direitos 

fundamentais, muitos dos quais previstos na Constituição de 1988, como os 

direitos à informação, à livre expressão, à gestão pública participativa, entre outros, 

mas consagra, de forma positiva, o direito ao acesso aos serviços públicos 

domiciliares e urbanos276, o direito ao desenvolvimento urbano equitativo e 

sustentável277, além dos princípios da lesão do direito à cidade e o da exigibilidade 

do direito à cidade278. 

                                                                                                                                                 
desabrigados que perderam suas casas. Vide VALOR ONLINE. São Paulo, 18.01.2011. Disponível 
em: www.valoronline.com.br. Pesquisa realizada em 18.01.2011. 
275ONU HABITAT. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Disponível em 
<http://www.onuhabitat.org>. Pesquisa realizada em 02.12.2011. 
276 Cf. Carta Mundial do Direito à Cidade. “Artigo XII. Acesso aos Serviços Públicos Domiciliares e 
Urbanos. 1. As cidades garantirão o direito a todos os(as)  cidadãos(ãs) de acesso permanente aos 
serviços públicos de água potável, saneamento, coleta de lixo, instalações de atendimento médico, 
escolas, a fontes de energia e telecomunicação em co-responsabilidade com outros organismos 
públicos ou privados de acordo com o marco jurídico de cada país. 2. As cidades garantirão que os 
serviços públicos, ainda que estejam privatizados  em  gestão anterior a esta carta, estabelecerão  
uma tarifa social exeqüível  e a prestação do serviço público adequado para as pessoas e grupos 
vulneráveis ou aos desempregados.” 
277 Idem. “Artigo III. Desenvolvimento Urbano Equitativo E Sustentável. 1. As cidades se 
comprometem a regular e controlar o desenvolvimento urbano, mediante políticas territoriais que 



 

  

O espaço urbano, além de ser o locus da cidadania, onde as 

pessoas exercem seus direitos e deveres, contempla a cidade, que, no dizer de 

Consuello Yoshida279 “é um dos complexos sistemas que compõem o meio 

ambiente global”. A mencionada magistrada280 acrescenta que a cidade 

caracteriza-se como um “bem ambiental síntese”281.  

Para o ambientalista José de Ávila A. Coimbra282 a cidade: 

 

é o lugar que o homem adaptou para centro de convivência e 
trabalho, organizando nela o tempo e o espaço, como a cultura e a 
conveniência lhe inspiram, transformando-a intensamente – e 
quase sempre de maneira desordenada – no seu ambiente. Em 
vista dessa ação antrópica, a cidade é um ecossistema artificial. A 
comunidade citadina não é uma biocenose normal, porque uma só 
espécie – a humana – domina e regula todos os demais biontes. O 
sol não exerce funções energéticas normais; suas radiações 
esbarram com o cimento e o asfalto do tecido urbano e não são 

                                                                                                                                                 
priorizem a produção de habitação de interesse social e o cumprimento da função social da 
propriedade pública e privada em observância aos interesses sociais, culturais e ambientais 
coletivos sobre os individuais. Para tanto as cidades se obrigam a adotar medidas de 
desenvolvimento urbano, em especial a reabilitação das habitações degradadas e marginais, 
promovendo uma cidade integrada e eqüitativa.2.O Planejamento da cidade e dos programas e 
projetos setoriais deverão integrar o tema da seguridade urbana como um atributo do espaço 
público.3. As cidades se comprometem a garantir que os serviços públicos dependam do nível 
administrativo mais próximo da população com a participação dos cidadãos(ãs) na gestão e na 
fiscalização. Devendo estes ser tratados com um regime jurídico de bem público impedindo sua 
privatização.4. As cidades estabelecerão sistemas de controle social da qualidade dos serviços das 
empresas públicas ou privadas em especial em relação ao controle de qualidade e ao valor de suas 
tarifas.”    
278 “Artigo XXI. Lesão do Direito à Cidade. 1. Constitui lesão ao Direito à Cidade as ações e 
omissões, medidas legislativas, administrativas e judiciais, e práticas sociais que resultem no 
impedimento, em recusa, em dificuldade e impossibilidade de: a)realização dos direitos 
estabelecidos nesta Carta; b) na participação política coletiva de habitantes e mulheres e grupos 
sociais na gestão da cidade; c)no cumprimento das decisões e prioridades definidos nos processos 
participativos que integram a gestão da cidade (...); 2. As ações e omissões podem expressar-se no 
campo administrativo, por elaboração e execução de projetos, programas e planos; na esfera 
legislativa, através da edição de leis, controle de recursos públicos e ações do governo; na esfera 
judicial, nos julgamentos e decisões judiciais sobre conflitos coletivos e difusos referente a temas de 
interesse urbano. Artigo XXII. Exigibilidade Do Direito À Cidade. Toda pessoa tem direito a recursos 
administrativos e judiciais eficazes e completos relacionados com os direitos e deveres enunciados 
na presente Carta, desde que não desfrute destes direitos”. (sem grifos no original). 
279 YOSHIDA, Consuelo. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 
urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. In: MARQUES, José Roberto 
(organizador). Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito Ambiental. Campinas,São 
Paulo: Editora Millenium, 2009, pp. 71-100. 
280 YOSHIDA. Op. Cit., p. 75. 
281 Idem. Ibidem. Segundo a autora: “a cidade, holisticamente considerada, apresenta as mesmas 
características do bem difuso: consiste em um bem jurídico unitário, imaterial, indivisível e 
adéspota, ou seja, não é suscetível de apropriação exclusiva. Sob esta perspectiva a cidade não 
se confunde com os elementos corpóreos e incorpóreos que a integram (as pessoas, os recursos 
naturais, culturais, artificiais nela existentes)”. 
282 COIMBRA, José de Ávila Aguiar. O outro lado do Meio Ambiente. Campinas/São Paulo: 
Editora Millennium, 2002, pp. 128-130. 



 

  

aproveitadas pelos produtores da cadeia trófica283. Os vegetais da 
cidade têm função meramente decorativa e os animais que os 
danificam (menos o famigerado animal-homem, sempre impune) 
são combatidos como pragas. 

 

 

A cidade, tal como defendida por José de Ávila A. Coimbra, traça 

aspectos críticos em relação à conduta danosa e irresponsável do homem com o 

seu próprio habitat. A noção de cidade do estudioso implica reflexões sob o ponto 

de vista da relação homem-direito-natureza (tema que foi contemplado no 

capítulo I, seção I, deste Título).   

José Roberto Marques284 acentua que a cidade é resultado da 

“conjugação de todos os aspectos”, não se restringindo ao elemento artificial, 

possibilitando uma vida saudável para todos, a partir de suas “construções e 

equipamentos” e da concretização dos imperativos dos direitos sociais, 

estabelecidos no art. 6º da Carta de 1988.  Ressalte-se, todavia que, a despeito 

de a Constituição Federal de 1988 elevar a cidade à posição de bem ambiental, 

conforme observa Celso Antonio Pacheco Fiorillo285, os desafios são grandes no 

sentido de confluir interesses múltiplos, como os direitos ao desenvolvimento 

econômico e à moradia digna para todos (com fornecimento de água potável e 

sistemas de coleta e tratamento de esgoto e lixo) de um lado, e de outro, a 

preservação do ecossistema (repise-se, aqui concebido em sentido lato, 

abrangendo todos os microssistemas).   

Quanto aos direitos fundamentais ao acesso à água potável e ao 

serviço de coleta e tratamento de esgoto no Brasil, ainda há muito caminho a trilhar 

para que se possa alcançar a sua universalização, visto que das cem maiores 

cidades do Brasil, apenas cinco possuem serviço universal de coleta de esgoto, 

quatro delas são do Estado de São Paulo (Santos, Jundiaí, Franca e Piracicaba) e 
                                                
283 Também denominada de rede alimentar ou trófica, ou ainda, teia alimentar, a cadeia trófica 
consubstancia "o conjunto de relações alimentares existentes entre as espécies de uma 
comunidade biológica e que reflete o sentido do fluxo de matéria e energia que atravessa o 
ecossistema" (Diccionario de la Naturaleza, 1987). "É o conjunto formado por várias cadeias tróficas 
que, por força de suas estruturas, naturezas e disposições no ecossistema, se sobrepõem e se 
interligam parcialmente, apresentando-se como uma trama sem início nem fim, em razão de sua 
complicada aparência, imposta pelas relações entre seus níveis tróficos" (Carvalho, 1981). Vide 
REDE AMBIENTE. Disponível em <http://redeambiente.org.br>. Pesquisa realizada em 06.12.2011. 
284 MARQUES, José Roberto. Meio Ambiente Urbano. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, 
pp.96-221. 
285 FIORILLO, Celso A. Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 9 ed. Rev. Atual. e Ampl. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2008, pp. 298-299. 



 

  

a quinta é a capital do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Com efeito, nem 

mesmo as mencionadas cidades dispõem de tratamento de esgoto para a 

população toda286. 

Ainda, estatísticas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE)287 demonstram que, apesar dos esforços do Poder Público no 

intuito de universalizar o acesso à água limpa e o adequado tratamento de esgoto, 

ainda há muitas pessoas que não desfrutam destes direitos fundamentais. A tabela 

abaixo288 revela que aproximadamente 47,5%289 da população não tem acesso ao 

sistema organizado de esgoto, isto é, em seus domicílios não chega a rede de 

coleta de esgoto, e 15,6% das pessoas não recebem água tratada em casa. 

 
                 DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR REGIÕES -2009                                                       
Algumas 

características 
BRASIL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-

OESTE 
Abastecimento-Água: % % % % % % 

1.rede geral: 84,4  58,6  78,0 92,3 85,3 83,0 

2.outra forma: 15,6 41,4 22,0 7,7 14,7 17,0 
Esgoto Sanitário % % % % % % 

1.Rede coletora: 52,5 8,2 30,8 81,7 34,1 36,9 
2.Fossa séptica 
ligada à rede 
coletora: 

 
6,6 

 

 
5,3 

 
3,0 

 
3,9 

 

 
23,2 

 
2,3 

3.Fossa séptica 
não ligada à rede 
coletora: 

13,2 
 

41,6 
 

 
18,6 

 

 
2,8 

 

 
23,5 

 

 
7,1 

 
4. Fossa 
rudimentar: 

20,6 
 

33,2 33,7 7,1 
 

16,1 
 

52,3 
 

5. Outro: 3,6 
 

4,7 4,2 4,0 
 

2,1 0,6 
 

6. Não tinham: 3,5 7,0 9,8 0,6 1,0 0,9 
A universalização do direito ao acesso à água potável e aos serviços 

de tratamento de esgoto e coleta de lixo (esta, por certo, deveria ser sempre 

seletiva, a fim de que o lixo deixasse de ser problema para se transformar em 

solução, gerando novos insumos menos prejudiciais ao Meio Ambiente) está 

                                                
286 DIAS, Guilherme Soares. Três sedes da Copa não garantem água por 24 h. Jornal O VALOR. 
Edição de 17,18 e 19 de agosto de 2012. Seção A 5.São Paulo: Editora O Valor.  
287 BRASIL. Poder Executivo. Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/sintese.php>. Pesquisa realizada em 
21.07.2011. 
288 Fonte: <www.ibge.gob.br>.  Pesquisa realizada  em 22.07.2011. 
289 Esses percentuais de 47,5% e 15,6% foram extraídos dos seguintes cálculos: Pessoas sem 
acesso ao sistema de esgoto: item 2 (6,6%) + item 3 (13,2%)+item 4 (20,6%) + item 5 (3,6%) + item 
6 (3,5) + item 1 (52,5%)= 100%-52% = 47,5% e pessoas desprovidas de água potável por meio do 
sistema de distribuição em rede tem-se: 100% - 84,4%= 15,6% da população que não exerce o 
direito ao acesso à água tratada encanada. 



 

  

atrelado ao direito à cidade e tem como corolário o respeito à dignidade da pessoa 

humana290.  

Na realidade, a concretização do direito à cidade importa em resolver 

uma série de problemas, com medidas efetivas, tais como: a) acabar com a 

miséria, que dilacera a dignidade das pessoas, gerando desigualdades de vários 

tipos, inclusive o de acesso à água tratada e os serviços de esgoto sanitário; b) 

aumentar o compromisso de todos os atores sociais (Estado, empresas, famílias, 

instituições de assistência, pesquisadores etc) para diminuir o fosso educacional 

que, em alguns casos, obstrui as possibilidades de construir uma vida 

economicamente digna; c) expandir, com sustentabilidade ambiental, a política 

habitacional para assentar pessoas de baixa renda; d) desenvolver políticas de 

conscientização ecológica, com educação ambiental, por meio das instituições de 

ensino, mas não somente por esta via; e) a adoção de instrumentos político-

jurídicos e econômicos para, de fato, salvaguardar o ecossistema, como por 

exemplo, a imposição de tributos e o uso de inovações tecnológicas (conforme será 

visto adiante). 

É cediço que o cenário é complexo, mas soluções existem, basta 

vontade política e conscientização coletiva. À guisa de ilustração, em junho de 

2011 ocorreu na cidade de São Paulo, o Evento C-40, como é denominado o 

encontro de prefeitos das maiores cidades do mundo. Na ocasião, a prefeita da 

cidade de Sydney, na Austrália, Clover Moore, relatou os programas que tem 

desenvolvido em seu município, com vistas a melhorar o espaço urbano e a 

qualidade de vida das pessoas e do próprio ecossistema, construindo ciclovias, 

adotando o gás natural como energia dos edifícios e providencias similares291. O 

prefeito de Copenhagen292, Frank Jensen, por sua vez, trouxe exemplos positivos 

                                                
290 A propósito, o constitucionalista Luís Roberto Barroso apresentou, na XXI Conferência Nacional 
da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada na cidade de Curitiba, no período de 20 a 24 de 
novembro de 2011, um rol de propostas à construção de uma sociedade brasileira mais justa e 
solidária. Entre os dez pontos delineados está o saneamento básico, considerado pelo autor “a 
principal política pública de saúde preventiva”. Vide Tribuna do Advogado. Ano XL. Dezembro/2011. 
Número 510. Rio de Janeiro: Editora OAB – Seção do Estado d Rio de Janeiro, p. 8. 
291 A prefeita objetiva reduzir 70% da emissão de gases de efeito estufa até 2030, esclarece Daniela 
Chiaretti, in: CHIARETTI, Daniela. Na C-40, prefeitos expõem soluções para mundo sustentável. 
Jornal O VALOR. São Paulo: Edição de 3,4, e 5 de junho/2011. Seção A13. 
292 Cf. revela Giuliana Capello, a cidade de Copenhague, na Dinamarca, ganhou o Prêmio Europeu 
de Gestão Ambiental em 2006 pela excelente qualidade da água de sua enseada. In: CAPELLO, 
Giuliana. Foco nas Cidades – Cidades por todo o mundo começam a criar projetos sustentáveis. 
Disponível em <http://planetasustentavel.abril.com.br>. Pesquisa realizada em 04.12.2011.  



 

  

com o uso do lixo, que, no Brasil e em outros lugares do mundo persiste como 

problema, lá já é solução, gerando insumos e energia.   

Segundo Daniela Chiaretti293, apesar “do fracasso da Conferência 

sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas”, realizada em Copenhagen, em 

2009, o prefeito daquela metrópole pareceu empenhado em mostrar um cenário 

diferente, em harmonia com a Natureza.  Nesse sentido, acrescenta a jornalista294, 

com base em afirmações do administrador público daquela municipalidade, que 

metade do lixo produzido lá é encaminhado para reciclagem, outra parte vai para 

produção de energia, a qual é direcionada às residencias da capital da Dinamarca 

e apenas dois por cento destina-se aos aterros sanitários.  

A gestão do lixo é um dos maiores desafios para as cidades; não 

existe, por certo, uma ou duas soluções aplicáveis a todos os espaços urbanos, 

pois a complexidade exige o estudo de métodos e tecnologias compatíveis com os 

diferentes espaços geográficos e sociais. 

O Brasil, embora apresente realidade distinta de Copenhagen, 

evidencia alguns avanços rumo à cidade sustentável. Com efeito, a cidade de 

Curitiba destaca-se mundialmente pelas políticas públicas voltadas à preservação 

ambiental: a coleta seletiva de lixo iniciou naquele Município ainda nos anos de 

1980295.  

A propósito, em 2010, o governo federal editou a Lei nº 12.305296, para 

disciplinar a Política Nacional de Resíduos Sólidos297, a qual impõe aos Municípios 

a elaboração de planos e projetos de gestão de resíduos sólidos até 2012, 

podendo contar com o apoio financeiro da União. Estabelece ainda a normativa em 

tela o fechamento de lixões a céu aberto até 2014, admitindo apenas o descarte de 

                                                
293CHIARETTI, Daniela. Na C-40, prefeitos expõem soluções para mundo sustentável. Jornal O 
VALOR. São Paulo: Edição de 3,4, e 5 de junho/2011. Seção A13. 
294 CHIARETTI. Op. Cit. 
295 CAPELLO, Giuliana. Foco nas Cidades – Cidades por todo o mundo começam a criar projetos 
sustentáveis. Disponível em <http://planetasustentavel.abril.com.br>. Pesquisa realizada em 
04.12.2011. 
296 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 03.08.2010. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
04.12.2011. 
297 No dia 1º de dezembro de 2011, houve Audiência Pública Nacional, com a participação de 
órgãos do governo e outros setores da sociedade, para discutir as bases do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos. Do encontro várias ideias foram consideradas, as quais foram observadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente.  O documento agora será examinado pelos Conselhos Nacionais de 
Meio Ambiente, Cidades, Saúde e Política Agrícola, onde poderá obter novas contribuições. Depois 
seguirá para apreciação da Chefa do Poder Executivo Federal. Informações disponíveis em 
<http://www.meioambiente.gov.br>. Pesquisa realizada em 05.12.2011. 



 

  

material não passível de reciclagem nos aterros sanitários. Empresas do setor de 

saneamento básico têm procurado orientar as prefeituras na elaboração de 

projetos locais, com observância dos requisitos essenciais previstos na 

mencionada lei. 

O Ministério do Meio Ambiente trabalha no sentido de tornar concretas 

as disposições normativas, previstas no Estatuto Jurídico dos Resíduos Sólidos, 

para isso tem recebido recursos financeiros e articulado parcerias por meio de 

consórcios interfederativos - com fulcro na Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 

normas gerais de consórcios públicos -, com a finalidade de ultrapassar barreiras 

de ordem técnica e racionalizar o manejo da logística reversa dos resíduos sólidos. 

Segundo dados colhidos no sítio do referido órgão ambiental federal, os Municípios 

que decidirem adotar a gestão cooperativa, pela via dos consórcios, “poderão ser 

dispensados da elaboração do plano municipal, desde que o Plano Intermunicipal 

elaborado em conjunto com seus pares preencha os requisitos mínimos definidos 

na lei”. 

O estudioso em recursos hídricos e ambiente urbano Silvano Silvério 

da Costa298 afirma que o Governo Federal objetiva, com o Plano de Aceleração do 

Crescimento nº 2 (PAC2), apoiar os Entes federados (Municípios, Estados e 

Distrito Federal), no tocante à elaboração de seus planos de resíduos sólidos, além 

de fornecer recursos essenciais para que os Municípios possam instalar “as 

unidades necessárias para a eliminação dos lixões e potencializar a coleta seletiva, 

de modo a aumentar a reciclagem no país”.  O autor em comento acrescenta que 

“o Brasil gasta R$ 8 bilhões por não reciclar o que tem de ser reciclado, segundo 

estudo do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada”.   

O processo de coleta seletiva, além de trazer benefícios ao Meio 

Ambiente, ao espaço urbano, produz frentes de trabalho, pois, a reboque vêm 

outras atividades, como a reciclagem e a produção de novos bens. Especialistas 

apontam que, conquanto no Brasil ainda seja muito elevado o custo da coleta 

seletiva, tornando-se um empecilho para o desenvolvimento do processo de 

                                                
298DA COSTA, Silvano Silvério em entrevista concedida ao jornalista GITEL, Murilo. Acabar com 
lixões é o maior desafio da Lei dos Resíduos Sólidos. Disponível em 
<http://www.institutosoma.org.br>. Pesquisa realizada em 05.12.2011. 



 

  

reciclagem, o propósito poderia ser mais viável economicamente com a criação de 

políticas públicas e com o engajamento de todos os atores sociais299.  

O diretor da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais300, em entrevista concedida ao jornalista Sergio Adeodato, 

argui que uma das soluções para a redução dos custos com a coleta seletiva seria 

a cobrança de taxa pelo serviço de lixo, hoje exigida por apenas 4% dos 

Municípios. Tal ideia é pertinente, quando se pensa no estágio seguinte à 

implementação da coleta seletiva, que é a manutenção do serviço. Entende-se que, 

em um primeiro momento, o esforço conjunto da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal é conditio sine qua non para a efetivação da coleta 

seletiva, pois não se pode ignorar a dura realidade econômico-financeira de muitos 

Entes Políticos locais301.  

No Brasil, a produção de lixo ao ano chega a 43,8 milhões de 

toneladas, mais de 50% advém de sobras de alimentos não consumidos, ou seja, 

"uma grande parcela da população brasileira tem o hábito de comprar alimentos in 

natura e prepara suas refeições em casa, acabando por jogar no lixo cerca de 60% 

dos alimentos que costuma adquirir", observa Tito Bianchini302. Essa é uma 

realidade preocupante, pelo lado do desperdício de alimentos, considerando o alto 

custo ambiental de produção, que envolve consumo de água e, em regra, o uso de 

agrotóxicos, os quais acabam causando danos ao Meio Ambiente, bem como pela 

                                                
299 Conforme informações da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais – ABRELPE: “entre as tecnologias já empregadas com sucesso em outros países, 
destacam-se a coleta mecanizada e as unidades de triagem e de recuperação energética de 
resíduos. Esses processos partem do princípio de que os resíduos, antes de serem disponibilizados 
para coleta pelo serviço público, devem ser separados pelos cidadãos em duas frações: orgânica e 
não orgânica, tal como já preceitua o decreto de regulamentação da PNRS”. Disponível em 
<http://www.abrelpe.org.br>. Pesquisa realizada em 06.12.2011. 
300 ADEODATO, Sérgio. Especial Resíduos Sólidos: a logística do lixo. Jornal O VALOR. São 
Paulo: Edição de 21 de julho de 2011, seção F1. 
301 Cabe destacar a Lei 12.375/2010, que dispõe em seus artigos 5º e 6º, do crédito presumido de 
Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI para indústrias que adquirirem materiais recicláveis de 
cooperativas de Catadores. Conforme revela o RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 
2010, elaborado pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, órgão do Ministério do 
Meio Ambiente, no rol dos desafios que precisam ser enfrentados estão: “a instituição da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a implementação de sistemas de 
coleta seletiva e logística reversa, a gestão integrada dos resíduos sólidos, a possibilidade de 
consorciamento entre entes federados visando a atingir ganhos de escala e melhorias da gestão de 
resíduos sólidos em seus territórios, o estabelecimento da ordem de prioridade a ser observada na 
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, qual seja: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br>. Pesquisa realizada em 05.12.2011. 
302BIANCHINI, Tito. Lixo Reflete A Cultura Da Sociedade. Disponível em 
<http://www.abrelpe.org.br>. Pesquisa realizada em 06.12.2011. 



 

  

excessiva produção de lixo, a qual, por enquanto, em muitos países, como o Brasil, 

ainda é um problema. 

Na atualidade, o espaço urbano alberga maior número de pessoas, 

em comparação com aqueles que vivem na área rural, o que, por conseguinte, 

agrega uma série de problemas, como o crescimento acelerado da demanda por 

moradia e serviços de saneamento básico e transporte público, além da excessiva 

produção de lixo.  Essas questões têm sido objeto de estudo e de programas de 

muitas instituições, ao redor do mundo.  No Brasil, pode-se destacar, à guisa de 

ilustração: o Estado, em sentido lato (abrangendo os órgãos e entidades dos Entes 

federados), as organizações nacionais (ex.,Universidade da Água) e internacionais 

governamentais (ex.,ONU) e não-governamentais (ex.,IWRA), as empresas 

públicas de fomento ao desenvolvimento tecnológico (ex., FINEP e BNDES), as 

universidades públicas e privadas (ex., Universidade Estácio de Sá, que em seu 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Público e Evolução Social, 

contempla a linha de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos, na qual 

estão inseridos os direitos ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico e a Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, com seu 

Curso de Direito da Cidade 

No âmbito global, vale realçar o Programa de Gestão Urbana, 

desenvolvido pelo Banco Mundial desde 1996303, o qual representa passo 

importante no sentido de colaborar com os países em desenvolvimento, a fim de 

buscar soluções para combater a pobreza. O referido Programa visa a elaborar e 

promover políticas e instrumentos eficazes, como garantir a função social da terra; 

criar infraestrutura básica de água e esgoto; garantir um Meio Ambiente saudável; 

além de fazer parcerias com organismos nacionais, regionais e internacionais, para 

que haja troca de informações e experiências304.   

É fato, entretanto, que a execução de programas desse tipo exige do 

governo local a superação de alguns obstáculos, a começar pela ausência de 

consciência ecológica; seguida pela falta de vontade política; da inexistência de 

projetos sobre habitação e saneamento; sem olvidar de mencionar a carência de 

                                                
303BANCO MUNDIAL. Opciones para políticas y programas de reducción de la pobreza urbana. 
Washington.DC.U.S.A. Editora Cpyright Clearance Center, Suite 910, Massachutts, 1923. 
304 Os destinatários do programa são: os governantes, as sedes regionais do Programa de Gestão 
Urbana e os organismos nacionais, regionais e internacionais. 



 

  

pessoal tecnicamente preparado para elaborar os referidos projetos305, o que é 

essencial para que os Municípios cumpram sua função constitucional, prevista no 

art. 23, da Carta Maior de 1988, que é a de proteger o Meio Ambiente, inserindo-se 

neste contexto os serviços de saneamento básico. Na realidade, para 

desempenhar de forma eficiente seu papel, o governo municipal precisa da 

cooperação dos demais Entes Políticos e da participação da sociedade306, 

concretizando, assim, o princípio da solidariedade social. 

Por falar em solidariedade, é imperioso reconhecer que à época da 

preparação da Carta Constitucional de 1988, a sociedade, mobilizada com as 

questões urbanísticas e habitacionais, encaminhou uma série de sugestões à 

Constituinte.  Segundo alguns autores307, a Constituição de 1988 simboliza o marco 

do Direito Urbanístico e Ambiental, porquanto estabelece um rol de princípios e 

diretrizes que orientam os Entes Federados e a sociedade em geral, no sentido de 

proteger o espaço urbano e o Meio Ambiente.  

Foi também a Carta Maior de 1988 que elevou os Municípios à 

categoria de Entes da Federação, ao lado dos Estados e do Distrito Federal; 

alargando o rol de competências materiais daqueles Entes, razão suficiente para 

justificar o papel dos governos municipais à frente dos programas socioambientais. 

Vários são os motivos que justificam a expansão do papel dos Municípios para 

gerir o interesse público. Em primeiro lugar, porque o governo municipal está mais 

próximo do povo, podendo, por meio de plebiscitos e referendos, ouvir os seus 

outorgantes (os cidadãos) sobre os assuntos de interesse comum ligados à 

comunidade; em segundo lugar, é na cidade que ocorrem as prestações cotidianas 

de serviços, como a manutenção das vias públicas, dos parques, o provimento de 

serviços de água e esgoto, de coleta de lixo, de assistência à saúde, à educação, o 

                                                
305 DOCA, Geraldo. Procuram-se Projetos. Jornal O GLOBO, Rio de Janeiro: Edição de 11 de 
fevereiro de 2007. O artigo traz dados preocupantes, como a falta de projetos na área de habitação 
e saneamento básico, e aponta, consoante informações do Ministério do Planejamento, “dos cerca 
de 5.600 municípios brasileiros, apenas 300 já apresentaram projetos ao governo federal para obter 
financiamento na área da habitação e saneamento (... )”. P.33. 
306 WERNECK, Augusto. Função Social da Cidade. Plano Diretor e Favela. A Regulação Setorial 
nas Comunidades Populares e a Gestão Democrática das Cidades. In: COUTINHO, Ronaldo; 
BONIZZATO, Luigi. (Coordenadores). Direito da Cidade: Novas Concepções sobre as Relações 
Jurídicas no Espaço Social Urbano. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007. 
307JARDIM, Zélia Leocádia da Trindade.  Regulamentação da Política Urbana e Garantia do Direito 
à Cidade. In: COUTINHO, Ronaldo; BONIZZATO, Luigi. Direito da Cidade: Novas Concepções 
sobre as Relações Jurídicas no Espaço Social Urbano. Riio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007. 



 

  

ordenamento de trânsito, segurança em sentido amplo308 e assistência social.  A 

esse respeito, não há dúvida de que o governo municipal está mais próximo da 

população, o que facilitaria, sobremaneira, diagnosticar e resolver os problemas 

sociais309. 

Nesse sentido, cabe avaliar a possibilidade de alinhar novas funções 

às já existentes do governo local, como: regularização fundiária dos assentamentos 

informais, com adesão de regras edilícias e urbanísticas especiais310, somada a 

políticas efetivas de infraestrutura de água, esgoto, coleta seletiva de lixo e 

transporte. Com efeito, a regularização constitui passo decisivo na inclusão da 

cidade informal à cidade formal, reconhecendo aos cidadãos de baixa (ou 

nenhuma) renda o direito à cidade, o qual enfeixa os direitos à moradia segura e 

digna, aos serviços de saneamento básico, à coleta seletiva de lixo e ao transporte 

público seguro, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Em tese, os Municípios teriam melhores condições para prestar 

determinados serviços, a exemplo dos já mencionados serviços de saneamento 

básico (aqui incluído o abastecimento de água), uma vez que a sua máquina 

administrativa, além de estar mais próxima do cidadão, é menor, em comparação à 

estrutura dos Estados ou da União.  

Não é redundante assinalar a necessidade de modificar o quadro 

centralizador que emoldura o Estado brasileiro, eis que é preciso olhar para os 

Municípios como verdadeiros Entes da Federação. Não se pode mais tratá-los 

como simples apêndice dos Estado-membros do Estado Federal. Há, obviamente, 

modificações importantes a implementar, a começar pelas regras que disciplinam a 

criação de um Município, eis que os critérios vigentes não são suficientes para 

                                                
308 BRASIL. Câmara dos Deputados. Defesa do Consumidor debate explosões de bueiros no 
Rio de Janeiro. Disponível em <http://www2.camara.gov.br>. Pesquisa realizada em 06.12.2011. 
Em razão da onda de explosões de bueiros na cidade do Rio de Janeiro, a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados realizou Audiência Pública, no dia 23.08.2011, mas 
segundo informações no próprio sítio da Casa Legislativa, ainda não se encontro soluções para o 
problema. Segundo dados, “nos últimos 18 meses, foram registradas 31 explosões”. 

309GOMES, ALINE e AMATO, GIAN.  Baderna Permitida.  Revista Zona Sul. Rio de Janeiro: Editora 
O GLOBO, 24/08/2006. p. 21-24. O artigo, que parece servir também como um desabafo dos 
autores, aponta as irregularidades cometidas, ou seja, abissais violações ao direito de liberdade no 
espaço urbano. “A certeza da impunidade permite que cerca de 30 mil vans e kombis ilegais 
circulem pela cidade”, asseveram os autores. 
310 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Diário 
Oficial da União de 11. jul. 2001. Cumpre destacar o art. 2º do referido estatuto, o qual dispõe 
acerca das diretrizes gerais da política urbana e, no inciso XV, assim prescreve: “simplificação da 
legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a 
redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais”. 



 

  

determinar a autonomia de novo Ente Municipal que, não raro, já nasce 

dependendo, quase que totalmente, do Estado-membro ao qual está vinculado, e 

da União, pois a receita própria é ínfima.   

Também é essencial a conscientização dos cidadãos de que o Estado 

só existe em razão deles e que a efetividade dos direitos fundamentais depende da 

sua participação na gestão da coisa pública (aqui inserida a governança dos 

recursos hídricos). 

Cumpre reiterar que a cidadania - que não se resume ao direito de 

votar e de ser eleito - precisa ser exercitada de forma concreta e real, sempre 

levando em conta que o Poder Constituinte de 1988 estabeleceu alguns 

instrumentos, de que a sociedade pode lançar mão, tais como311: o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular de projeto de lei (art. 14, I, II, e III c/c art. 61§ 2º); o 

direito de representação, consistente no “direito-dever” dos cidadãos de comunicar 

ao Poder Público qualquer irregularidade de que tenham conhecimento (art. 74, § 

2°); a ação popular (art. 5°, inciso LXXIII); a ação civil pública (art. 129, inciso III); o 

direito de petição (art. 5°, inciso XXIV, alínea a); e o mandado de segurança (art. 

5°, inciso LXX)312. 

Nessa senda, entende-se que a gestão pública das águas no espaço 

urbano depende da participação de todos, a despeito de sua complexidade.  

 

II. 4. O Contexto Histórico-Político das Águas Brasileiras: águas superficiais, 
subterrâneas e transfronteiriças. 
 
 
 

Os homens perceberam que a água sempre 
anda por conta própria. É só lhe dar um leito por 
onde correr que ela corre, sem que a gente 
precise fazer força313. 
 
 

                                                
311 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada no dia 05 de 
outubro de 1988. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 05.12.2011. 
312 Vale destacar também o Estatuto da Cidade, consubstanciado na Lei nº 10.257/2001, o qual 
consagra outros importantes instrumentos para a realização de política urbana. Como ilustração, 
merecem relevo: a gestão democrática da cidade; o estudo de impacto de vizinhança; e a 
desapropriação por interesse social.   
313 Fragmento textual de Rubem Alves extraído da versão preliminar da obra A História do Uso da 
Água no Brasil: do descobrimento ao Século XX. Agência Nacional de Águas – ANA. Disponível 
em <http://historiadaagua.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 27.02.2012. 



 

  

Sem a pretensão de tecer a minúcias a genealogia dos sistemas de 

distribuição da água no Brasil, busca-se, neste introito apenas trazer a lume 

alguns aspectos históricos. 

Nesse contexto, as primeiras formas de distribuição urbana de água 

no Brasil, segundo revela a literatura, seriam os chafarizes, os monjolos314, as 

rodas d’água315e as bilhas316 (sinônimo de moringas e cântaros). As rodas’água – 

que em alguns lugares, a exemplo de hotéis-fazenda, são utilizadas como objeto 

de decoração – consubstanciam mecanismos tecnológicos utilizados para 

circulação de água desde a Antiguidade. Estudos revelam que no ano de 2000 

a.C., no Egito, as rodas’água tinham a função de bombear a água.  

Hodiernamente, mais aperfeiçoada, esta tecnologia vem se destacando como 

instrumento de indução de bombas hidráulicas, pois se trata de tecnologia barata 

e durável, afirmam especialistas de empresas especializadas na produção e 

comercialização das mesmas317. 

A história do acesso à água potável no Brasil318 iniciou-se na cidade 

do Rio de Janeiro319, tendo como marco a ocupação dos portugueses no Século 

XVI, quando o principal manancial de águas era o Rio Carioca, à época, 

protegido pelos índios tamoios. Nos idos de 1617, a densidade demográfica da 

cidade chegava ao patamar de quatro mil pessoas, aumentando a demanda por 

                                                
314 Segundo informa o texto A História do Uso da Água no Brasil: do descobrimento ao Século 
XX. Op. Cit., p. 24. O monjolo cuida de um objeto de “dimensões reduzidas, feito a partir de troncos 
de árvores, o monjolo funciona como um balancim em movimento oscilante”. 
315 No início as rodas’água tinham a “estrutura feita de madeira rústica e baldes presos a essa 
estrutura formando as caçambas. Com o avanço da tecnologia essa estrutura foi aperfeiçoada até 
chegar nos modelos atuais”. Há vários tipos, à guisa de ilustração, tem-se a roda de paletas, 
“indicada quando a queda d’água não é suficiente” e a roda flutuante, utilizada na hipóteses em que 
“só há o rio para fazer a instalação”. Vide ZM BOMBAS. Disponível em: <http://br.viarural.com>. 
Pesquisa realizada em 27.02.2012. 
316 Segundo dicionário da língua portuguesa, o vocábulo bilha significa “vaso bojudo, feito 
geralmente de cerâmica, de gargalo estreito, com ou sem alça, para conter água”. Ainda, são 
sinônimos de bilha, cântaro, moringa e quartinha. Vide <http://www.dicionarioweb.com.br>. 
Pesquisa realizada em 27.02.2012. 
317 Vide nesse sentido ZM BOMBAS. Disponível em: <http://br.viarural.com>. Pesquisa realizada em 
27.02.2012. 
318 Vide CEDAE - Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Disponível em  
<http://www.cedae.com.br>. Pesquisa realizada em 23.02.2012. 
319 De pronto, cabe esclarecer que, por questões práticas, buscou-se trazer exemplos apenas da 
realidade hídrica do Estado do Rio de Janeiro, sem descuidar da importância das realidades dos 
outros Entes da federação brasileira. 



 

  

água e exigindo, por consequencia, a instituição e outras formas de acesso. 

Em 1723, construiu-se o Aqueduto do Carioca320 – que representa 

hoje cartão postal da cidade do Rio de Janeiro e abriga os trilhos do clássico 

trenzinho, que liga o bairro de Santa Teresa às demais áreas do centro da cidade 

– com a finalidade de transferir água do Alto de Santa Tereza, na Floresta da 

Tijuca, e direcioná-la para um chafariz localizado no Largo da Carioca, com 

dezessete bicas. Neste chafariz321 os escravos apanhavam a água para 

abastecer as casas de seus senhores. O problema, entretanto, era a longa 

distância entre o chafariz e o local onde morava a grande maioria das pessoas, o 

que dificultava o acesso e o transporte de água por aqueles que não tinham 

escravos.   

Foi nesse cenário que nasceu o comércio das águas e, por 

conseguinte, a figura dos aguadeiros, os quais compreendiam escravos e índios 

que captavam a água em vasilhas e ofereciam, como mercadoria, àqueles que 

não tinham condições de ir até o chafariz ou ao Rio Carioca pegar o líquido 

precioso: este parece ter sido o primeiro sistema de serviço de abastecimento 

domiciliar de água no Brasil. 

Além dos chafarizes para suprimento de águas, surgiram os poços e 

as cisternas, estas para armazenarem água das chuvas.  Dentre os poços 

historicamente conhecidos na cidade do Rio de Janeiro, merecem destaque: o do 

Porteiro, no topo do antigo Morro do Castelo, em frente à rua da Ajuda; o da 

Misericórdia, também no mencionado morro e o Pocinho da Glória, localizado na 

rua do Catete. 

As cisternas para captação de água da chuva, tecnologia simples e 

antiga, também serviram de fonte de abastecimento do líquido vital.  No Rio de 

Janeiro, o uso das cisternas remonta ao Século XVII, sendo memorável no 

                                                
320REBOUÇAS, Fernando. Arcos da Lapa. Disponível em <http://www.infoescola.com>. Pesquisa 
realizada em 28.02.21012. Explica o estudioso que no início o aqueduto foi construído com madeira, 
somente depois foi reformado com alvenaria. Com efeito, aa origem do aqueduto, no bairro de 
Santa Teresa, Gomes Freire de Andrade, construiu o reservatório do Carioca, próximo ao que 
chamou de “Mãe D’Água”, bica pública até hoje utilizada por visitantes. 
321MARTINEZ, Paulo Henrique. Ensino de História e Meio Ambiente. Disponível em 
<http://homologa.ambiente.sp.gov.br>. Pesquisa realizada em 28.02.2012. Esclarece o autor que 
em São Paulo “o primeiro grande chafariz para abastecimento público foi construído no Largo da 
Misericórdia, em 1792. Os chafarizes, porém, não existiam em quantidade suficiente para  a toda a 
população das vilas e cidades”. 



 

  

Convento de Santo Antonio, onde ainda existe este sistema, criado naquela 

época. 

No início do Século XIX, com o crescimento exponencial da 

população, somado às atividades comerciais, outros mananciais de águas 

começaram a ser explorados322 e passou-se a pensar na sua distribuição por 

meio de canos, que chegariam até os domicílios.  Em 1833, uma empresa mista 

de capital brasileiro e inglês ofereceu o serviço de água encanada. Ocorre que a 

“distribuição domiciliar ainda era privilégio de poucas residências particulares, 

além das repartições públicas e templos religiosos”323, não resolvendo, portanto, 

o problema do acesso à água. 

Com a dinâmica do cenário econômico, social e demográfico, exigia-

se cada vez mais recursos naturais, em especial, a água.  Em 1951, o governo 

começou a desenvolver um plano de recursos hídricos que pudesse abastecer a 

coletividade, pelo menos, até os anos de 1970. A solução encontrada foi a 

exploração do Rio Guandu, com capacidade hídrica de 1,2 milhões de litros 

diários. À época, o rio também foi utilizado como fonte de geração de energia 

para o Rio de Janeiro, com o escoamento das águas do Rio Paraíba do Sul, 

exsurgindo assim o complexo Paraíba-Vigário. 

Em um processo de avanços e retrocessos, em 1966, o governo do 

Estado do Rio de Janeiro criou a Companhia Estadual de Águas da Guanabara - 

CEDAG – a quem outorgou o direito de cobrar pela distribuição da água.  

Segundo a atual empresa de saneamento do Estado, a CEDAE, na época a 

CEDAG buscou reestruturar seus reservatórios, colocar novas tubulações, criar 

cadastro de consumidores, além de implementar tecnologias mais modernas.   

Anos mais tarde, em 1975, implementaram-se mudanças, 

especialmente, com a instituição da atual Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE), decorrência da fusão da Empresa de Águas do Estado da 

                                                
322 Conforme dados da CEDAE: “os principais mananciais explorados no século XIX e princípio do 
século XX formaram os sistemas de Santa Tereza (Carioca, Lagoinha e Paineiras); o da Tijuca 
(Maracanã, São João, Trapicheiro, Andaraí, Gávea Pequena, Cascatinha); o da Gávea (Chácara da 
Bica, Piaçava, Cabeça, Macacos); o de Jacarepaguá (Rio Grande, Covanca, Três Rios, Camorim); o 
de Campo Grande (Mendanha, Cabuçu, Quininha, Batalha) e o de Guaratiba (Taxas e Andorinhas)”. 
In: < http://www.cedae.com.br>.  Pesquisa realizada em 23.02.2012. 
323 CEDAE. Op. Cit. 



 

  

Guanabara (CEDAG), da Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG) e da 

Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (SANERJ)324. 

De acordo com dados do Atlas Brasil – Recursos Hídricos325, o 

Estado do Rio de Janeiro - que possui em seu território 92 municípios – localiza-

se na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, e utiliza como mananciais de 

águas superficiais, especialmente, o Rio Paraíba do Sul, que nasce no Estado de 

São Paulo, seguindo para o Rio de Janeiro, onde transfere parcela de sua vazão 

para o Rio Guandu. O Rio Paraíba do Sul fornece cerca de 60m³/s para 36 

unidades federadas locais, das quais nove estão na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro e as outras 27 (municípios) ao longo de sua extensão nos Estados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro” 326. 

Conforme ressaltado em outra parte deste trabalho, o Brasil detém 

aproximadamente 12% dos mananciais de água doce do mundo, sendo uma 

parte de águas superficiais e outra de águas subterrâneas.  Ainda, com base no 

Atlas Brasil327, 47% dos Municípios brasileiros são abastecidos com águas 

superficiais, 39% com águas subterrâneas e o restante que atinge o percentual 

de 14% utiliza os dois tipos de mananciais, superficial e subterrâneo. 

Estudiosos do tema328 não cansam de repetir que a gestão integrada 

dos recursos hídricos é tarefa das mais difíceis, pois as águas não observam 

aspectos geopolíticos, tampouco as noções de Direito, como soberania nacional. 

Sem dúvida, não é fácil conciliar a gestão dos mananciais de águas no território 

do país, mas, por certo, a governança do ouro azul quando trespassa fronteiras, 

alcançando territórios de outros Estados - as denominadas águas transfronteriças 

– é ainda mais complexa. 

Nesse cenário, busca-se analisar agora as águas superficiais e 

subterrâneas brasileiras (a exemplo do Aquífero Guarani), que ultrapassam as 

                                                
324CEDAE. Op. Cit. 
325BRASIL. Agência Nacional de Águas. ATLAS BRASIL: Abastecimento Urbano de Água - 
Panorama Nacional. Vol 1, p. 36. Disponível em <http://www.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 
23.02.2012. 
326No Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE – empresa pública 
integrante da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro – cuida do abastecimento de 61 
das 92 cidades do Estado, os 31 municípios restantes possuem sistemas próprios de 
abastecimento, os quais são realizados diretamente pelas prefeituras ou em regime de concessão, 
executados por empresas privadas.  Vide ATLAS BRASIL. Op. cit. 
327ATLAS BRASIL Op. Cit., p.34. 
328Cf. Paulo Affonso Leme Machado, in: Direitos dos Cursos de Água Internacionais, op. cit. p. 41. 



 

  

margens do território pátrio, alcançando as águas transfronteriças. 

Antes de adentrar na temática em tela, cumpre trazer à baila a 

noção de curso de água, que não se confunde com ciclo hidrológico, este 

compreende “um ciclo natural, dirigido pelo sol, de evapotranspiração, 

condensação, precipitação e escoamento. Controla o movimento da água entre a 

atmosfera, os oceanos e os ambientes aquáticos e terrestres”329. Em 

contrapartida, o curso de água, no dizer de Paulo Affonso Leme Machado330, está 

associado ao movimento da água em si, é a água corrente, movimento que pode 

ocorrer espontaneamente ou por meio da intervenção humana. Nesse sentido, 

Nikolas Ouchakov, citado pelo autor331, ensina que “há diferença entre a 

utilização da água e o uso do curso de água: os habitantes de uma região que 

procuram a água para o seu consumo vão utilizar a água e não o curso de água”. 

Em paralelo, a indústria de produção de energia elétrica, explica o mesmo 

estudioso, “utiliza o curso de água e não a água”, pois a energia elétrica é gerada 

a partir dos movimentos de queda do líquido precioso. 

As águas podem ser classificadas levando em conta as substâncias 

que as compõem, a exemplo das águas doces, salinas e salobras (que serão 

objeto de estudo em outro momento deste trabalho), mas também podem ser 

examinadas a partir da perspectiva espacial. Nesse sentido, tem-se as águas 

subterrâneas, transfronteiriças e superficiais.  

As águas subterrâneas332, que correspondem a 97% do total de 

                                                
329 Vide ART. Henry H. (editor-geral). Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais. Tradução de 
Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1998. 
330MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito dos Cursos de Água Internacionais. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2009, pp. 34-39. Acentua o autor que o vocábulo rio também pode ser usado com 
o sentido de curso de água, mesmo naquelas hipóteses em que a quantidade e a dimensão das 
águas não sejam significativas.   
331 OUCHACOV 1980 apud MACHADO (2009), p. 36. 
332FONTENELE, Lysandra Guedes e DOS SANTOS, José Sérgio. Aplicação de Modelos de 
Hidráulica de Poços em Aquíferos Fissurais do Município de Baturité – Ceará. Disponível em 
<http://connepi.ifal.edu.br>. Pesquisa realizada em 12.03.2012.  Ensinam os pesquisadores que “o 
movimento das águas subterrâneas nas formações geológicas está intimamente ligado a litologia, 
estratigrafia e estrutura dos sistemas geológicos. Tais características geológicas são definidas por 
Manoel Filho (2008, p.62) da seguinte forma: 1. a litologia trata da composição mineral, da 
granulometria dos grãos e do grau de compactação dos sedimentos ou rochas; 2.a estratigrafia 
corresponde a descrição das relações geométricas e cronológicas entre os vários elementos 
constituintes do sistema geológico, tais como lentes, camadas e formações de origem sedimentar e 
3. a estrutura diz respeito às características geométricas produzidas no sistema geológico por 
deformação, após deposição ou cristalização, como é o caso das juntas, fraturas, falhas e dobras”. 



 

  

água doce no mundo333, partindo de uma concepção ampla, são aquelas 

albergadas abaixo da superfície terrestre; ou seja, abarcam aqueles mananciais 

de água não vistos na parte externa da terra. Segundo Cid Tomanik Pompeu, a 

doutrina e a jurisprudência, em regra, classificam as águas retidas no subsolo da 

terra em “subálveas, freáticas e subterrâneas ou circulantes”, as quais variam de 

sentido semântico, explica o autor334: 

 
 
As subálveas derivam das correntes naturais e, para alguns, 
seguem a mesma natureza jurídica daquelas: são as que escorrem 
sob o leito ou álveo das águas superficiais. Para outros, tais águas 
estão incluídas na classe de subterrâneas. As freáticas constituem 
os aquíferos mais próximos da superfície da terra e as 
subterrâneas ou circulantes as que correm a grandes 
profundidades. 

 

 

Acrescenta o doutrinador335 que as águas freáticas, de um modo 

geral, surgem na superfície, ora como fonte, ora como manancial, podendo 

aparecer na superfície por meio de uma tecnologia desenvolvida pelo homem, o 

poço artesiano336. Segundo informações dos Cadernos de Recursos Hídricos, 

publicados pela Agência Nacional de Águas (ANA), há cerca de 400.000 poços 

artesianos no Brasil, o que importa em significativa utilização dos mananciais de 

águas subterrâneas: 

 
A água de poços e fontes vem sendo utilizada para diversos fins, 
como o abastecimento humano, a irrigação, indústria e o lazer. No 
Brasil, 15,6 % dos domicílios utilizam, exclusivamente, água 
subterrânea, 77,8 % usam rede de abastecimento de água e 6,6 % 
usam outras formas de abastecimento (...). 

 
 

Apesar de a utilização dos mananciais superficiais de águas superar 

o uso das águas subterrâneas, há de se considerar que, em algumas regiões, a 

                                                
333 Cf. ASSOCIAÇÃO Guardiã da Água. Disponível em <http://www.agua.bio.br>. Pesquisa 
realizada em 12.03.2012. 
334 POMPEU. Op. Cit. pp. 189-190. 
335 Idem. Ibidem, p. 190. 
336 Idem. Ibidem, p. 189. Explica o autor que a expressão poço artesiano “é proveniente de Artois, 
lugar da França onde se atribui a descoberta do primeiro poço com tais características, embora 
também se confira tal primazia ao Oriente”. 



 

  

exemplo dos Estados de São Paulo, Maranhão, Piauí e Tocantins, o consumo 

das águas subterrâneas é bastante significativo, consoante destacado337: 

 

 
no Estado de São Paulo, dos 645 municípios, 462 (71,6%) são 
abastecidos total ou  parcialmente com águas subterrâneas, sendo 
que 308 (47,7%) são totalmente abastecidos por este recurso 
hídrico (...). No Maranhão, mais de 70% das cidades usam água 
de poços, e no Estado do Piauí este percentual supera 80%. No 
Tocantins, cerca de 70% das sedes municipais usam, 
exclusivamente, água subterrânea (sem grifo no original). 

 
 
 

Os mananciais subterrâneos também são explorados no Brasil para 

suprir necessidades da coletividade rural da Região Semi-árida do Nordeste, bem 

como da população urbana de algumas cidades brasileiras, tais como Manaus, 

Belém, Fortaleza, Recife, Natal e Maceió. Para fins de irrigação, as águas 

subterrâneas são bastante utilizadas no Rio Grande do Norte e na Bahia338. 

Há no Brasil 10 províncias hidrogeológicas, dividindo o país em 

regiões homogêneas, cujos limites nem sempre coincidem com os das bacias 

hidrográficas de cada região. Tais províncias, explica o Departamento de 

Recursos Hídricos339, órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, 

“são regiões onde os sistemas aquíferos apresentam condições semelhantes de 

armazenamento, circulação e qualidade de água”. 

Ainda com base no estudo dos Cadernos de Recursos Hídricos, 

desenvolvido no âmbito da Agencia Nacional de Aguas (ANA), há basicamente 

três maneiras de as águas amalgamarem-se ao subsolo: 
 
 
Nas rochas fraturadas, a água está presente nas 
descontinuidades da rocha como falhas e fraturas. Corresponde às 
rochas ígneas e metamórficas. Nos terrenos fraturados-
cársticos, além das descontinuidades da rocha, ocorre também a 
dissolução ao longo dos planos de fraturas, devido à presença de 

                                                
337 ANA. Cadernos de Recursos Hídricos. Op. Cit. p. 63. 
338Idem. Op. Cit. p. 63. Informa a obra em tela que: “A água subterrânea é ainda responsável pelo 
turismo associado às águas termais, em cidades como Caldas Novas, em Goiás, Araxá, São 
Lourenço e Poços de Caldas, em Minas Gerais”. 
339 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Recursos Hídricos. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br>. Pesquisa realizada em 13.03.2012. 



 

  

minerais solúveis nas rochas calcárias. Por final, nas rochas 
sedimentares, a água é armazenada no espaço entre os grãos da 
rocha (sem grifo no original) 

 

 

Segundo a mencionada fonte, em regra, os terrenos sedimentares 

albergam os melhores aquíferos, ocupando uma área de aproximadamente 

4.130.000 Km², representando cerca de 48% do território brasileiro. Já os 

terrenos cristalinos são mais propícios para os aquíferos cárstico-fraturados e 

fraturados, que se localizam em uma área de 4.380.000 Km², proporcionalmente 

a uma área de 52% do território. 

Paulo Cesar Lima Azevedo340 explica que as águas subterrâneas 

“resultam da acumulação em camadas de rochas impermeáveis, geralmente após 

percorrer grandes extensões. É um agente químico e físico das rochas”. 

Complementa o estudioso mencionado que mais de 90% das águas doces 

disponíveis têm como origem as águas subterrâneas. No plano normativo, a 

Resolução nº 15/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos341, define as 

águas subterrâneas como “aquelas que ocorrem naturalmente ou artificialmente 

no subsolo”, e os aquíferos constituem “corpos hidrogeológicos com capacidade 

de acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras ou espaços 

resultantes da dissolução e carreamento de materiais rochosos”. As águas 

subterrâneas também não estão imunes dos agentes poluidores, infelizmente. 

Nesse sentido, assevera Jaqueline Ridolfi Carvalho342: 

 
as águas subterrâneas, apesar de serem de mais difícil 
contaminação, estão sendo cada vez mais prejudicadas em sua 
qualidade e isso se deve principalmente aos postos de gasolina 
mal instalados, aos cemitérios mal utilizados, aos depósitos de lixo, 
as usinas de açúcar, aos curtumes, aos frigoríficos, às fossas 
sépticas, aos agrotóxicos e aos poços rasos e profundos que são 
construídos, operados e abandonados sem tecnologia adequada. 
 

                                                
340AZEVEDO, Paulo Cesar Lima.  Portal de Estudos em Química. Disponível em 
<http://www.profpc.com.br>. Pesquisa realizada em 14.12.2011. 
341 BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução nº 15 de 11 de janeiro de 2001. 
Disponível em <http://www.cnrh.gov.br>. Pesquisa realizada em 13.03.2012. Vide também 
Resolução nº 396/2008 do CONAMA. 
342CARVALHO, Jaqueline Ridolfi. Tratado regulamentando a exploração do Aquífero Guarani 
pelos países do MERCOSUL. Campinas: FACAMP, 2008. Disponível em <http://pt.scribd.com>. 
Pesquisa realizada em 07.03.2012. 



 

  

 
A complexidade dos sistemas de águas subterrâneas dificulta 

sobremaneira a sua gestão. Tal desiderato, no entanto, pode ser alcançado com 

políticas públicas voltadas à utilização, preservação e controle desse líquido vital, 

associadas ao emprego de tecnologias – que podem ser novas ou as antigas 

revisitadas. 

Não se tem dúvida de que a tecnologia pode ser forte aliada à 

proteção dos recursos naturais, não somente no tocante à qualidade, no caso das 

águas, mas também no que se refere ao seu aspecto quantitativo. No Brasil, 

assim como em outras partes do mundo, tem-se aplicado a tecnologia do 

fraturamento hidráulico e recarregamento artificial de águas no subsolo em 

algumas regiões, a fim de garantir o acesso às águas armazenadas nesses 

“aquíferos artificiais” nas épocas de seca.  José Carlos da Silva, Waldir Duarte 

Costa Filho e João Alfredo da C. Lima Neves343 elucidam que a tecnologia do 

fraturamento hidráulico em rochas sedimentares foi utilizada em 1947 nos 

Estados Unidos, pela indústria de petróleo; depois em 1954 na União Soviética.  

Consoante os mencionados autores, em terrenos cristalinos, a tecnologia do 

fraturamento hidráulico começou a ser empregada a partir das últimas décadas, 

nos Estados Unidos, na África e no Brasil. Em terras brasileiras, o processo tem 

sido desenvolvido em algumas regiões, a exemplo do Distrito Federal. 

Segundo André Luiz de Moura Cadamuro e José Eloi Guimarães 

Campos344, no Distrito Federal foram desenvolvidas duas cisternas de recarga 

artificial na região da Chapada da Canastra, a cerca de 20 km. da capital do 

Brasil, Brasília.  Como afirmam os pesquisadores em tela: 

 
 
Em algumas regiões do Brasil muitas são as formas de 
pavimentação semipermeáveis e caixas de retenção do excedente 
hídrico que têm sido utilizadas para controlar o escoamento 
superficial e resolver os frequentes problemas de enchentes dos 
grandes centros urbanos. Algumas destas ações também 
contribuem para recarga dos aquíferos locais e podem ser 

                                                
343 SILVA, José Carlos da. et al. Projeto de Fraturamento Hidráulico em Rochas Cristalinas para 
Estimulação de Poços e Recarga Artificial na Área Piloto de Samambaia, Custódia-Pe. 
Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br>. Pesquisa realizada em 07.03.2012. 
344CADAMURO, André Luiz de Moura e CAMPOS, José Eloi Guimarães. Recarga Artificial de 
Aquíferos Fraturados no Distrito Federal: uma Ferramenta para a Gestão dos Recursos 
Hídricos. Disponível em <http://sbgeo.org.br>. Pesquisa realizada em 07.03.2012. 



 

  

consideradas como práticas de recarga artificial de aquíferos, 
embora este não seja o objetivo principal345. 
 
 

No tocante ao controle das águas subterrâneas, Jorge Gomes do 

Cravo Barros346 faz uma análise crítica do regime jurídico existente, 

considerando-o “bastante limitado - quase tímido - e defasado”, sob o argumento 

de que há diferenças significativas entre o tratamento normativo das águas 

superficiais e subterrâneas347. 

Em 2008, entretanto, o Conselho Nacional de Meio Ambiente348 – 

CONAMA - editou a Resolução n° 396, que trata da classificação e diretrizes 

ambientais das águas subterrâneas. Quanto à classificação dessas águas, 

merece realce o disposto no art. 3º, do referido ato normativo, in verbis: 

 

 
Art. 3º. As aguas subterrâneas são classificadas em: 
I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou 
porção desses destinadas a preservação de ecossistemas em 
unidades de conservação de proteção integral e as que contribuam 
diretamente para os trechos de corpos de agua superficial 
enquadrados como classe especial; II - Classe 1: águas dos 
aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração 
de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 
tratamento para quaisquer usos preponderantes devido as suas 
características hidrogeoquímicas naturais; III - Classe 2: águas dos 
aquiferos, conjunto de aquiferos ou porção desses, sem alteração 
de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir 
tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido 
as suas características hidrogeoquímicas naturais; IV - Classe 3: 
águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 
alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais 
não é necessário o tratamento em função dessas alterações, mas 

                                                
345CADAMURO et al. Op. Cit. À guisa de ilustração, mencionam os autores o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos em São Paulo, que em decorrência da alta impermeabilidade do solo a 
sua volta tem havido desgaste nos poços tubulares profundos que fornecem água ao aeroporto. E 
argumentam que a saída seria “a recarga artificial com caixas de infiltração na zona não saturada”. 
346 BARROS, Jorge Gomes do Cravo. As Águas Subterrâneas ou as Águas que Brotam das Pedras. 
GTÁGUAS. Revista das Águas. Disponível em <http://revistadasaguas.pgr.mpf.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 13.03.2012. 
347 BARROS. Op. Cit. Esclarece ainda o autor em tela que na Lei n.º 9433/1997, que trata da 
Política Nacional dos Recursos Hídricos, há poucas referências às águas subterrâneas e às bacias 
hidrogeológicas. No âmbito estadual, apenas alguns Estados têm uma legislação específica para as 
águas subterrâneas, destacando-se São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito 
Federal. Outros, como Piauí e Paraná, integraram essas águas à Política Estadual de Meio 
Ambiente.  
348BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Disponível em <www.mma.gov.br/>. Pesquisa 
realizada em 29.05.2012. 



 

  

que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso 
preponderante, devido as suas características hidrogeoquímicas 
naturais; V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos 
ou porção desses, com alteração de sua qualidade por atividades 
antrópicas, e que somente possam ser utilizadas, sem tratamento, 
para o uso preponderante menos restritivo; e VI - Classe 5: águas 
dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que 
possam 
estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 
destinadas a atividades que não tem requisitos de qualidade para 
uso. 
 
 
 

Pelo que se extrai da aludida Resolução, parece que o Brasil tem 

procurado ajustar o seu sistema normativo com vistas a aprimorar o processo de 

gestão dos recursos naturais, em particular, das águas doces superficiais e 

subterrâneas em seu território.  

Ainda na esfera conceitual, informa o Instituto de Geociência da 

Universidade de Brasília349, com base no Glossário Geológico Ilustrado, que os 

aquíferos consubstanciam: 

 
massas rochosas com altas porosidade e permeabilidade, contida 
entre pacotes de rochas impermeáveis, que acumula água 
subterrânea em quantidade e com vazão elevadas, permitindo a 
sua exploração em fontes naturais ou através de poços tubulares 
perfurados no local para atingir o aquífero em profundidade. 

 

 

No tocante ao aspecto quantitativo de águas subterrâneas, no Brasil, 

há, pelo menos, 20 sistemas aquíferos, conforme dados do mencionado 

Cadernos de Recursos Hídricos350: 

 
1.Sistema aqüífero Alter do Chão: é do tipo livre e faz parte da 
Bacia Sedimentar do Amazonas. Ocorre na região centro-norte do 
Pará e leste do Amazonas, ocupando uma área de 312.574 km2 
(...). 2.Sistema aqüífero Solimões: é representado pelos 

                                                
349BRASIL. Universidade de Brasília. Instituto de Geociência. Disponível em 
<http://vsites.unb.br/ig/glossario/>. Pesquisa realizada em 07.03.2012. Apontam os especialistas 
que “uma forma muito comum de consumo de águas subterrâneas, principalmente nos centros 
urbanos do Brasil, é por meio de águas engarrafadas, denominadas genericamente de “águas 
minerais”. Esta atividade envolve um mercado que movimenta em torno de U$ 450 milhões/ano, 
com crescimento anual de 20% desde 1995 (...)”.  
350 ANA. Cadernos de Recursos Hídricos. Op. Cit., pp. 75-84. 



 

  

sedimentos localizados no topo da seqüência sedimentar da Bacia 
do Amazonas. A sua área de recarga é de 457.664 km2, 
correspondente ao Estado do Acre e a parte do oeste do Estado do 
Amazonas. Na cidade de Rio Branco, ele representa importante 
manancial hídrico para abastecimento da população (...). 
3.Sistema aqüífero Açu: ocupa área de 3.764 km2. Ele é um 
aqüífero confinado pelos calcários da Formação Jandaíra e 
pertence à Bacia Sedimentar Potiguar (...). 4.Sistema aqüífero 
Jandaíra: tem natureza cársticofraturada, com uma área de 
recarga de 11.589 km2, que corresponde a partes dos Estados do 
Rio Grande do Norte e Ceará, no contexto da Bacia Sedimentar 
Potiguar (...). 5.Sistema aqüífero Serra Grande: representa a 
porção basal da Bacia Sedimentar do Parnaíba e apresenta uma 
área de recarga de 30.450 km2 (...). Os principais usos das águas 
do Serra Grande compreendem o abastecimento doméstico e a 
irrigação. 6.Sistema aqüífero Cabeças: é considerado o de 
melhor potencial hidrogeológico na Bacia Sedimentar do Parnaíba. 
Ocupa uma área de 34.318 km2, sendo explotado sob condições 
livres e confinadas. 7.Sistema aqüífero Corda: ocorre sob 
condições livre, semiconfinado e confinado. Aflora nos Estados do 
Maranhão, Tocantins e Piauí, com área total de 35.266 km2. O 
principal uso desse manancial é para o abastecimento doméstico 
(...). 8.Sistema aqüífero Itapecuru: ocupa o topo da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba. Aflora nos Estados do Maranhão e Pará, 
apresentando grande área de recarga, com 204.979 km2. É 
utilizado na pecuária e no abastecimento humano no interior do 
Estado do Maranhão, e para abastecimento doméstico na cidade 
de São Luís (...). 9.Sistema aqüífero Missão Velha: aflora no 
extremo sudeste do Estado do Piauí, por cerca de 1.324 km2. A 
explotação ocorre em condições livre e confinada. As suas águas 
podem ser usadas sem restrições para o consumo humano, 
necessitando, apenas em alguns casos, da aeração para remoção 
do ferro. Os principais usos da água desse aqüífero são o 
doméstico e a irrigação (...). 10.Sistema aqüífero Poti-Piauí: 
aflora em grande parte do Estado do Piauí, alcançando o sul do 
Pará e o nordeste do Tocantins (...), tendo como principal uso o 
doméstico. 11.Sistema aqüífero Exu: assim como o Missão Velha, 
pertence à Bacia Sedimentar do Araripe. Aflora em partes dos 
Estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, totalizando uma área de 
6.397 km2. O uso principal do manancial é para o abastecimento 
Doméstico (...). 12.Sistema aqüífero Barreiras: tem ampla 
distribuição na costa brasileira, aflorando de forma descontínua 
desde a região Norte até a Sudeste. O sistema aqüífero Barreiras 
tem grande participação no abastecimento de várias capitais 
brasileiras, particularmente das cidades de São Luís, Belém, 
Fortaleza, Natal e Maceió (...). 13.Sistema aqüífero Beberibe: 
aflora nos Estados de Pernambuco e Paraíba, ocupando uma área 
de cerca de 318 km2. Ele é intensamente explotado sob condições 
confinadas na Região Metropolitana de Recife. 14.Sistema 
aqüífero São Sebastião: pertence à Bacia Sedimentar do 
Recôncavo. Possui uma área de recarga de 6.783 km2 que 
corresponde à porção sudeste do Estado da Bahia. A cidade de 
Salvador tem parcela importante de seu abastecimento dependente 



 

  

do aqüífero São Sebastião, bem como a cidade de Camaçari, onde 
o manancial também apresenta uso industrial (...). 15.Sistema 
aqüífero Bambuí: tem uma área de recarga de 181.868 km2 e 
pertence à Bacia Sedimentar do São Francisco. Inclui partes dos 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Goiás. Ele origina 
aqüíferos do tipo cárstico-fraturado, devido à associação de 
metassedimentos e rochas calcárias. Ele é intensamente explotado 
em várias regiões, com destaque para o uso na irrigação na bacia 
do Verde Grande, afluente do rio São Francisco, na Bahia e Minas 
Gerais, e no Platô de Irecê, na Bahia (...). 16.Sistema aqüífero 
Urucuia-Areado: é do tipo livre e aflora em uma extensa área que 
compreende parte dos Estados de Bahia, Minas Gerais, Goiás, 
Piauí e Maranhão, totalizando 144.086 km2. Ele ocorre recobrindo, 
em grande parte, as rochas do Bambuí. Na região do Oeste da 
Bahia, ele tem sido amplamente utilizado na irrigação (...). As 
águas do sistema aqüífero Urucuia-Areado são 
17.Sistema aqüífero Furnas: é a unidade basal da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Ele é explotado sob condição livre a 
confinada. Aflora em uma área de 24.894 km2, correspondente a 
parte dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Paraná e São Paulo. Os usos são, principalmente, doméstico e 
industrial (...). 18.Sistema aqüífero Guarani: pertencente à Bacia 
Sedimentar do Paraná, ocupa uma área de cerca de 840.000 km2, 
valor que inclui a parte não aflorante. A sua área de recarga é de 
89.936 km2. Os principais usos da água são o abastecimento 
humano e industrial (...). 19.Sistema aqüífero Serra Geral: é do 
tipo fraturado e apresenta uma área de recarga de 411.855 km2 e 
pertence à Bacia Sedimentar do Paraná. O principal uso da água 
desse sistema é para abastecimento doméstico. Um outro 
aproveitamento das águas do sistema aqüífero Serra Geral é por 
meio de estâncias termais (...). O campo das águas bicarbonatadas 
cálcicas possui um controle litoquímico, já que suas características 
químicas estão relacionadas com os processos de intemperismo 
que atuam sobre as rochas vulcânicas (...). 20. Sistema aqüífero 
Bauru-Caiuá: é poroso e livre a semiconfinado com uma área 
aflorante de 353.420 km2 e ocorre recobrindo o sistema aquífero 
Serra Geral. Ocupa grande parte do oeste do Estado de São Paulo. 
Os principais usos das águas são o abastecimento humano e 
industrial (...). 
 
 

Os tipos de aquíferos variam a partir de sua litologia; isto é, a partir 
de sua formação geológica, onde se verifica os elementos porosidade, permeabi-
lidade e fissura. Segundo o Dicionário Livre de Geociências351, os aquíferos 

                                                
351 DICIONÁRIO LIVRE DE GEOCIÊNCIAS. Disponível em <http://www.dicionario.pro.br>. 
Pesquisa realizada em 12.03.2012. 



 

  

também podem ser classificados a partir do exame do material saturado. Assim, 
tem-se aquíferos porosos352, fraturados (fissurados)353 e cársticos354, conforme a 
ilustração abaixo355: 

 

 

                                                
352 Idem. De acordo com o Dicionário, os aquíferos porosos “ocorrem em rochas sedimentares 
consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos, decompostos in situ. Constituem os 
mais importantes aquíferos, pelo grande volume de água que armazenam, e por sua ocorrência 
em grandes áreas. Estes aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares e em todas as várzeas 
onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade deste tipo de aquífero é sua 
porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, permitindo que a água flua para 
qualquer direção, em função tão somente dos diferenciais de pressão hidrostática ali existentes. 
Esta propriedade é conhecida como isotropia. Poços perfurados nestes aquíferos podem 
fornecer até 500 metros cúbicos por hora de água de boa qualidade”. 
353 Idem. Essa qualidade de aquífero, os denominados fraturados ou fissurados situam-se “em 
rochas ígneas e metamórficas. A capacidade destas rochas em acumularem água está 
relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação (...).” A propósito, as 
rochas metamórficas, segundo o Dicionário em tela, “são aquelas que sofreram modificação 
física e/ou mineralógica devido à variação de temperatura acima de 150°C e/ou variação de 
pressão, podendo ter havido ou não a ação de substâncias líquidas e voláteis no processo. Os 
principais líquidos envolvidos no metamorfismo são: vapor de água, gás carbônico, oxigênio, 
cloro, flúor, sílica”. 
354Idem. Os aquíferos cársticos são aqueles “formados em rochas carbonáticas. Constituem um 
tipo peculiar de aquífero fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, 
podem atingir aberturas muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros rios subterrâneos. É 
comum em regiões com grutas calcárias, ocorrendo em várias partes do Brasil”. 
355 Fonte: BOSCARDIN BORGHETTI et al. (2004) apud ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS – ABAS. 
 
No que concerne 
 
 



 

  

 
Os aquíferos também podem ser classificados a partir da análise da 

pressão da água, de que decorrem os aquíferos dos tipos livre e artesiano. Os 

aquíferos livres, mais comuns e utilizados, além de mais propícios à poluição, são 

aqueles cuja “pressão da água na superfície da zona saturada está em equilíbrio 

com a pressão atmosférica, com a qual se comunica livremente”. Por sua vez, os 

aquíferos artesianos possuem uma camada saturada, a qual fica enclausurada 

“entre duas camadas impermeáveis ou semipermeáveis de forma que a pressão 

da água no topo da zona saturada é maior do que a pressão atmosférica naquele 

ponto”, podendo, dependendo da pressão da água, jorrar voluntariamente para 

fora do poço. Cuida-se neste caso de um “poço jorrante” 356. 

A perfuração de poços artesianos depende de autorização do Poder 

Público, nos termos do Diploma das Águas, a Lei nº 9.433/97, em seu art. 49, que 

dispõe, in verbis: 
 
 
Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos 
hídricos superficiais ou subterrâneos: 
(...) V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou 
operá-los sem a devida autorização (sem grifo no original). 

 
 
 

Complementando a regra acima referida, a Resolução nº 15/2001, 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos357, determina em seu art. 9º que: 

 
toda empresa que execute perfuração de poço tubular profundo 
deverá ser cadastrada junto aos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e aos órgãos estaduais de 
gestão de recursos hídricos apresentar as informações técnicas 
necessárias, semestralmente e sempre que solicitado. 
 
 
 

O comprometimento dos órgãos estatais e dos demais atores sociais 

                                                
356 DICIONÁRIO Livre de Geociências. Op. Cit. 
357 BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução nº 15 de 11 de janeiro de 
2001. Disponível em <http://www.cnrh.gov.br>. Pesquisa realizada em 07.03.2012. 



 

  

com a efetividade das disposições normativas referentes à proteção, fiscalização 

e controle da exploração das águas subterrâneas é essencial à preservação 

desses recursos hídricos. Nesse diapasão, revela Ricardo Hirata358 que alguns 

países têm defendido a ideia segundo a qual a gestão das águas subterrâneas 

com o apoio da população consumidora seria mais proficiente, pois, além do 

Estado, estariam envolvidos aqueles diretamente interessados, os seres 

humanos. Á guisa de ilustração, o estudioso traz o exemplo mexicano, em que 

iniciativas das associações de usuários, em Guanajato, privilegiam a governança 

das águas subterrâneas. Em outros lugares do mundo, também se verifica 

intensa busca por medidas semelhantes àquela implementada em parte do 

México. Nesse sentido, é possível realçar medidas semelhantes adotadas por 

outros países como a Espanha359, China360, Índia361 Portugal362 e Canadá363. 

A intensa exploração das águas subterrâneas em todo o mundo tem 

preocupado especialistas e governantes. Cleuda Custódio Freire364 aponta que o 

abastecimento de água na Arábia Saudita, Dinamarca e Malta tem 

exclusivamente como fonte as águas subterrâneas. 

No Brasil, o uso das águas subterrâneas para uso doméstico, 

industrial e para fins de irrigação tem crescido nos últimos anos. Somado a isso, 

                                                
358 HIRATA, Ricardo. Exemplos Internacionais. Revista Água e Meio Ambiente 
Subterrâneo.  Ano 4 – nº 25. Dezembro/Janeiro, 2012. p. 15. Disponível em 
<www.abas.org>. Pesquisa realizada em 07.03.2012. 
359 MENDÍA, Beatriz Setuáin. Las Infraestructuras Hidráulicas y la Evaluación Ambiental. In: 
XAVIER, Yanco M. de Alencar et al. (organizadores). O Direito de Águas no Brasil e na 
Espanha: um estudo comparado. Fortaleza: Editora Konrad Adenauer Stiftung, pp. 273-299. 
360 Vale a pena visitar o texto de SHARMA, Bharat, XUELIANG, Cai e CONDAPPA, Devaraj 
de. Impact of Climate Change on Water Resources and Agricultural Production in the Indus 
Basin, South Asia. In: ANAIS do XIV CONGRESSO MUNDIAL DA ÁGUA. International 
Water Resources Association. Disponível em <http://www.iwra.org/>. Pesquisa realizada 
em 14.03.2012. 
361 Idem. Ibidem.  
362 LEITÃO ,Teresa E. et al. Management of Agriculture Land Use Based on Groundwater 
Sustainability Scenarios: a Case-Study in Portugal. In: ANAIS do XIV CONGRESSO 
MUNDIAL DA ÁGUA. International Water Resources Association. Disponível em 
<http://www.iwra.org/>. Pesquisa realizada em 14.03.2012. 
363 Vide ENVIRONMENT CANADA. Disponível em <http://www.ec.gc.ca>. Pesquisa realizada 
em 14.03.2012. 
364 FREIRE, Cleuda Custódio. Modelo de Gestão para a Água Subterrânea. Disponível em 
<http://www.lapa.ufscar.br>. Pesquisa realizada em 14.03.2012. 



 

  

avolumam-se os problemas de poluição dessas águas365. Conforme revela o 

Caderno de Recursos Hídricos nº 5 da Agência Nacional de Águas – ANA366, uma 

das vilãs da contaminação dos solos e das águas subterrâneas é a atividade 

mineradora. Embora esta modalidade poluidora ainda seja pouco analisada em 

terra brasilis367, a mencionada obra de estudo aponta368: 

 
 
Uma das poucas áreas no País onde o impacto da mineração 
sobre os recursos hídricos subterrâneos é bem conhecido, 
corresponde à região de exploração de carvão nos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A infiltração da água de chuva 
sobre os rejeitos gerados nas atividades de lavra e beneficiamento 
alcança os corpos hídricos superficiais e/ou subterrâneos. Essas 
águas adquirem baixos valores de pH (menores que 3), altos 
valores de ferro total, sulfato total e outros elementos tóxicos que 
impedem a sua utilização para qualquer uso e destroem a flora e a 
fauna aquática (...). 
 

 
 

Apenas para ilustrar: somente no Estado de São Paulo 75% dos 

Municípios utiliza águas subterrâneas para abastecimento; Ribeirão Preto, por 

exemplo, abastece-se exclusivamente com as águas do Aquífero Guarani369. 

O Aquífero Guarani representa a maior e a principal reserva 

subterrânea de águas doces da América do Sul, bem como está entre os maiores 

sistemas aquíferos do Planeta Terra.  Sua área de abrangência é de 1,2 milhões 

                                                
365A gestão da qualidade das águas subterrâneas é disciplinada em duas Resoluções do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A Resolução nº 15/ 2001, que estabelece a 
obrigação dos Estados de orientar seus Municípios acerca das diretrizes de gestão integrada 
das Águas Subterrâneas. Deste modo, propondo mecanismos de fomento à tutela das áreas 
de recarga dos aquíferos. O outro ato normativo, é a Resolução nº22/2002, a qual estabelece  
que os planos de bacia devem explicitar medidas de prevenção, proteção, conservação e 
recuperação dos aqüíferos, entre outras medidas. 
366 BRASIL. Agência Nacional de Águas – ANA – Panorama do Enquadramento dos Corpos 
d’Água no Brasil. Panorama das Águas Subterrâneas no Brasil. Caderno de Recursos 
Hídricos nº 5. Disponível em <www.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 16.03.2012. 
367 Cf. Caderno de Recursos Hídricos nº 5. Op. Cit. Não há no Brasil uma rede de 
monitoramento nacional de qualidade das águas, uma vez que, nos termos da Constituição 
Federal de 1988, as águas subterrâneas são de domínio estadual. Assim, cabe aos Estados o 
controle da qualidade dos recursos hídrico subterrâneos. Á guisa de exemplo, São Paulo 
criou em 1990 um sistema de rede de monitoramento, que atualmente registra 162 poços. 
368 Idem, pp.102-103. 
369 ABAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Revista Água e Meio Ambiente 
Subterrâneo. Ano 2, nº 18, outubro/novembro de 2010. Disponível em 
<http://www.abas.org>. Pesquisa realizada em 19.03.2012. 



 

  

de km² na Bacia do Paraná e parte da Bacia do Chaco-Paraná. Quanto à 

extensão, conforme a Associação Guardiã da Água370, o Aquífero Guarani: 

 

 
Estende-se pelo Brasil (840.000 Km²), Paraguai (58.500 Km²), 
Uruguai (58.500 Km²) e Argentina, (255.000 Km²), área equivalente 
aos territórios de Inglaterra, França e Espanha juntas. Sua maior 
ocorrência se dá em território brasileiro (2/3 da área total) 
abrangendo os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
 
 
 

Ainda no tocante às águas transfronteiriças subterrâneas e 

superficiais, Laurence B. de Chazournes371 informa que 40% da população 

mundial utiliza cerca de 280 cursos de águas transfronteiriços, sendo que 180 

perpassam dois Estados. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, por exemplo, 

ocupa aproximadamente 6.110.000 km², fluindo por sete Estados soberanos: 

“Brasil (63%), Peru (17%), Bolívia (11%), Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), 

Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%)”372. 

As águas transfronteiriças - subterrâneas ou superficiais - instigam 

reflexão acerca de um dos atributos do Estado Moderno, a soberania, definida 

por Miguel Reale373 como “o poder [do Estado] de organizar-se juridicamente e de 

fazer valer dentro de seu território a universalidade de suas decisões nos limites 

dos fins éticos de convivência”. Já foi mencionado alhures que as águas não 

observam limites geopolíticos, o que dificulta sobremaneira sua gestão, 

agravando-se quando o líquido vital ultrapassa os limites geográficos de um país 

e alcança outro (s). 

A soberania, como um dos elementos do Estado, na atualidade tem 

sido relativizada na seara do Direito Internacional em função da necessidade de 

maior cooperação entre os países, seja por interesse comercial, seja por razões 

humanitárias, ou mesmo por questões ambientais.   

                                                
370ASSOCIAÇÃO Guardiã da Água. Água Subterrânea. Disponível em 
<http://www.agua.bio.br>. Pesquisa realizada em 14.03.2012. 
371 CHAZOURNES 2004 apud MACHADO (2009), op. cit. pp. 37-38. 
372AMÉRICO, Carmen. Hidrografia da Amazônia. Disponível em 
<http://amazoniaword.blogspot.com.br>. Pesquisa realizada em 19.03.2012. 
373 REALE, Miguel.  Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Editora Martins, 1960, p. 127. 



 

  

Atualmente, os países tentam aliar seus interesses em relação à 

utilização e preservação dos recursos hídricos, por meio de acordos e tratados 

multilaterais (ex., Convenção sobre a Proteção e o Uso dos Cursos D’água 

Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais - Helsinque, 1992) ou bilaterais (ex., 

no âmbito da América do Sul, o Tratado Sobre o Aproveitamento Hidro-Elétrico 

das Águas do Rio Paraná de Soberania Compartilhada entre o Brasil e o 

Paraguai, de 1973, desde Salto Grande de Sete Quedas até a Foz do Iguaçu)374. 

Segundo advertência de Pilar Carolina Villar375: 
 
 

A governança das águas subterrâneas transfronteiriças reflete a 
tensão entre a soberania nacional sobre os recursos naturais e a 
necessidade de estreitar a cooperação internacional entre países, 
bem como a inclusão de outros autores não estatais para sua 
gestão. No cenário atual, embora tenham sido delineadas algumas 
ações internacionais para promover a governança das águas 
subterrâneas, percebe-se que a maior parte delas se restringe a 
ações de grupos técnicos e científicos(..). A gestão de aquíferos 
transfronteiriços, quando existente, se dá por meio de tratados 
bilaterais ou multilaterais entre países que já experimentam uma 
situação de conflito pela água. O Estado, por meio de seus 
técnicos, é o principal ator e não se verifica a inclusão dos usuários 
ou sociedade civil na gestão dos aquíferos transfronteiriços. 
 

 

Os limites ao exercício da soberania estatal no que diz respeito à 

utilização de recursos naturais estão perfilados na Declaração de Estocolmo de 

1972376, entre os quais merecem destaque: 

 

 
Princípio 21: Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e 
com os princípios de direito internacional, os Estados têm o 
direito soberano de explorar seus próprios recursos em 
aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de 
assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro 
de sua jurisdição, ou sob seu controle, não prejudiquem o 

                                                
374BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. Disponível em 
<http://www.cnrh.gov.br>. Pesquisa realizada em 19.03.2012. 
375VILLAR, Pilar Carolina. Governança dos Riscos e as Águas Subterrâneas 
Transfronteiriças. Disponível em <http://www.iea.usp.br>. Pesquisa realizada em 
14.03.2012. 
376 DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA ONU DE ESTOCOLMO de 1972. Disponível em 
<www.mma.gov.br>.   Pesquisa realizada em 19.03.2012. 



 

  

meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de 
toda jurisdição nacional. 
Princípio 24: Todos os países, grandes e pequenos, devem 
ocupar-se com espírito e cooperação e em pé de igualdade das 
questões internacionais relativas à proteção e melhoramento do 
meio ambiente. É indispensável cooperar para controlar, evitar, 
reduzir e eliminar eficazmente os efeitos prejudiciais que as 
atividades que se realizem em qualquer esfera, possam ter para o 
meio ambiente, mediante acordos multilaterais ou bilaterais, ou por 
outros meios apropriados, respeitados a soberania e os 
interesses de todos os estados (sem grifos no original). 
 
 
 

Ao final, o princípio nº 24, da Declaração em comento, ressalta que 

os Estados devem ter sua soberania e seus interesses observados, conquanto, 

conforme realçado no princípio nº 21, seu exercício não cause prejuízos 

ambientais a espaços territoriais e socioambientais de outros países. No mesmo 

sentido, trilhou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992377, ao elaborar a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que em seus princípios 2 e 7 contempla a 

soberania como direito estatal, ressalvando a responsabilidade internacional dos 

Estados no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. 

Alguns estudiosos têm defendido que as águas internacionais 

podem ser definidas como espécies de recurso natural comum. Segundo Paulo 

Affonso Leme Machado378: 

 

 
No momento do uso da água, no país a montante ou a jusante379 
não se está efetivamente partilhando ou dividindo a água com outro 
país. A água pode ser comum sem ser partilhada num determinado 
trecho de um curso de água internacional. A situação de comunhão 
ou de comunidade de um bem – no caso, a água – deve levar os 
Estados a ter consciência do papel social da água. É de ser 
salientado que não se está utilizando o conceito de ‘condomínio’ 
das águas (...). 

                                                
377 DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br>. Pesquisa realizada em 19.03.2012. 
378 MACHADO (2009). Op. Cit., pp. 68-73. 
379 Cf. o DICIONÁRIO LIVRE DE GEOCIÊNCIAS: “dado um ponto num curso d'água, este é 
dividido em duas partes: a que está a montante, de onde as águas estão vindo e a que está a 
jusante, para onde as águas estão indo”. Disponível em <http://www.dicionario.pro.br/>. 
Pesquisa realizada em 20.03.2012. 



 

  

Na linha de pensamento do ambientalista em tela, admite-se que a 

concepção jurídica de água como “recurso natural comum” tem como ratio 

subjacente a ideia de preservação, amparada nos princípios da solidariedade 

social e da cooperação, que devem moldar a conduta de todos os governantes, 

bem como dos demais atores sociais. 

Em 1975, com o fito de desenvolver estudos sobre os recursos 

naturais compartilhados por dois ou mais Estados, o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) reuniu especialistas em um Grupo de 

Trabalho. Ab initio, apenas 17 países participaram, chegando a 26 integrantes e 3 

observadores ao final.  Conforme esclarecimento de Paulo Affonso Leme 

Machado380, na última sessão, aprovaram-se 15 projetos de princípios, não 

obstante as divergências no que tocante ao processo de formulação e votação 

dos mesmos. 

Na verdade, à época, emergiram duas linhas de pensamento: de um 

lado, países, como a Argentina, Portugal e Suécia, defendiam a adoção dos 

princípios, sob a premissa de que se tratava de um caminho para a elaboração 

de normas de caráter impositivo, assim como para o desenvolvimento do Direito 

Internacional do Meio Ambiente. O Brasil, por outro lado, discordou dos projetos 

de princípios, por considerar que a generalidade dos mesmos não permitia trazer 

a lume as peculiaridades regionais e locais, que fazem a diferença no manejo e 

conservação dos recursos naturais. Nesse contexto, explicita Paulo Affonso Leme 

Machado381 o pensamento do governo brasileiro naquele período: 

 
é preciso sublinhar, primeiramente, que cada Estado deva exercer 
uma soberania total e permanente sobre seus recursos naturais e, 
que, em segundo lugar, tenha o direito de explorar seus recursos 
naturais conforme sua política nacional. 
 
 

Sem dúvida, os Estados devem garantir a preservação das suas 

riquezas naturais, que sobre elas exerce a soberania, mas isso não implica dizer 

que tais Entes Políticos não tenham o compromisso de usar tais recursos de 

forma responsável e sustentável perante a sociedade internacional. 

                                                
380 MACHADO (2009). Op. Cit., p. 70. 
381 Idem. Ibidem, pp. 65-67. 



 

  

É fato que a gestão das águas transfronteriças ultrapassa o aspecto 

meramente político ou a noção de soberania, pois tais recursos exigem uma 

administração sistêmica e multidisciplinar; nem o Direito sozinho pode resolver os 

conflitos, tampouco a Biologia, a Hidrologia ou outros saberes o podem; todavia, 

a união dessas disciplinas poderá ser profícua para se equacionar possíveis 

conflitos que surjam em razão do compartilhamento das águas transnacionais. 

“Desde há muito que os Estados foram forçados a limitar o exercício de seus 

direito soberanos sobre os próprios rios nacionais” pontua Guido Soares382; 

especialmente os rios sucessivos383. 

Nesse sentido, o Direito Internacional ocupa importante papel de 

influenciar, por meio de normas e tratados, as diferentes realidades de cada 

Estado, que têm em comum o compartilhamento de mananciais de águas 

subterrâneas ou superficiais. Segundo Guido Soares384, a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito das Utilizações dos Cursos d' Água Internacionais 

para Fins Distintos da Navegação, adotada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1997, representa o embrião de um conjunto de normas jurídicas de 

caráter genérico e abstrato.  

A propósito, conforme dados do Relatório World Water Development 

Report, da UNESCO385, atualmente há 263 bacias internacionais, onde 145 

Estados possuem seus territórios. Nesse contexto, 21 países estão totalmente 

incluídos em bacias hidrográficas compartilhadas. A gestão das águas impõe 

grandes desafios para as sociedades nacionais e para a sociedade internacional, 

sendo ainda mais complexa quando se trata do ouro azul que trespassa os limites 

geográficos de um país alcançando outro ou outros. Nessa toada, é oportuno 

trazer à luz excertos do Relatório de Desenvolvimento da ONU, de 2006386: 

                                                
382 SOARES. Op. Cit. Passim. 
383 Explica Guido Soares que os rios sucessivos são aqueles “que não fazem divisa entre os 
Estados, mas que nascem no território de um e escoam para o território de outro Estado”. Ao 
passo que os denominados rios contíguos são aqueles que se localizam entre dois Estados, 
também conhecidos como rios divisórios. In: SOARES, Op. Cit. 
384 SOARES, Guido. Direito Internacional Público – Territórios e Espaços Internacionais. 
Disponível em <http://pt.scribd.com>. Pesquisa realizada em 20.03.2012. 
385 Vide UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Water 
for people, water for life: UN World Water Development Report. Paris, 2003. Disponível 
em <http://www.unesco.org>. Pesquisa realizada em 20.03.2012. 
386UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Gestão dos Recursos Hídricos 
Transfronteiriços. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Disponível em  
<http://hdr.undp.org>. Pesquisa realizada em 20.03.2012. 



 

  

Os países bem podem legislar sobre a água como se ela fosse um 
bem nacional, mas o fato é que este recurso atravessa fronteiras 
políticas sem precisar de passaporte, através de rios, lagos e 
aquíferos. As águas transfronteiriças estendem a interdependência 
hidrológica para além das fronteiras nacionais, ligando 
consumidores de diferentes países dentro de um sistema 
partilhado. Gerir essa interdependência constitui um dos grandes 
desafios de desenvolvimento humano que a comunidade 
internacional enfrenta. O desafio é, em parte, institucional. A 
competição pela posse da água no território de um determinado 
país pode originar pretensões geradoras de conflitos, confrontando 
os governantes com opções que terão repercussões ao nível da 
equidade, do desenvolvimento humano e da redução da pobreza. 
 
 
 

Os conflitos que envolvem a água tendem a aumentar no mundo, à 

medida que se expande a demanda e diminui o seu quantitativo, seja pelo uso 

excessivo, seja pela poluição que destrói os mananciais de águas limpas. O 

tempo urge, a Natureza parece não ter mais forças para se recuperar, tampouco 

tempo, o que exige da humanidade o desenvovimento de mecanismos político- 

jurídicos e econômicos, além de instituições que possam efetivamente cuidar do 

líquido vital, para que todos os seres vivos, desta e das próximas gerações, 

possam exercer seus direitos ao acesso à água potável e à vida digna e com 

saúde. O citado relatório387 alerta que “sem mecanismos institucionais capazes 

de responder a estes problemas transfronteiriços, esta competição poderá 

conduzir a conflitos insanáveis”. 

Paulo Affonso Leme Machado388 elucida que a característica de bem 

comum do líquido vital não afasta ou interfere na sua gestão, quer de âmbito local 

ou regional, quer na seara nacional ou internacional, complementando: 

 
A complexidade desta gestão hídrica comum reside em que é uma 
administração como uma dupla face da mesma moeda – numa 
face usa-se a água com autonomia e liberdade de escolha, e na 
outra face há uma gestão que informa e que presta contas do uso 
da água e que cuida para não produzir danos aos que vão usar o 
restante da água comum. 

 

 

                                                
387 UNITED NATIONS Development Programme . Op. Cit. 
388 MACHADO(2009). Op. Cit. p. 70. 



 

  

Mesmo nas hipóteses de uso individualizado da água comum, a 

exemplo da captação para uso doméstico e para irrigação agrícola, este recurso 

natural finito preserva seu aspecto fundamental, que é o social, o qual pode ser 

traduzido como o direito de ter direito à água potável.  Nessa senda, cabe ao 

Direito, com apoio em outros saberes, criar instrumentos jurídico-econômicos 

idôneos para facilitar o implemento de uma “gestão interdependente”, a qual, na 

interpretação de Paulo Affonso Lema Machado389, deve ter como premissa 

inafastável a igualdade em todos os planos, do individual ao coletivo, do local ao 

regional, do nacional ao internacional. Na verdade, quando se pensa na água 

como recurso comum, o que se pretende é desenvolver uma cultura de 

cooperação e de prevenção de danos contra esta riqueza indispensável à vida. 

Nesse contexto, a gestão dos recursos hídricos deve obedecer a um 

critério sistêmico, o qual precisa levar em conta a interdependência das águas 

superficiais, subterrâneas e meteóricas390, a fim de se coadunar com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece como premissa a promoção e a 

integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Desta feita, a 

Resolução nº 16, de 08 de maio de 2001, do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos 391estabelece, em seu art. 3º, que “na implementação dos instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos deverão ser incorporadas medidas que 

assegurem a promoção da gestão integrada das águas superficiais, subterrâneas 

e meteóricas392”. 

No Brasil, os principais mananciais de águas superficiais estão 

inseridos no Sistema de Bacias Hidrográficas, assim destacando-se: as bacias 

Amazônica, do Prata, do Rio São Francisco, Lagos do Rio Doce, áreas Alagadas 

e Pântanos e Pantanal393. Vale ressaltar que as diversas noções de bacia 

hidrográfica variam de acordo com os aspectos adotados, físicos, ecológicos, 

                                                
389 MACHADO (2009). Op. Cit., pp. 70-71. 
390 Sinônimo de águas pluviais (da chuva). 
391 BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução nº 16, de 08 de maio de 
2001. Disponível em <http://www.cnrh.gov.br/sitio>. Pesquisa realizada em 23.03.2012. 
392 Idem. Ibidem. Cf. a Resolução nº 16/2001, as águas meteóricas são aquelas “encontradas 
na atmosfera em quaisquer de seus estados físicos”. 
393AMBIENTE BRASIL. Principais Bacias Hidrográficas. Disponível em 
<http://ambientes.ambientebrasil.com.br>. Pesquisa realizada em 23.03.2012. 



 

  

geomorfológico, hidrológico etc. Nesse sentido, Monica F. A. Porto e Rubem La 

Laina Porto394 ensinam: 

 
A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de 
precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto 
de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de 
superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por 
cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu 
exutório (Tucci, 1997). 
A bacia hidrográfica pode ser então considerada um ente 
sistêmico. é onde se realizam os balanços de entrada proveniente 
da chuva e saída de água através do exutório, permitindo que 
sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá 
pelos sistemas hídricos.  

 

 

Dados apresentados pelo Caderno de Recursos Hídricos nº 1395 

revelam que, dentre os vários obstáculos a serem enfrentados pela gestão dos 

recursos hídricos está o controle de sua qualidade. As informações são poucas e 

os dados existentes estão espalhados. Apesar dos esforços, a inexistência de 

“bacias, sem redes de monitoramento adequadas em termos de frequência, 

parâmetros e número de pontos de amostragem para todo o território nacional 

dificultam uma visão totalmente fidedigna da condição dos corpos d’água do 

país”396. No entanto, a Agência Nacional de Águas (ANA) tem procurado vencer 

por meio de trabalhos de pesquisa e publicação, a exemplo dos Cadernos de 

Recursos Hídricos, tais óbices à análise das condições reais de todos os 

mananciais de águas no Brasil. 

No próximo capítulo visa-se a perfilar pontos relevantes no tocante à 

gestão dos recursos hídricos, a começar pelo delineamento de alguns conceitos 

                                                
394PORTO, Monica F. A. e PORTO, Rubem La Laina. Gestão de bacias hidrográficas. 
Disponível em < http://www.scielo.br>. Pesquisa realizada em 15.04.2012. 
395BRASIL. Ministério do Meio-Ambiente. Agência Nacional de Águas (ANA). Cadernos de 
Recursos Hídricos 1: Panorama da qualidade das águas superficiais no Brasil / 
Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos - Agência Nacional de Águas 
(ANA). - Brasília: TDA Desenho & Arte Ltda, 2005. Disponível em 
<http://arquivos.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 21.02.2012.  
396 CADERNOS de Recursos Hídricos 1. Op. Cit. Esclarecem os organizadores da obra que 
“foram consultados, entre outros, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos, Relatórios das 
Redes de Monitoramento dos Estados, Planos de Bacia e informações das secretarias de 
recursos hídricos e meio ambiente dos Estados brasileiros. As dificuldades de obtenção de 
informações foram enormes”. 
 



 

  

básicos que norteiam toda a temática ambiental, na sequência também serão 

abordados alguns dos principais diplomas normativos sobre Meio Ambiente e 

importantes documentos internacionais sobre recursos hídricos, além do exame 

das competências constitucionais e das obrigações institucionais dos Entes 

Federados, no tocante à defesa do Meio Ambiente, em particular dos serviços de 

saneamento básico. 

 

 

 

 

 

      
  



 

  

 

Capítulo III 

A GESTÃO DAS ÁGUAS BRASILEIRAS 
 

Como a água é um bem fundamental para a 
vida do ser humano e todo o seu ambiente, 
temos que criar a consciência de que é um 
bem finito e que tem que ser usado com 
inteligência e responsabilidade397. 

 

Conforme já mencionado, o crescimento populacional e o exponencial 

aumento da demanda por água, pari passu, as limitações quanto à sua oferta têm 

exigido dos governantes a realização de políticas públicas voltadas à gestão 

eficiente do ouro azul, assim como dos consumidores, a participação efetiva no 

processo de práticas sustentáveis no uso desta riqueza finita e essencial à vida. 

Desta forma, neste capítulo, o objetivo é expor e discutir pontos 

relevantes no tocante à gestão dos recursos hídricos, a começar pelo delineamento 

de alguns conceitos básicos que norteiam a temática ambiental; na sequência, 

serão abordados alguns dos principais diplomas normativos sobre Meio Ambiente e 

importantes documentos internacionais sobre recursos hídricos, além do exame 

das competências constitucionais e das obrigações institucionais dos Entes 

Federados, no tocante à defesa do Meio Ambiente no Brasil, em particular dos 

serviços de saneamento básico. 

 

III.1. Aspectos Conceituais Relevantes: sustentabilidade, governança, risco e 
serviço público 
 

 
Embora nos capítulos anteriores, os termos sustentabilidade, gestão 

ou governança, risco e serviço público (concretização de políticas públicas) tenham 

sido mencionados, buscou-se, por preferência metodológica, perfilar seus sentidos 

semânticos, em especial, no contexto ambiental, em seção própria, razão pela qual 

os vocábulos serão examinados nesta parte do trabalho.  
                                                
397 REBOUÇAS, Aldo. Disponível em <http://www.remaatlantico.org>. Pesquisa realizada em 
29.07.2011. 



 

  

A sustentabilidade, expressão muito usada hodiernamente, traduz 

múltiplos sentidos.  Como esclarece Fábio Nusdeo398, o termo em tela surgiu no 

campo das Ciências Econômicas, com a função semântica de diferenciá-lo de outro 

instituto, o crescimento econômico. O mencionado autor399 estabelece distinção 

importante entre desenvolvimento e crescimento econômicos: enquanto o 

crescimento econômico400 pode “apresentar condições de se autossustentar”, por 

arregimentar durante seu processo mecanismos de sustentação, o 

desenvolvimento, “por lhe faltarem tais condições, acaba por se resolver numa 

mera sucessão de ciclos, sem que se altere a estrutura básica de economia, a qual 

entre um ciclo e outro volta a chafurdar-se na estagnação e, mesmo, retrocesso”, 

explica o pesquisador. 

Fabio Nusdeo401 delineia o conceito de sustentabilidade a partir de 

quatro perspectivas: a sustentabilidade endógena dentro do processo econômico; a 

sustentabilidade quantitativa e qualitativa; a sustentabilidade exógena na fronteira 

ambiental e a sustentabilidade na fronteira social. No dizer do autor, a 

sustentabilidade endógena é uma característica que deve estar naturalmente 

atrelada ao processo de desenvolvimento econômico, o qual, conforme exposto 

diferencia-se do conceito de crescimento econômico, pois, enquanto este, em tese, 

traz mecanismos de equilíbrio, aquele consubstancia, também em tese, uma série 

de situações que não perduram ao longo do tempo, provocando - muitas vezes - 

negativos revezes à economia. Preleciona o estudioso402 que: 

 
o conceito de desenvolvimento implica (...) o de sustentabilidade, no 
sentido de que em cada fase do processo são criadas condições 
para que ele continue a se manifestar na fase seguinte, levando a 
uma mudança não apenas quantitativa, mas estrutural – qualitativa – 
de todo o conjunto do aparelho produtivo de um país ou de uma 
região, os quais passam, assim, a se considerar desenvolvidos e não 
mais subdesenvolvidos. (sem grifo no original). 
 
 
 

                                                
398 NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto (organizador). 
Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito Ambiental. Campinas, SP: Editora 
Millenium, 2009, pp. 146-157. 
399 NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto (organizador). 
Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito Ambiental. Campinas, SP: Editora 
Millenium, 2009, pp. 146-157. 
401 NUSDEO. Op. Cit., pp. 146-148. 
401 NUSDEO. Op. Cit., pp. 146-148. 
402 Idem. Ibidem, pp. 146-147. 



 

  

A outra perspectiva de sustentabilidade, denominada por Fabio 

Nusdeo403, é a exógena, relacionada ao Meio Ambiente, que ele designa como de 

externalidades, no intuito de abarcar os efeitos externos, ínsitos a qualquer 

atividade de natureza econômica, que podem ser positivos ou negativos.  

As outras duas formas de interpretar a sustentabilidade, segundo 

Fabio Nusdeo404, são “a sustentabilidade quantitativa e qualitativa e a 

sustentabilidade na fronteira social”.  A noção de sustentabilidade quantitativa e 

qualitativa resume a ideia de que o desenvolvimento e o crescimento econômicos 

devem levar em conta as externalidades positivas e negativas que podem impactar 

no ecossistema. Ainda, segundo lições do autor em tela405, a sustentabilidade deve 

ser a matriz do crescimento, mas não o simples “crescimento induzido como o 

foram os diversos ciclos da economia colonial brasileira”. O crescimento induzido é 

impulsionado, muitas vezes por circunstâncias que não tendem a se firmar por 

tempo indeterminado, ou prolongado. Imagine-se uma economia calcada 

basicamente em recursos naturais que escasseiam ao longo do tempo, ou são 

substituídos por outros. Nesses casos, pode emergir colapso, retrocesso ou 

estagnação406. Por fim, a quarta perspectiva apresentada pelo pesquisador, a 

sustentabilidade na fronteira social tem como núcleo a igualdade, associada à 

solidariedade, visto que o desenvolvimento econômico-social impõe, 

concomitantemente, distribuição justa de benefícios e divisão equânime dos 

ônus407.  
 

                                                
403 NUSDEO. Op. Cit., pp. 150-154. 
404 Idem. Ibidem, pp.149-156. 
405 Idem. Ibidem, pp. 148-149. Ensina o autor que o crescimento induzido pode ser retratado por 
meio de “surtos de crescimento normalmente impulsionados por eventos exógenos ao sistema 
levando-o a uma expansão, a qual, porém, cedo ou tarde, revela-se efêmera, pois, cessados ou 
desaparecidos aqueles eventos, a expansão perde impulso, e à falta de elementos de sustentação 
retrai-se para acabar regredindo aos anteriores níveis de estagnação ou, às vezes, até abaixo 
deles”. 
406 Idem. Ibidem, p. 148. Cf. aponta o estudioso: “Os conhecidos ciclos da economia colonial 
brasileira são um bom exemplo de crescimento induzido. Há indícios estatísticos segundo os quais 
o nível de renda após o apogeu do açúcar, do ouro, da borracha e do cacau contraiu-se 
severamente para se situar abaixo mesmo daquele correspondente ao início dos mesmos, afora o 
fato de nada terem deixado em termos de mudanças estruturais que pudessem ter levado a uma 
diversificação da economia , nacional ou regional”. 
407 Idem. Ibidem, p. 155. Nesse sentido, sublinha o autor: “não é concebível um sadio 
desenvolvimento que não incorpore ao seu processo algumas variáveis aptas a levarem a melhor 
distribuição de renda e à dispersão mais ampla dos benefícios por ele gerados, mormente num país 
como o Brasil caracterizado por um alto nível de concentração de renda”. 



 

  

Nilton Cesar Flores408 afirma que a noção sustentabilidade precisa ser 

examinada também a partir: 

 
de conceitos jurídicos de propriedade intelectual, voltados para as 
patentes de invenções, que impliquem desenvolvimento de 
tecnologias ecologicamente mais adequadas, bem como a utilização 
de mecanismos jurídicos que garantam que os países periféricos 
tenham acesso a estas tecnologias. (...) o direito garante a 
propriedade e a livre iniciativa nas atividades econômicas, mas tem 
dificuldades de efetivar a difusão do conhecimento tecnológico, na 
sua função social e de proteção ambiental. 

 
 

Nessa toada, uma reflexão se faz necessária acerca das incertezas 

que assombram a chamada sociedade de risco em que se vive, especialmente em 

relação ao Meio Ambiente; inserindo-se aqui outro termo relevante para o estudo 

da gestão das águas, o risco, cujo conteúdo é amplo e equívoco, pois traduz 

sentidos múltiplos. Nesse diapasão, acentua Antonio Betâmio de Almeida409 que o 

conceito de risco está associado a três significantes, a incerteza, a insegurança e a 

responsabilidade, realçando, deste modo, sua aplicação ao processo de gestão 

das águas, considerando as instabilidades naturais – temporais e espaciais – e as 

decorrentes de ações antrópicas.  

O risco, como fenômeno social, tem sido perfilado por muitos 

estudiosos de saberes distintos. Nesse sentido destacam-se os trabalhos da 

antropóloga Mary Douglas, dos sociólogos Anthony Giddens e Ulrich Beck. 

Segundo Mary Douglas410, o risco é um conceito construído socialmente, não 

podendo ser interpretado apenas com elementos objetivos.  

Anthony Giddens411, em seu estudo sobre os aspectos da 

Modernidade, propõe o termo desencaixe, com o sentido de “deslocamento das 

relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de 

extensões indefinidas de tempo-espaço”. Conforme o referido autor, há, 

                                                
408FLORES, Nilton Cesar. Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável. In: FLORES, 
Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em suas Múltiplas Faces. São Paulo: 
Editora Millennium, 2012, p. 274. 
409 ALMEIDA, Antonio Betâmio de. Gestão da Água: incertezas e riscos – conceptualização 
operacional. Coleção Água, Ciência e Tecnologia – Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. 
Lisboa/Portugal: Editora Esfera do Caos, 2011, pp. 17-19. 
410 DOUGLAS, Mary. Risk and Culture. Berkeley: University of California Press, 1982. 
411 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
Editora UNESP, 1990, pp. 29-37. 



 

  

basicamente, dois instrumentos de desencaixe: “as fichas simbólicas”, as quais 

consubstanciam “meio de intercâmbio” entre as pessoas, a exemplo do dinheiro; e 

os “sistemas peritos”, que o pensador define como “sistemas de excelência técnica 

ou competência profissional, que organizam grandes áreas dos ambientes material 

e social em que vivemos hoje”. Assim definido, o risco e o perigo estão 

intrinsecamente ligados, a despeito de não terem o mesmo alcance semântico. O 

risco, preleciona Anthony Giddens412, “se refere a infortúnios ativamente avaliados 

em relação a possibilidades futuras”. Ainda, segundo o autor413, o risco “é a 

dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa a mudança, que deseja 

determinar seu próprio futuro em vez de confiá-lo à religião, à tradição ou aos 

caprichos da natureza". 

Para o alemão Ulrich Beck414, os riscos inerentes às sociedades 

modernas “têm fundamentalmente que ver com antecipação, com destruições que 

ainda não ocorreram, mas que são iminentes, e que, justamente nesse sentido, já 

são reais hoje”. 

Ainda, de acordo com Antonio Betâmio de Almeida 415, a ideia de risco 

tem o condão de: 

 

 incentivar e justificar medidas de proteção ambiental e de 
segurança relativamente a pessoas e a outros bens; 

 valorar ocorrências incertas nomeadamente os desvios relativos 
a objetivos ou situações de referência; 

 hierarquizar alternativas de processo de decisão; 
 justificar opções e ações de gestão ou de governança. 

 

Os riscos a que todos estão vulneráveis - e quando se diz todos, se 

pensa nas pessoas, nos animais e em todos os ecossistemas existentes - 

encontram na matriz conteudística dos princípios da prevenção e da precaução (os 

quais serão analisados na segunda parte deste estudo) o fundamento das normas 

disciplinadoras e orientadoras do agir humano. Com efeito, os riscos podem 

decorrer de ações humanas, como também dos fatores naturais, os quais muitas 

                                                
412 GIDDENS, Anthony.  Mundo em Descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. 3 ed. 
Tradução de Maria Luiza Borges X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Editora Record, 2003, pp. 33-35. 
413 Idem. Ibidem. p. 34. 
414BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010, p.39 
415 ALMEIDA, Op. Cit., p.17. 



 

  

vezes são incontroláveis, a exemplo do deslocamento de pedras tectônicas, como 

ocorreu recentemente no Japão, trazendo muitos prejuízos às pessoas e ao próprio 

país416.   

Embora a realidade dos fatos tem demonstrado que às vezes, 

malgrado o homem buscar administrar os acontecimentos naturais, eles são 

incontroláveis, há de se ter em mente que uma boa gestão dos recursos naturais, 

somado ao desenvolvimento de novas tecnologias, podem minimizar os impactos 

naturais e os decorrentes de ações antrópicas. Nesse sentido, pondera o alemão 

Ulrick Beck417: 

 

Exatamente como quando as pessoas do Século XIX precisaram, 
sob pena de naufragar economicamente, aprender a submeter-se às 
condições da sociedade industrial e do trabalho assalariado – da 
mesma forma, elas também precisarão hoje e no futuro, sob o açoite 
do apocalipse civilizacional, aprender a sentar-se à mesa e a 
encontrar e a implementar soluções para as ameaças autoinfligidas 
capazes de atravessar todas as fronteiras (...). Problemas ambientais 
somente podem ser solucionados de forma objetiva e razoável em 
negociações transfronteiriças e acordos internacionais. 
 

 

O diálogo internacional a que se refere o pensador alemão tornou-se 

fundamental, particularmente quando as questões envolvidas são de natureza 

ambiental. Diante dos riscos inerentes às sociedades e da crescente demanda por 

bens e serviços, somado ao exponencial aumento demográfico, a gestão dos 

recursos naturais tornou-se imperiosa, a fim de garantir sua preservação por longo 

período de tempo.  

Nessa senda, cabe examinar, ainda que sucintamente, o conteúdo 

semântico dos termos gestão e governança. Na contemporaneidade, gestão e 

governança têm sido incorporadas ao cenário global. O vocábulo gestão, conforme 

alguns dicionários da língua portuguesa418, mantém vínculo com administração, 

apesar da discordância de alguns estudiosos, que vislumbram importante 

afastamento semântico entre os termos. 
                                                
416G1 MUNDO. Forte terremoto atinge a costa nordeste do Japão e gera tsunami. Disponível 
em <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011>. Pesquisa realizada em 16.01.2012. Apenas à guisa 
de informação, segundo estudiosos, a terra divide-se  em 12 grandes placas, as quais possuem 
falhas, cuja movimentação pode provocar tremores e destruição.  
417 BECK. Op. Cit., pp. 57-58. 
418 Cf. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 2.0, gestão “é ato ou efeito de gerir; 
administração, gerência”. 



 

  

Nesse sentido, Emerson de Paulo Dias419 aponta que, apesar de 

haver similitudes entre os dois termos, há diferenças conceituais, pois enquanto o 

termo administração concretiza a ideia de planejamento, organização e direção de 

pessoas, com vistas a alcançar os objetivos de uma instituição, o significante 

gestão, além de agregar os elementos da administração, traz ínsito um conjunto 

epistemológico de vários saberes. 

O economista Paulo Nunes420 admite que não há consenso quanto ao 

termo gestão, mas reconhece que existe: 

 

algum consenso relativamente a que este deva incluir 
obrigatoriamente um conjunto de tarefas que procuram garantir a 
afetação eficaz de todos os recursos disponibilizados pela 
organização afim de serem atingidos os objetivos pré-
determinados. Por outras palavras, cabe à gestão a optimização 
do funcionamento das organizações através da tomada de 
decisões racionais e fundamentadas na recolha e tratamento de 
dados e informação relevante e, por essa via, contribuir para o seu 
desenvolvimento e para a satisfação dos interesses de todos os 
seus colaboradores e proprietários e para a satisfação de 
necessidades da sociedade em geral ou de um grupo em particular 
(grifo no original). 

 

O temo governança, esclarece Alcindo Gonçalves421, é oriundo da 

Ciência Política e das Relações Internacionais, tendo-se destacado nos 

documentos oficiais do Banco Mundial, nos anos de 1990.  Na seara jurídica, o 

termo em comento tem contribuído especialmente à construção legislativa de 

políticas públicas. Conforme o autor em tela, com base no documento Governance 

and Development de 1992, do Banco Mundial, a noção de governança pressupõe a 

forma do exercício do poder “na administração dos recursos sociais e econômicos 

de um país visando o desenvolvimento”. A gestão dos interesses públicos, 

particularmente, dos recursos naturais, impõe a análise de outro significante, a 

governabilidade, a qual, embora se aproxime da governança, possui características 

próprias e distintas desta. 

                                                
419 DIAS, Emerson de Paulo. Conceitos de Gestão e Administração: uma revisão crítica. 
Disponível em <http://www.facef.br>. Pesquisa realizada em 19.01.2012. 
420 NUNES, Paulo. Conceito de Gestão. <http://www.knoow.net>. Pesquisa realizada em 
19.01.2012. 
421GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. Disponível em <http://www.conpedi.org.br>. 
Pesquisa realizada em 19.01.2012, pp. 1-2. 



 

  

No dizer de Alcindo Gonçalves422, com fundamento no conceito 

proposto por Luciano Martins, o termo governabilidade “refere-se à arquitetura 

institucional, distinto, portanto de governança, basicamente ligada à performance 

dos atores e sua capacidade no exercício da autoridade política”; ou seja, a 

governabilidade diz respeito à Administração Pública. Por seu turno, a governança, 

explica o mencionado autor, é um termo mais amplo, cujo significado açambarca 

características da governabilidade, mas incorpora elementos próprios, à medida 

que acrescenta outros atores sociais no campo das tomadas de decisão nos 

assuntos de interesse público. Segundo James Rosenau, citado por Alcindo 

Gonçalves423: 

 

 
Governança é um fenômeno mais amplo que governo; abrange as 
instituições governamentais, mas implica também mecanismos 
informais, de caráter não-governamental, que fazem com que as 
pessoas e as organizações dentro de sua área de atuação tenham 
uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e 
respondam às suas demandas”. 
 
 
 

Na verdade, a governança agrega forças, ao conjugar esforços do 

Estado e da sociedade civil, na busca do bem comum; é a materialização da 

democracia deliberativa, a qual, segundo J.J. Gomes Canotilho, consubstancia: 

 

 
 uma ordem política na qual os cidadãos se comprometem: 1) a 
resolver coletivamente os problemas colocados pelas suas escolhas 
coletivas através da discussão pública; 2) a aceitar como legítimas as 
instituições políticas de base na medida em que estas constituem o 
quadro de uma deliberação pública tomada com toda a liberdade. 

 

 

A Constituição Republicana de 1988 é clara, em seu art. 1º, parágrafo 

único, ao estabelecer que “todo poder emana do povo”; ou seja, cabe ao corpo 

social, formado pelos cidadãos, optar por entregar a gestão da coisa pública aos 

seus representantes eleitos, ou participar da administração dos negócios do 

                                                
422 GONÇALVES, Op. Cit., p. 3. 
423 ROSENAU, 2000 apud GONÇALVES, 2012, p. 5. 



 

  

Estado, por meio de instrumentos jurídicos à sua disposição, a exemplo, do 

plebiscito, do referendo e da iniciativa de projeto de lei (art. 14, CF/88).   

Nesse cenário, também merece considerações a noção de  serviço 

público, sobre o qual se objetiva perfilar alguns aspectos, sem a pretensão de 

aprofundamento, tal como ocorreu com os significantes supra mencionados.  
A intervenção do Estado à defesa de direitos fundamentais, com 

significativo aumento a partir do Século XX, impôs o desenvolvimento de políticas 

públicas, as quais se materializam por meio dos serviços públicos. De acordo com 

ensinamento de Vinícius M. de Carvalho424, a atuação estatal encontra seu 

fundamento nos princípios da solidariedade e da justiça social.  No tocante à ideia 

de serviço público, o mencionado autor425 realça as contribuições de Émile 

Durkheim, Lèon Duguit, Maurice Hauriou e Gaston Jéze. 

Émile Durkheim desenvolveu o conceito de solidariedade, o qual se 

desdobra em duas perspectivas: a solidariedade mecânica e a solidariedade 

orgânica. A primeira decorre da necessidade de sobrevivência das pessoas, 

exsurgindo dentro da célula familiar, ao passo que a solidariedade orgânica, tal 

como definida pelo pensador em comento, surge no apogeu da sociedade 

industrial, quando a divisão de trabalho saiu do plano meramente familiar para 

ganhar espaço público, de relações jurídicas múltiplas. 

A partir da ideia de solidariedade como valor social, apregoado por 

Émile Durkheim, Lèon Duguit delineou a noção de serviço público, a qual serviu de 

parâmetro para delimitar a competência administrativa francesa e ensejou o 

surgimento da Escola de Serviço Público426. Nesse diapasão, acentua Vinicius M. 

de Carvalho427: 

 
o valor de solidariedade viabilizou a constituição da noção de serviço 
público como núcleo de atividades ou funções estatais  voltadas para 
a satisfação das necessidades coletivas, cuja efetivação não seria 
alcançada por meio de uma lógica mercantil. 

 

 

                                                
424 CARVALHO, Vinicius M. de. O Direito do Saneamento Básico. Coleção Direito Econômico e 
Desenvolvimento. Vol. 1. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2010, p. 41. 
425 CARVALHO. Op. Cit., p. 42-60. 
426 Idem. Ibidem. p. 42. Esclarece Vinicius M. de Carvalho que a Escola de Serviço Público foi 
importante para o desenvolvimento da disciplina do Direito Administrativo na França. 
427 Idem. Ibidem. P. 44. 



 

  

A solidariedade aqui delineada distancia-se daquela propugnada na 

Revolução Francesa de 1789, pois aquela tinha como núcleo a caridade, a 

fraternidade, ao passo que a concepção hodierna de solidariedade assume 

características fundamentais às atividades da Administração Púbica, voltada ao 

interesse público, fundado na garantia e realização dos direitos fundamentais. 

Para Maurice Hauriou, o serviço público consubstanciava uma 

instituição, a qual, segundo Vinícius M. Carvalho428, ganhou espaço a partir da 

expansão do Estado Interventor, também denominado de Estado do Bem-Estar 

Social (Welfare State). O mencionado pensador argumentava que o serviço público 

voltava-se à socialização dos riscos no âmbito do direito administrativo, trazendo à 

baila a ideia de risco comum somado à justiça distributiva429. Nessa linha de 

pensamento, três princípios basilares norteiam até os dias atuais as prestações de 

serviço público, os quais foram sistematizados, conforme esclarece Vinícius M. 

Carvalho430, por Louis Rollando; são eles: 1. o da continuidade do serviço público, 

corolário do princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, ambos 

consagrados na doutrina e jurisprudência brasileiras; 2. o princípio da igualdade 

material e formal; e 3. “o princípio da adaptação constante”, o que significa dizer 

que, considerando as variáveis sociais, culturais e econômicas, as formas de 

realização dos serviços públicos devem acompanhar as mudanças contextuais. 

Outro autor que contribuiu para o desenvolvimento da concepção 

formal de serviço público foi Gaston Jéze, para quem essa atividade estaria 

vinculada à natureza atribuída pelo governante em dado contexto, sendo tal 

prestação disciplinada por regime jurídico de Direito Público431. 

Nessa senda, reconhecem-se as interfaces da solidariedade social de 

Èmile Durkheim, a função social apregoada por Lèon Duguit, a institucionalização 

de Maurice Hauriou e o aspecto formal defendido por Gaston Jèze, para quem o 

serviço público se caracterizava pelo seu regime de direito público.  

                                                
428 CARVALHO. Op. Cit., p. 59. 
429 Sobre as noções de justiça distributiva e comutativa, vide ARISTÓTELES. A Política. Tradução 
de Nestor Silveira Chaves. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal – 16. São Paulo: 
Editora Escala, 2000. 
430 CARVALHO. Op. Cit. p. 51. 
431CARVALHO. Op. Cit., pp. 53-54. Conforme esclarece o autor, na fase clássica do Direito 
Administrativo na França, “o serviço público era uma noção relativamente simples porque a 
definição material, subjetiva ou orgânica e formal coincidiam naquele momento. Um serviço público 
era sempre uma atividade de interesse geral gerida pela Administração, segundo um regime 
próprio”.  



 

  

Para Vinicius Marques de Carvalho432, o fator determinante do que 

vem a ser serviço público não se restringe à sua natureza, tampouco ao seu regime 

jurídico, “mas sim às condições pelas quais esse serviço é assegurado; ou seja, há 

que haver uma aliança entre objetivos do serviço público e a política pública 

responsável pela sua concretização”, pondera o autor. 

A administrativista brasileira Maria Sylvia Zanella Di Pietro433 assume 

a ideia de institucionalização de serviços públicos pela via da outorga legal; ou 

seja, cumpre ao Poder Público, por meio de lei, estabelecer as atividades que, em 

determinado contexto socioeconômico, terão natureza de serviço público, dividindo-

o em serviço público em sentido amplo – o qual, na linha de intelecção de Mário 

Masagão, mencionado pela autora, abarcaria as atividades administrativas e 

judiciárias – e o serviço público em sentido estrito, definido por Celso Antonio 

Bandeira de Mello434 como: 

 

 
toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas 
fruível singularmente pelos administrados, que o Estado 
assume como pertinente a seus deveres e presta por si 
mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
Direito Público (...)435. 
 

Eros Roberto Grau436, ao analisar a ordem econômica na 

Constituição, identifica a atividade econômica em sentido amplo como categoria, da 

qual se extraem duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em 

sentido estrito, o que pode ser constatado na Carta Constitucional de 1988.  

                                                
432 CARVALHO. Op. Cit., p. 94. 
433 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 16 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 
pp. 95-107. 
434 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2004, pp. 619-651. 
435 MELLO. Op. Cit., pp. 623-624. O mencionado administrativista435 indica dois elementos 
essenciais que integram a noção de serviço público: um de natureza material, que seria a 
“prestação de utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos administrados” (ex., como água, 
luz, gás, telefone e transporte) e outro de caráter formal, marcado pela “submissão a um regime 
jurídico de Direito Público”, porquanto, segundo o autor, é o regime jurídico-público administrativo 
que dá o toque de serviço público. Acentua ainda o estudioso a necessidade de se diferenciar a 
titularidade do serviço público daquela que o realiza, pois, apesar de o Estado, por disposição 
constitucional, deter a titularidade de determinado serviço, isso não importa em exclusividade na 
realização do mesmo. 
436 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, pp. 90-99. 



 

  

Segundo o magistrado, os arts. 170 e 174 consagram a atividade econômica em 

sentido lato, enquanto o art.173 traz a noção de atividade econômica em sentido 

estrito, que pode ser explorada pelo Estado, desde que haja relevante interesse 

coletivo, ou quando se tornar imperiosa para a segurança do país. Já o art. 175 

refere-se a serviço público, que, no dizer de Eros Roberto Grau, tem seu conteúdo 

definido a partir das necessidades do mundo concreto; isto é, o conceito de serviço 

público é fluido; seu significado é construído pelas demandas sociais. Para o 

pensador em tela437, o “serviço público não é um conceito, mas uma noção plena 

de historicidade”, e complementa afirmando que o mencionado instituto “é a 

atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como indispensável 

em determinado momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da coesão 

e da interdependência social”. 

A constitucionalização dos serviços públicos ocorreu no Brasil com a 

Constituição da República de 1934, mas foi a Carta de 1988438 que estruturou seus 

fundamentos normativo-principiológicos, ao elencar as atribuições de cada Ente da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).  

A Constituição de 1988, aponta Vinícius Marques de Carvalho439, 

“forneceu com clareza os fundamentos e princípios para que o Estado brasileiro 

finalmente pudesse conduzir a gestão dos serviços públicos rumo à concretização 

das diretrizes de justiça social e ao desenvolvimento econômico”. É igualmente 

oportuno ressaltar os objetivos da República Federativa brasileira, nos termos do 

art. 3°, entre os quais estão: a construção de uma sociedade justa e solidária; o 

desenvolvimento nacional, bem como a erradicação da pobreza e das 

desigualdades sociais. Nesse sentido, as políticas públicas, materializadas por 

meio dos serviços públicos, dão efetividade aos mencionados objetivos 

constitucionais440. 

Nessa toada, nas seções seguintes deste capítulo busca-se 

apresentar, exempli gratia, alguns diplomas normativos que estabelecem regras de 

                                                
437 GRAU. Op. Cit., p.117. 
438 CARVALHO. Op. Cit., p. 95. 
439 CARVALHO. Op. Cit., p. 95. 
440 A propósito, a Carta de 1988, em seu art. 175, prevê os institutos da concessão e permissão 
para a execução de determinados serviços públicos440, ou seja, há transferência da prestação do 
serviço para terceiros, integrantes ou não da Administração Pública. Ressalte-se, conquanto, que o 
próprio texto constitucional reserva a exclusividade do Estado à realização de algumas atividades, a 
exemplo dos serviços postais (art. 21, X) e da pesquisa e da lavra de minerais nucleares (art. 177, 
V). 



 

  

caráter ambiental; demonstrar a importancia das instituições voltadas à gestão das 

águas; analisar a cooperação internacional no contexto dos recursos hídricos; e por 

fim, estudar as competências constitucionais delimitadoras das atribuições dos 

Entes federados, no tocante à tutela dos bens ambientais. 

Cabe frisar que a análise dos mencionados tópicos será feita sem a 

merecida profundidade, porquanto não há espaço e tempo para tal desiderato. 

 

III. 2.  A Água e os Principais diplomas normativos sobre Meio Ambiente.  
 

As primeiras normas jurídicas aplicadas à proteção do Meio Ambiente 

natural surgiram no Brasil no período do Império, a começar pelas Ordenações 

Afonsinas de 1446, que tipificavam como crime de injúria contra o Rei, o corte de 

árvores441. Depois, vieram as Ordenações Manuelinas, em 1521, as quais proibiam 

a caça de certos animais e as queimadas; atrelavam o comércio de colmeias à 

preservação da vida das abelhas e; por fim, previam punição ao corte de árvores 

frutíferas.  Em 1603, surgiram as Ordenações Filipinas dispondo sobre a proteção 

dos cursos d´água e estabelecendo punições àqueles que lançassem efluentes nas 

águas causando danos à população aquática. 

Vale lembrar que no Período Imperial brasileiro a agricultura da cana 

de açúcar e a exportação de madeira estavam no rol das principais atividades 

econômicas do país, ficando em segundo plano as questões ambientais. Vivia-se a 

era do “humanismo manipulador”, no dizer de Edgar Morin442, conforme 

mencionado noutra parte deste trabalho, ou seja, o pensamento vigente 

preponderante era o de que a Natureza estava ali como objeto de exploração do 

homem. Em outras palavras: as primeiras previsões de normas restritivas de 

conduta em relação ao Meio Ambiente tinham como principal móvel o interesse 

patrimonial, em detrimento do interesse ambiental. 

No Século XIX, em 1830, surgiu o primeiro Código Criminal brasileiro, 

o qual tipificava como crime o corte ilegal de madeiras; aliás, previsão mantida no 

                                                
441ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Água: um direito humano fundamental. Porto Alegre: 
Editora Nuria Fabris, 2008, pp.36-37. 
442 BADIN, Luiz Armando. Edgar Morin e o novo iluminismo. Evento organizado pelo Universo do 
Conhecimento, no SESC Pinheiros, em 10 de dezembro de 2007. Transcrição das notas de Luiz 
Armando Badin, (doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo). Disponível em: 
<www.universodoconhecimento.com.br/>. Pesquisa realizada em 20.05.2011. 



 

  

ordenamento jurídico contemporâneo, embora a ratio subjacente da proibição na 

atualidade - nos termos da Lei nº 9.605/98443 - é a sustentabilidade do Planeta 

Terra; situação bem diferente daquela de outrora em que o alvo principal era a 

exploração, com o objetivo de auferir lucro. 

O início do Século XX foi marcado pela edição de uma importante 

fonte normativa, o Código Civil brasileiro de 1916444, cujas bases fundantes eram 

o direito de propriedade, o contrato e a família. Apesar do escopo eminentemente 

patrimonialista445, a legislação civilista, ao tratar dos direitos de propriedade e de 

vizinhança, acabou, por via oblíqua, estabelecendo normas protetivas para a 

Natureza. Os arts. 563 a 567, por exemplo, cuidavam de regular as condutas 

humanas a fim de evitar prejuízo aos titulares das propriedades. Veja o que 

dispunha o art. 563: 

 
O dono do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm 
naturalmente do superior. Se o dono deste fizer obras de arte, para 
facilitar o escoamento, procederá de modo que não piore a condição 
natural e anterior do outro. 
 
 
 

  Fica claro, pelo texto legal em comento, que o legislador limitava-se a 

proteger os direitos de propriedade e de vizinhança, sem qualquer menção à 

preservação da água em si mesma. O novo Código Civil de 2002 praticamente 

replicou o conteúdo normativo do velho Codex, no tocante às regras de direito de 

vizinhança, envolvendo a água. No art. 99, no entanto, o novo diploma civilista, ao 

elencar os bens públicos, define os rios e os mares como bens de uso comum do 

povo, coadunando-se com o que reza a Constituição da República de 1988 que, no 

art. 225, consagra o Meio Ambiente como “um bem de uso comum do povo” 446.  

                                                
443 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 13 de fevereiro de 1998. <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 23.08.2011. 
Ver os artigos 45 a 50 do diploma legal em tela. 
444 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 3.071 de 1° de janeiro de 1916. Código Civil. Publicado no Diário 
Oficial no dia 05.01.1916. Disponível em <http://www2.camara.gov.br>. Pesquisa realizada em 
23.08.2011. 
445 Nesse sentido, ver FACHIN, Luiz Edson (coordenador). Repensando Fundamentos do Direito 
Civil Brasileiro Contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000. Vaticina o autor 
que a releitura dos pilares do Direito Privado (o contrato, o patrimônio e família) é essencial para 
que se possa superar o sistema clássico individualista. 
446 CARVALHO, Délton Winter de. A formação sistêmica do sentido jurídico de meio ambiente. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD):28-35 
janeiro-junho 2009. São Leopoldo: Unisinos. Segundo ensinamentos do autor, macrobem 



 

  

Os mananciais hídricos começaram a alcançar relevo no sistema 

normativo brasileiro, a partir do denominado Código de Águas, instituído pelo 

Decreto nº 24.643 de 10 de Julho de 1934447, que objetivou proteger as águas de 

qualquer evento danoso e poluidor. O diploma normativo em tela classificou as 

águas em: águas públicas (de uso comum e dominiais), águas comuns448 e águas 

particulares. Tal classificação, entretanto, recebe, hodiernamente, severas críticas, 

em especial, no tocante à espécie classificatória de águas particulares.  

Entendem os estudiosos, entre eles José Afonso da Silva449, que, com 

o advento da Constituição Federal de 1988, a qual publicizou os recursos hídricos, 

outorgando à União e aos Estados o seu domínio450, não há mais a figura das 

águas particulares. Na mesma direção, Paulo Affonso Leme Machado451 argui a 

revogação do dispositivo do Código das Águas, que prevê o caráter privado das 

águas.  

Parte da doutrina distingue os bens dominicais dos bens dominiais 452. 

Aqueles compreendem os não afetos a finalidade pública, integrando o patrimônio 

privado do Estado, podendo, portanto, ser objeto de alienação.  Ainda, conforme 

definição de Celso Antonio Bandeira de Mello453, os bens dominicais “são os 

próprios do Estado como objeto de direito real, não aplicados nem ao uso comum, 

nem ao uso especial”.  Os bens dominiais, por sua vez, na visão de Paulo Affonso 

Leme Machado454, abrangem todos aqueles bens sobre os quais o Estado tem o 

                                                                                                                                                 
consubstancia o Meio Ambiente como um todo, ou seja, “é compreendido como universitas 
corporalis”, enquanto microbem tem como substrato os bens ambientais que formam o unitário. 
447CÓDIGO DE ÁGUAS. Decreto nº 24.643, de 10 de Julho de 1934. Publicado no Diário Oficial no 
dia 20.07.1934. Disponível em <http://www2.camara.gov.br>. Pesquisa realizada em 23.08.2011. 
448 Cf. dispõe o art. 7º, do denominado Código de Águas, o Decreto n° 24.643/34, que as águas 
comuns são as “correntes não navegáveis ou flutuáveis”.  
449SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2004, p. 126. 
450 CRFB/88, “art. 20. São bens da União: III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, 
ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 
praias fluviais; VI - o mar territorial; VIII - os potenciais de energia hidráulica. Art. 26. Incluem-se 
entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; III - as ilhas 
fluviais e lacustres não pertencentes à União”. Ainda, dispõe o art. 1º, I, da Lei 9.433/97, in verbis: 
“Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: I - a água é 
um bem de domínio público”. 
451 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2011, pp. 468-469. 
452 MACHADO. Op.Cit., p.468. 
453 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2004, p. 804. 
454 MACHADO. Op.Cit., pp. 466-467. 



 

  

poder de tutela, detém a prerrogativa de gerir, considerando a natureza de bens 

públicos de interesse geral. A título de exemplo, pode-se indicar as águas, cuja 

condição de dominialidade pública, assevera o autor em tela455, não torna o Poder 

Público seu proprietário. Na mesma trilha, acentua o jurista italiano Massimo 

Severo Giannini456, “o Ente Público não é proprietário, senão no sentido puramente 

formal (tem o poder de autotutela do bem), na substância é um simples gestor do 

bem coletivo”. 

Sandra Akemi Shimada Kishi457, sem fazer qualquer distinção entre os 

vocábulos dominical e dominial, pontua: 

 
(...) não constitui o bem corpóreo água um bem de uso especial ou 
bem dominical ou dominial, ainda que seja isoladamente 
considerado. As águas submetem-se ao mesmo regime jurídico de 
bem de uso comum do povo, marcado pela indisponibilidade, 
inalienabilidade e imprescritibilidade, não passível de apropriação 
individual (...) e dirigido à qualidade sadia de vida, como 
constitucionalmente prescrito. 

 

Na mesma linha de intelecção dos mencionados estudiosos, entende-

se que a Constituição Federal de 1988, nos artigos 20 e 26, quando inclui na 

relação dos bens pertencentes à União e aos Estados, os mananciais de águas, 

não lhes atribui a propriedade dos recursos hídricos, mas tão-somente lhes confere 

o dever de gestão dessa riqueza que, na verdade, pertence à coletividade brasileira 

e aos demais seres vivos  

                     Nesse contexto, tendo em vista as normas constitucionais e 

infraconstitucionais vigentes, não cabe mais a referência às águas privadas.  Ainda 

que nas propriedades particulares existam nascentes, rios, lagos ou tributários458, 

tais recursos hídricos não pertencem aos titulares da propriedade, que somente 

 

                                                
455 MACHADO. Op.Cit., p.467. 
456 GIANNINI, 1981 apud MACHADO. Op. Cit., p. 467. 
457KISHI, Sandra Akemi Shimada. Gestão integrada, participativa e descentralizada das águas. 
P. 6. Disponível em <http://midia.pgr.mpf.gov.br>. Pesquisa realizada em 24.08.2011. 
458 O vocábulo tributário tem sentido equívoco, ou seja, alberga mais de um significado, no âmbito 
do Direito Tributário, a expressão vincula-se ao objeto do estudo dos tributos. Na seara ambiental, a 
expressão tributário tem o sentido de: "curso d'água que desemboca em outro maior ou em um 
lago" (DNAEE, 1976). "Curso d'água cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro, no 
qual desemboca. Chama-se ainda de afluente o curso d'água que desemboca num lago ou numa 
lagoa" (Guerra, 1978). "Água residuária ou outro líquido, parcial ou completamente trabalhada ou 
em seu estado natural, que flui para um reservatório, corpo d'água ou instalação de tratamento" 
(ACIESP, 1980). ECOL NEWS. Dicionário Ambiental. Disponível em 
<http://www.ecolnews.com.br>. Pesquisa realizada em 24.08.2011.  



 

  

poderão utilizá-los dentro dos parâmetros da sustentabilidade, e em alguns casos, 

dependerão de outorga do Poder Público, a exemplo das hipóteses previstas no 

art. 12, da Lei n° 9.433/97 (diploma legal instituidor da Política Nacional de 

Recursos Hídricos). Entre as situações abstratamente previstas na lei está a que 

estabelece a necessidade de outorga para “captação de parcela da água existente 

em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo”. Vale ressaltar, no entanto, que o citado texto legal

também prevê algumas situações em que a outorga é dispensada, como nas 

hipóteses do uso do líquido vital “para a satisfação das necessidades de pequenos 

núcleos populacionais, distribuídos no meio rural” e as “acumulações de volume de 

água consideradas insignificantes”459, sinalizando a concretização do direito ao 

mínimo existencial. 

No tocante à questão da disciplina estatal do uso da água, esclarece 

Otacilio S. Silveira Neto460:  

 
O controle estatal sobre a água existente no território brasileiro surge 
não apenas como uma tendência internacional a ser seguida pelo 
país, mas de uma necessidade intrínseca das condições hidrológicas 
brasileiras, uma vez que, apesar da abundância de suas águas, 
estas são bastante mal distribuídas ao longo do território nacional. 
 
 

  O ponto de vista do mencionado autor é fortalecido quando se 

considera que, do total de água doce existente no mundo, o Brasil detém cerca de 

12%, distribuído da seguinte forma, conforme esclarece Luciana Cordeiro de 

Souza461: 
 

 

Os números mostram que 68,5% dos recursos hídricos do país 
estão concentrados na Região Amazônica, que embora detenha 
45,3% do território nacional, acolhe apenas 6,98% da população 
(...). 

                                                
459 Art. 12, §1º, I, II, da Lei nº 9.433/97. 
460 SILVEIRA NETO, Otacilio S. A propriedade da água no Brasil. In: XAVIER, Yanko Marcius de 
Alencar; IRUJO, Antonio Embid e SILVEIRA NETO, Otacilio S.(organizadores). O Direito de Águas 
no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008, p. 
140. 
461 SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção. Curitiba: Editora Juruá, 2006, p. 114. o 
Centro-Oeste, que vem logo depois da Região Amazônica, detém 15,7% dos recursos hídricos, para 
18,8% do território brasileiro e apenas 6,41% da população. 



 

  

No Sul, no Sudeste e no Nordeste a situação se inverte. Apenas 
6,5% dos recursos hídricos estão concentrados no Sul, que 
detém 6,5% do território nacional e 15,5% da população do país. 
No Sudeste, que tem 42,65% da população do país e 10,8% do 
seu território, há apenas 6% da água existente no Brasil. 
 
 
 

É cediço que no Estado brasileiro há várias formas de desigualdades 

materiais462, uma delas é a distribuição e o acesso à água e ao sistema de 

tratamento e coleta de esgoto e lixo.  

É oportuno destacar que recentemente o Brasil sediou o XIV 

Congresso Mundial da Água463, ocasião em que especialistas e pesquisadores 

apresentaram trabalhos e debateram soluções políticas e tecnológicas para a 

proteção das águas no plano global, regional e local. Outro evento importante 

também ocorrido em território brasileiro foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a denominada Rio+20, em que governantes de 

vários países, organizações internacionais e nacionais, comunidades acadêmicas e 

sociedades civis dialogaram em torno de alguns tópicos, entre eles, a economia 

verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza 464.  

O uso desordenado das águas, somado a poluição sob suas mais 

variadas formas, tem sido objeto de preocupação transfronteiriça. Dados 

divulgados pela Agência Nacional de Águas (ANA)465, por meio do Informe 2011 - 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil revelam que aproximadamente 25 por 

                                                
462 A despeito de não integrar o objeto do presente trabalho, cabe, por questões didáticas, trazer as 
diferenças básicas entre as noções de igualdade formal e igualdade material. Para isso merece 
relevo a doutrina do jurista italiano Pietro Perlingieri462, o qual associa a igualdade à paridade de 
tratamento, mas alerta: “A paridade de tratamento exaure-se no princípio retributivo [igualdade 
formal – uma das duas faces da igualdade], o princípio da igualdade supera a posição formal da 
paridade para realizar a igualdade substancial: quando existe desigualdade de fato, não existe 
espaço para o princípio da paridade de tratamento”. Conforme entendimento do referido jurista 
italiano, a igualdade material (a outra face da igualdade) exprime a idéia de justiça social. Com base 
na Constituição italiana, aduz ainda o autor em tela: “o valor da justiça social, expresso no Texto 
fundamental (...), há de incidir no direito civil, contribuindo, em sede interpretativa, para individuar o 
conteúdo específico que, concretamente, devem assumir as cláusulas gerais das quais é cravejada 
a legislação: da eqüidade à lealdade ( correttezza ), do estado de necessidade à lesão (...)”. In: 
PERLINGIERI, Pietro.  Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 3. ed. 
Tradução Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
463CONGRESSO MUNDIAL DA ÁGUA. International Water Resources Association. Disponível 
em <http://www.iwra.org/>. Pesquisa realizada em 02.10.2011. 
464 A Conferência ocorrerá nos dias 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. 
Denomina-se Rio+20 com o propósito de marcar os vinte anos de realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Mais informações vide site: 
<http://www.rio20.gov.br>. Pesquisa realizada em 07.02.2012. 
465 BRASIL. Agência Nacional de Águas – ANA. Disponível em <www.ana.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 27.08.2011. 



 

  

cento do potencial de água no Brasil é de qualidade insatisfatória para o consumo, 

consoante o gráfico abaixo466: 

 

 

 
 

Os lugares em que a qualidade dos recursos hídricos mais preocupa 

situam-se próximos aos grandes centros urbanos, como São Paulo, Curitiba, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, sendo o lançamento de esgoto 

doméstico sem tratamento o grande vilão. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS)467, a poluição da água é verificada quando “a sua composição ou o 

seu estado estão de tal modo alterados que já não reúnem as condições 

necessárias às utilizações para as quais estava destinada no seu estado natural”. 

Na trilha da legislação de defesa do Meio Ambiente, em particular as 

águas, o Código Penal brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei n° 2.848/40468, ao 

tratar dos crimes contra a saúde pública, previu tipos penais nos quais a água é o 

bem a ser protegido.  Nesse sentido, vale trazer à baila o disposto nos artigos 270 

e 271: 

 
 
Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, 
ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo: 
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.  

                                                
466Extraído do Informe 2011- Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. Disponível em 
<www.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 27.08.2011. 
467PELLACANI, Christian Rodrigo. Poluição das Águas Doces e Superficiais e 
Responsabilidade Civil. Curitiba: Editora Juruá, 2005, p. 52. 
468 BRASIL. Decreto-Lei n° Decreto-Lei n° 2.848/40. Código Penal Brasileiro. Disponível em 
<www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 28.08.2011.  



 

  

§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou 
tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a 
substância envenenada. 
Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou 
particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 

 

 

  A penalidade imposta ao tipo previsto no art. 270, do Código Penal 

brasileiro, foi aumentada pela Lei n° 8.078/90 – Lei dos Crimes Hediondos.  A pena 

anteriormente estabelecida era de cinco a quinze anos, agora, conforme se verifica 

no dispositivo transcrito, é de dez a quinze anos. Apesar de, em termos práticos, a 

nova dimensão punitiva não fazer muita diferença, ela revela preocupação maior do 

legislador com os bens que precisam de uma tutela especial do Estado, os bens 

ambientais. 

  Em 1954, o Poder Legislativo469 instituiu, por meio da Lei n° 2.312/54, 

o Código Nacional de Saúde, que também previu normas protetoras das águas, de 

acordo com o disposto nos arts. 10 e 11:  

 

 
Art. 10. O governo federal cooperará técnica e economicamente 
com as diferentes unidades da Federação, e com os municípios, 
para o solucionamento dos problemas de abastecimento d'água e 
remoção de dejetos. 
Parágrafo único. Quaisquer serviços de abastecimento 
d'água, afetos ou não à administração pública, ficarão 
sujeitos à fiscalização da autoridade sanitária competente.  
Art. 11. É obrigatória a ligação de toda construção 
considerada habitável à rede de canalização de esgoto, cujo 
efluente terá destino fixado pela autoridade sanitária competente.  
Parágrafo único. Quando não existir nas proximidades rede e 
canalização de esgotos, a autoridade sanitária competente 
estabelecerá a solução mais conveniente ao destino adequado 
dos dejetos. (sem grifo no original) 
 
 
 

A referida Lei foi posteriormente revogada pela Lei n° 8.080/90470, que 

passou a disciplinar as ações e serviços de saúde, contemplando em seu art. 2º 

                                                
469 Cumpre esclarecer que os atos normativos destacados nesta seção são de âmbito federal, 
embora seja cediço que também existem legislações estaduais e municipais; a sua não citação tem 
por fundamento o espaço delimitado neste trabalho. Ressalte-se, entretanto, que em alguns 
momentos, à guisa de exemplo, pode-se trazer à luz atos normativos estatais ou municipais 
concernentes ao tema. 



 

  

que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Para garantia desse direito, o 

diploma legal revogador estabelece as ações do Sistema Único de Saúde (SUS)471;  

entre elas estão  “a colaboração na proteção do meio ambiente” e “a fiscalização e 

a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano”. Além de prever o 

fomento das atividades de natureza científica e tecnológica.  

Mas, foi a partir dos anos de 1960, professa Édis Millaré472, por força 

dos movimentos ambientalistas, que o legislador brasileiro adotou medidas 

efetivamente protetivas do ecossistema, por meio de diversos diplomas legais. 

Nesse período, editou-se a Lei nº 3.824/60, para regular a limpeza das bacias 

hidráulicas, açudes, represas e lagos manejados por atividades antrópicas. 

Segundo João Marcos Adede Y Castro473 não prima por clareza a intenção do 

legislador à época: não se sabe ao certo se o principal móvel era a proteção das 

espécies aquáticas, ou se havia algum interesse econômico, em razão da pesca. 

Porém, segundo o autor, o mais relevante é a criação de um instrumento normativo 

de preservação do microssistema aquático. 

José Afonso da Silva474 destaca a Lei n° 4.132/62, que disciplina a 

desapropriação por interesse social, dando efetividade ao disposto no art. 5°, inciso 

XXIV, da CF/88. A referida norma jurídica prevê a possibilidade de desapropriação 

das áreas necessárias “à proteção do solo e à preservação de cursos e mananciais 

de água e de reserva florestais”. Em outras palavras: a propriedade pode ser objeto 

de desapropriação, por interesse social, sempre que se verificar a necessidade de 

preservação dos recursos hídricos ou florestas nela existentes.  

A Lei nº 4.771/65475 (Código Florestal) - que foi recentemente 

revogada pela Lei nº 12.651/2012476, objeto de críticas pela doutrina477 e por 

                                                                                                                                                 
470 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990. Publicado no Diário Oficial 
da União do dia 19.09.1990. Disponível em <www.planalto,gov.br>. Pesquisa realizada em 
28.08.2011.  
471 Esclarece a Lei 8.080/90, em seu “art. 4°. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS”. 
472 MILLARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
139. 
473 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit. p., 78. 
474SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2004, p. 127. 
475 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965. Código Florestal. 
Publicado no Diário Oficial do dia 16.09.1965. Disponível em <www.planalto,gov.br>. Pesquisa 
realizada em 28.08.2011. 



 

  

especialistas em Meio Ambiente - reconhecia a relevância da tutela das florestas e 

demais vegetações localizadas no Brasil, de tal sorte que o exercício do direito de 

propriedade estava condicionado aos parâmetros da legislação existente. Entre 

outros aspectos de magna importância, instituiu o revogado diploma as “áreas de 

preservação permanente” (APPs), com o objetivo “de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”, 

nos termos do art. 1°. 

O ano de 1967478 na seara normativa sobre as questões ambientais é 

digno de referencia, devido a extenso rol de diplomas normativos federais então 

editados, como se destaca a seguir.  

De início, cabe destacar o Decreto-Lei n° 221/67 (o denominado 

Código de Pesca), o qual foi quase todo revogado pela Lei nº 11.959/2009479, que 

instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura480 e da 

Pesca. O art. 7°, do novo diploma legal, estabelece os princípios que norteiam a 

atividade pesqueira, com vistas a alcançar o desenvolvimento sustentável, entre 

eles estão a educação ambiental e a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos 

pertinentes à atividade pesqueira. 

Em seguida, veio o Decreto-Lei n° 227/67, que instituiu o Código de 

Mineração, outorgando à União a competência, nos termos do art. 1°, para gerir “os 

recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o 

consumo de produtos minerais”. Essa disciplina encontra reforço no texto da 

                                                                                                                                                 
476 BRASIL. Poder Legislativo. Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Código Florestal. Publicado no 
Diário Oficial da União no dia 25.05.2012. Disponivel em <http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 19.06.2012. 
477 Nesse sentido vide AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra. Desenvolvimento Sustentável e 
Regularização Fundiária: impasses diante da Tutela Ambiental e da Provável alteração do Código 
Florestal Brasileiro. In: FLORES, Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em 
suas Múltiplas Faces. São Paulo: Editora Millennium, 2012. Acentua o estudioso: “Entendemos 
que não se deve aplicar de forma geral e sem grandes cautelas o chamado ‘fato consumado’ na 
descaracterização de áreas de preservação permanente como áreas consolidadas para efeitos de 
programas de regularização fundiária. Isto porque tal atitude, generalizada, levaria mesmo ao 
desaparecimento quase que por completo de áreas de preservação permanente (APPs). Nesse 
sentido, o atual Código Florestal parece na direção do ambiental e social insustentáveis. Seja do 
ponto de vista ecológico – com o prejuízo dos recursos hídricos e sua qualidade, seja do ponto de 
vista social – com a precarização das condições de vida e distribuição desigual dos riscos pelo 
Estado”. 
478 Em 1967 editou-se também a Lei nº 5.197/67, cujo fim precípuo era a defesa da fauna.  
479 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 11.959 de 29 de junho de 2009. Publicado no Diário Oficial 
do dia 30.06.2009. Disponível em <www.planalto,gov.br>. Pesquisa realizada em 28.08.2011.  
480 Esclarece o art. 2° da Lei 11.959/2009: “II – aquicultura: a atividade de cultivo de organismos 
cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático”. 



 

  

Constituição de 1988, conforme determina o art. 22, inciso XII, no que concerne à 

competência privativa do mencionado Ente Político para legislar sobre recursos 

minerais.     

Também em 1967 tentou-se estabelecer a primeira Política Nacional 

de Saneamento Básico, com a Lei n° 5.318/67481. O art. 1° previa a formulação de 

uma série de medidas de caráter técnico-administrativo, em comunhão com a 

Política Nacional de Saúde.  O art. 2° revela o que deveria ter sido feito ao longo de 

décadas, após a edição do texto, embora, muitos dos propósitos não saíram do 

papel: 

 
Art. 2º A Política Nacional de Saneamento abrangerá: 
a) saneamento básico, compreendendo abastecimento de 
água, sua fluoretação e destinação de dejetos; b) esgotos 
pluviais e drenagem; c) controle da poluição ambiental, 
inclusive do lixo; d) controle das modificações artificiais das 
massas de água; e) controle de inundações e de erosões. 
(sem grifo no original) 
 
 
 

Nessa quadra da história verifica-se, com base no texto legal 

acima transcrito, que o Direito posto não conseguiu ainda se harmonizar com o 

Direito pressuposto, o qual, na situação em tela, tem como substrato a justiça 

social e a tutela da saúde e do Meio Ambiente.  

Ainda em 1967 editou-se a Lei n° 5.357/67, prevendo sanções às 

embarcações e terminais marítimos por lançamentos de detritos ou óleos em águas 

brasileiras; sendo posteriormente revogada pela Lei nº 9.966/2000482,  a qual, 

todavia, carece da efetividade de maneira a garantir proteção ao ecossistema 

aquático.  

Na sequência da exposição de alguns diplomas legais prevendo 

regras e princípios ambientais, vale trazer à colação a Lei nº 6.050/74483, que 

disciplina a fluoretação das águas484. Seu art. 1° dispõe que todos os projetos 

                                                
481 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 5.318 de 26 de setembro de 1967. Publicado no Diário Oficial 
do dia 27.09.1967. Disponível em <www.planalto,gov.br>. Pesquisa realizada em 28.08.2011.  
482 BRASIL. Poder Legislativo. Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 29.04.2000. Disponível em <www.planalto,gov.br>. Pesquisa realizada em 28.08.2011. 
483 BRASIL. Poder Legislativo. Lei no 6.050 de 24 de maio de 1974. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 27.05.1974. Disponível em <www.planalto,gov.br>. Pesquisa realizada em 28.08.2011. 
484 ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Água: um direito humano fundamental. Porto Alegre: 
Editora Nuria Fabris, 2008, pp. 91-92. Conforme esclarece o autor, a fluoretação da água, que já foi 
considerada medida extremamente eficiente no tocante à saúde bucal, hoje encontra posições 



 

  

destinados à construção de sistemas públicos de abastecimento de água devem 

acrescentar planos referentes à fluoretação485. Para muitos especialistas da área 

de saúde bucal a fluoretação da água de consumo público é uma técnica barata e 

eficiente no controle da cárie dental. Os odontólogos Lana Bleicher e Francisco 

Horácio da Silva Frota486 revelam que a fluoretação das águas públicas iniciou no 

Brasil em 1953, no Munícipio de Baixo Guandu no Estado do Espírito Santo, por 

meio da antiga Fundação Sesp, a qual posteriormente foi incorporada à Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA). 

Em 1975, o Governo Federal editou o Decreto-Lei nº 1.413/75487 para 

disciplinar e controlar a poluição oriunda de atividades industriais, onde se 

sublinham dois princípios basilares do Direito Ambiental, o da prevenção e o da 

precaução. 

Já no âmbito do espaço urbano, merece referencia a Lei nº 

6.766/79488, alusiva ao parcelamento do solo. Em seu art. 3° proíbe o parcelamento 

do solo em “terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas”. Ensina João Marcos Adede 

Y Castro489que o escoamento das águas não pode ser obstado, pois há risco de 

destruição dos pontos de “acumulação de líquidos que, posteriormente, servirão de 

alimentos dos cursos’ água”. Segundo o mesmo autor490, dentro do processo de 

desenvolvimento desordenado do espaço urbano, “as águas são, inúmeras vezes, 

as principais vítimas”. Aduz ainda ao autor que o diploma legal em tela, por 

diversas vezes, não passa de “letra morta, pois as invasões de áreas se 

multiplicam, nas margens de rios e lagos”.  

                                                                                                                                                 
contrárias. Paulo Connet, mencionado pelo estudioso, rechaça a ideia de que o fluoreto seja um 
nutriente essencial, afirmando, inclusive, que em muitos lugares na Europa a água não é fluoretada 
e não se constata aumento de cáries. No Brasil, entretanto, esta técnica é muito bem aceita. 
485 A Lei 6.050/1974 tem seus contornos delineados no Decreto n° 76.872/75. 
486BLEICHER, Lana e FROTA, Francisco Horácio da Silva. Fluoretação da água: uma questão de 
política pública – o caso do Estado do Ceará. Disponível em <http://www.scielo.br/>. Pesquisa 
realizada em 28.08.2011. Esclarecem os autores que a primeira forma de fluoretação artificial das 
águas ocorreu em 1945 nos Estados Unidos.  
487 BRASIL. Poder Executivo. Decreto-Lei nº 1.413 de 31 de julho de 1975. Publicado no Diário 
Oficial da União do dia 01.08.1975. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
29.08.2011. 
488 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Publicado no Diário 
Oficial da União do dia 20.12.1979. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
29.08.2011. 
489 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit. p. 97. 
490 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit. p. 96 



 

  

Em outras palavras: a denominada lei de loteamentos parece existir 

somente no plano formal, não tendo a efetividade491 devida. Vale destacar ainda o 

disposto no art. 4°, inciso III, da lei em comento, que estabelece: “ao longo das 

águas correntes e dormentes492 e das faixas de domínio público das rodovias e 

ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) 

metros de cada lado”. Essa regra, em razão do disposto no art. 182 da Constituição 

Federal de 1988, é dirigida precipuamente aos Municípios, a quem cabe a 

competência para disciplinar o solo urbano. Entretanto, como a questão envolve 

mananciais de águas, esclarece João Adede Y Castro493, o Estado-membro, do 

qual o Município faz parte, deve ser previamente cientificado, para se manifestar a 

respeito, tendo em vista a normativa constitucional, contida no art. 26, I, que inclui 

entre os bens dos Estados, “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito”, excluídas aquelas sob o domínio da União e as 

decorrentes de obras da União. 

Sem dúvida, a preocupação com o Meio Ambiente tem 

gradativamente aumentado ao longo dos anos no Brasil. Em 1981, o governo 

federal instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei nº 

6.938/81494 que, em seu art. 2°, estabelece como premissa a preservação e 

recuperação do ecossistema, além de outros princípios, dentre os quais três 

merecem ser destacados pela sua relevância à presente Tese.  

                                                
491 No tocante ao termo efetividade, vale uma visita às obras dos autores relacionados nesta nota. 
José Afonso da Silva, com base nas lições de Hans Kelsen, coloca em planos distintos a vigência e 
a eficácia das normas. A vigência correlaciona-se com a existência da norma no mundo jurídico, por 
meio da promulgação e publicação. A eficácia a seu turno, se subdivide em eficácia jurídica e 
eficácia social, esta, para alguns autores, como Luis Roberto Barroso, seria também denominada de 
efetividade, e corresponde à sua real aptidão de produzir seus efeitos no mundo dos fatos, concreto, 
ou seja, segundo Hans Kelsen, a norma vincula-se à ideia do “ser”. Por outro lado, a eficácia jurídica 
resulta da aptidão da norma de produzir seus efeitos no mundo jurídico, isto é, pertence à seara do 
“dever-ser”. Ver: SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6. ed. 2ª 
tiragem. São Paulo: Editora Malheiros, 2003 e BARROSO, Luis Roberto, O Direito Constitucional 
e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 6 ed. atual. 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002. 
492Também conhecidas como águas lênticas, ou seja, paradas. Vide 
<http://www.colegioweb.com.br/biologia>. Pesquisa realizada em 02.10.2011. 
493 493 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit. pp.99-100. 
494 Brasil. Poder Legislativo. Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981. Publicada no Diário Oficial do 
dia 02.09.1981. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 29.08.2011. Com 
efeito, a Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, veio regulamentar a cooperação 
entre os Entes Políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no que diz respeito à 
competência comum (material, administrativa), prevista no art.23, CF/88, para tratar de questões 
envolvendo a preservação do Meio Ambiente. 



 

  

O primeiro princípio refere-se à racionalização do uso do solo, do 

subsolo, da água e do ar.  Aqui, por certo, reconhece-se o relevo do papel do 

Direito, como instrumento de controle, uma vez que as normas delimitadoras são 

condição de possibilidade à imposição do uso sustentável dos referidos recursos 

naturais. Ressalte-se, entretanto, que o sistema jurídico, de per se, não pode fazer 

muita coisa, como diz o ditado popular, “uma andorinha só não faz a primavera”495.  

É preciso harmonizar as normas jurídicas com vontade política, no 

sentido de desenvolvimento de políticas públicas e de fomento à pesquisa e à 

criação de novas tecnologias (além de reutilizar as antigas técnicas, a exemplo das 

cisternas para captação de água da chuva), o que se teria a concretização do 

segundo princípio destacado, que diz respeito aos incentivos ao estudo e à 

pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e à proteção dos recursos 

ambientais. Em relação a esse princípio, avanços são visíveis, tanto por parte do 

Poder Público, quanto na seara privada. No tocante ao incentivo à pesquisa, cabe 

destacar as iniciativas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), referentes às concessões de bolsas de estudo para 

pesquisadores, que desenvolvem investigações de interesse público com foco nos 

problemas ambientais496.  

Os empreendedores privados, a seu turno, também têm caminhado 

no sentido da busca da sustentabilidade socioambiental, independentemente do 

móvel de suas iniciativas - preocupação ambiental ou contenção de custos-. O que, 

de fato, importa são as ações concretas497, que trazem equilíbrio ao Meio 

Ambiente. 

O terceiro princípio norteador da Política Nacional do Meio Ambiente – 

importante para o deslinde deste trabalho - é o da educação ambiental a todos os 

níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la 

para participação ativa na defesa do Meio Ambiente. Este princípio encontra-se 

                                                
495 Vide <http://www.lusolingua.com/proverbios.html>. Pesquisa realizada em 29.08.2011. 
496BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Disponível em <http://www.cnpq.br/>. 
Pesquisa realizada em 29.08.2011. À guisa de informação: O referido Conselho é uma agência 
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), cuja finalidade é o fomento da pesquisa científica 
e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país.  
497 Como ilustração, destaca-se os produtos sustentáveis lançados pela empresa Deca, como as 
válvulas Hydra EcoeHydra Duo, as quais oferecem opções de acionamento, com fluxos de descarga 
de 3 a 6 litros, o que implica economia de aproximadamente 60% do consumo de água, avaliam os 
especialistas. Vide AMBIENTE JÁ. Deca é destaque em conferência internacional de 
Sustentabilidade. Disponível em <http://www.ambienteja.info>. Pesquisa realizada em 29.08.2011. 



 

  

positivado na Lei n° 9.795/1999498, que disciplina a educação ambiental e instituiu a 

Política Nacional de Educação Ambiental (tema que será tratado em seção 

própria).  

Seguindo o rol dos principais atos normativos ambientais, em 1985, o 

Poder Legislativo federal editou a Lei nº 7.365499, para regulamentar o uso e 

produção de detergentes biodegradáveis. Conforme estabelece em seu art. 2°, é 

“proibida a importação de detergentes não biodegradáveis”. João Marcos Adede Y 

Castro500 acentua que o diploma legal em tela não tratou de conceituar detergente 

biodegradável. No entanto, é possível encontrar o significado de biodegradação na 

NBR n° 9.896/93, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT501.  

No ano seguinte promulgou-se a Lei nº 7.542/86502, para disciplinar as 

atividades de exploração, remoção e demolição de coisas afundadas, perdidas ou 

encalhadas no fundo de águas brasileiras. A política de gerenciamento da costa 

brasileira, no entanto, foi contemplada na Lei nº 7.661/88503.  

Ainda, no que diz respeito às normas jurídicas sobre o Meio 

Ambiente, cumpre mencionar a Lei nº 7.7754/89504, a qual regula as florestas em 

nascentes de rios; encontrando guarida na Lei 9.605/98505, que trata dos crimes 

ambientais e considera tipo penal toda ação antrópica que cause poluição aos 

mananciais de água, consoante o disposto no art. 54, da referida normativa de 

crimes ambientais, que dispõe, in verbis:  
                                                
498BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 28.04.1999. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 29.08.2011.   
499 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 7.365 de 13 de setembro de 1985. Publicado no Diário Oficial 
da União do dia 16.09.1985. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
29.08.2011.   
500 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit., p. 103. 
501 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit., p. 103. Segundo o estudioso, o termo biodegradação, conforme 
previsto na NBR n° 9.896/93, significa “a decomposição ou a estabilização da matéria orgânica, 
natural ou sintética, através de ações complexas, por microorganismos existentes no solo, na água, 
ou em um sistema de tratamento de águas residuárias”. 
502 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 7.542, de 26 de setembro de 1986. Publicado no Diário 
Oficial da União do dia 29.09.1986. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
29.08.2011.  Nesse sentido, dispõe o art. 2° do indigitado texto legal: “Compete ao Ministério da 
Marinha a coordenação, o controle e a fiscalização das operações e atividades de pesquisa, 
exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos 
em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos 
marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar”. 
503 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 7.661 de 16 de maio de 1988. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 18.05.1988. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 01.10.2011. 
504 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 7.754 de 14 de abril de 1989. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 18.04.1989. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 30.08.2011.   
505 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Publicado no Diário Oficial 
da União do dia 13.02.1998. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
02.10.2011.   



 

  

 
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 
da flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 § 2º Se o crime: 
 III - causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade; 
 IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
 V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 
 Pena - reclusão, de um a cinco anos. (grifo nosso) 
 
 
 

  O legislador tem sido muito generoso com aqueles que praticam 

crimes contra a Natureza, em particular, contra os mananciais hídricos, pois a pena 

de reclusão de um a cinco anos, prevista na Lei nº 9.605/98, é demasiadamente 

leve, diante da gravidade do ato poluidor praticado.  O mesmo pode-se dizer das 

regras existentes no Código Penal brasileiro, a exemplo do disposto no art. 77, 

segundo o qual o infrator poderá beneficiar-se da suspensão da execução da pena 

privativa de liberdade, se a sanção imposta, em concreto, não for superior a dois 

anos.  Por outro lado, as pessoas que se beneficiavam com as águas 

posteriormente poluídas por ato culposo ou doloso de um indivíduo infrator, ficarão 

presas ao desespero da falta do líquido vital ou, até mesmo, a um leito, por conta 

de enfermidade contraída em razão da má qualidade da água consumida. 

Ora, como quer o Estado fomentar a cultura da proteção dos recursos 

naturais, se ele próprio, demonstra por meio de política legislativa, que o bem 

tutelado, o ouro azul, não tem relevância suficiente para imposição de penas 

rígidas? Por certo que a educação ambiental opera também pelas políticas 

legislativas de natureza penal.  

Outro diploma legal que merece realce é a Lei nº 7.802/89506, a qual 

regulamenta, entre outros temas, “a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

                                                
506 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 7.802 de 11 de julho de 1989. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 12.07.1989. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 30.08.2011.   



 

  

fiscalização de agrotóxicos507”, nos termos do seu art. 1º508. No mesmo ano editou-

se a Lei n° 7.960/89, que passou a prever a prisão temporária nas hipóteses de 

envenenamento de água. O antigo Código Penal, o Decreto n° 847 de 1890, 

conforme esclarece João Marcos Adede Y Castro509, já estabelecia, nos arts. 161 e 

162 os “crimes de envenenamento de fontes públicas ou particulares, tanques ou 

viveiros de peixes e víveres destinados ao consumo”, assim como o 

“corrompimento de água potável de uso comum ou particular, tornando-a 

impossível de beber ou nociva à saúde”.  

Em 1998, o legislador brasileiro decidiu ampliar as normas de 

natureza penal para tutelar o Meio Ambiente e punir seus infratores. Assim editou a 

Lei nº 9.605/98510, diploma legal dos crimes ambientais, que em seu art. 15 

estabelece as circunstâncias de aumento da pena, mencionando, no inciso II,

algumas hipóteses relacionadas com as águas, como as seguintes:  

 
 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública 
ou o meio ambiente (...); e) atingindo áreas de unidades de 
conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime 
especial de uso; f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer 
assentamentos humanos (...); j) em épocas de seca ou inundações 
(...)511. 
 

 

A rigor, o ideal seria que o Direito Penal nunca precisasse ser 

manejado para defender o Meio Ambiente, já que é um instrumento gravoso à 

                                                
507 MARTINS DA SILVA. Américo Luís. Direito do Ambiente e dos Recursos Naturais. Vol. II. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 293. Segundo argumenta o autor, o uso excessivo de 
agrotóxicos causam danos ao solo e aos mananciais de água. 
508 O dispositivo 2°, da Lei 7.802/89, define agrotóxicos e afins como: “I - agrotóxicos e afins:  a) os 
produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores 
de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 
proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim 
de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; b) substâncias e produtos, 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento”. 
509 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit. pp. 123-124. 
510 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 13.02.1998. Disponível <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 05.09.2011. 
511 Ainda, no art. 54, o diploma legal em comento estabelece como crime “causar poluição de 
qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. 



 

  

seara privada dos indivíduos e até mesmo para a honra objetiva das empresas512.

Porém, se a sociedade ainda não evidencia maturidade, responsabilidade e 

cidadania ecológica, necessárias a garantir um viver ambiental saudável e 

equilibrado, deve o Estado Penal agir em defesa de quem não consegue defender-

se da conduta humana, como é o caso das águas e dos demais elementos da 

Natureza.   

Nessa senda, elucida João Marcos Adede Y Castro513: 
 

Seria muito triste se a sociedade esperasse só do Direito Penal a 
solução de suas mazelas, pois a educação ambiental, a informação 
adequada, a fiscalização administrativa eficiente, a participação 
comunitária devem prevalecer como forma de construir uma 
verdadeira Nação Ambiental. 

 
 

O que o mundo da vida demonstra, no entanto, é que nem mesmo o 

Direito Penal tem conseguido frear a impetuosidade humana em face do Meio 

Ambiente. Não é sem sentido que alguns estudiosos defendem a possibilidade da 

existência dos direitos da Natureza. 

No ano de 2000, o Poder legiferante federal trouxe ao sistema 

normativo a Lei nº 9.966514, que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 

nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional”. 

É cediço que, desde a Antiguidade515, os rios e os mares 

consubstanciam importantes vias de transporte, especialmente quando o 

carregamento e as distâncias geográficas o exigem.  Também é de fácil 

constatação que tal modalidade de transporte pode trazer problemas ao 

ecossistema aquático, por conta de carregamento de produtos tóxicos, descarte de 

lixo, vazamento de óleo, acidentes com afundamento da embarcação etc. O art. 17 

da lei em comento veda a descarga de óleo, misturas oleosas e lixo em águas sob 

                                                
512 A noção de empresa aqui empregada é a de estabelecimento empresarial, ou seja, parte-se do 
perfil objetivo de empresa defendido pelo jurista italiano Alberto Asquini. Vide nesse sentido 
RAMOS, André Luiz S. C. Direito Empresarial Esquematizado. Rio de Janeiro: Editora Método, 
2011, pp. 10-11. 
513 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit., p. 132. 
514 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 9.966 de 28 de abril de 2000. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 29.04.2000 Disponível <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 05.09.2011.  
515PAYNO Y SÁNCHEZ, Francisco David. Breve Historia de la Marina Mercante. Disponível 
em<http://e-mar.sct.gob.mx/fileadmin/biblioteca/revista/numerotres/maritim>.Pesquisa realizada em 
06.09.2011. 



 

  

jurisdição nacional, ressalvadas as hipóteses permitidas pela Marpol 73/78516.   

Cabe mencionar, à guisa de ilustração, o problema de caráter 

econômico-ambiental que está ocorrendo na Região dos Lagos, do Estado do Rio 

de Janeiro, especificamente, no Município de Búzios, onde interesses contrapostos 

têm sido motivo de insatisfações. De um lado, há o interesse econômico dos 

empreendedores dos ramos de hotelaria e restaurantes que querem auferir lucro 

com o consumo dos turistas que chegam em grandes navios.  Por outro lado, há os 

ambientalistas e os pescadores, os quais alegam que o excesso de navios 

ancorados na região causa danos ao ecossistema marinho. Recentemente houve 

uma reunião para tentar resolver os conflitos, tendo como participantes, o Governo 

Municipal de Búzios, o Secretário Estadual do Meio Ambiente, representantes do 

Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), o Comandante da Capitania dos 

Portos, entre outras autoridades.  Na ocasião decidiu-se que o INEA formalizaria 

proposta técnica justificando a solicitação do referido grupo de ambientalistas e 

pescadores, que pleiteava a diminuição do número de barcos grandes ancorados 

no litoral de Búzios.  Posteriormente o referido documento deveria ser apresentado 

à Capitania dos Portos, para examinar a questão e determinar ou não a redução do 

número de pontos de fundeio no referido município517. 

Cabe acrescentar ao presente rol de atos normativos a Lei nº 

10.257/2001 (denominada Estatuto da Cidade), resultado de muitos debates, 

envolvendo o mundo acadêmico, a população e outros atores sociais e tem como 

principais destinatários os Municípios, a quem a Constituição de 1988 atribuiu a 

competência de executar a política de desenvolvimento urbano, bem como a de 

administrar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo, por 

conseguinte, o bem-estar de seus munícipes, nos termos dos arts. 182 e 183 do 

texto Constitucional. Nesse sentido, assevera Mariana Moreira518: “caberá, 

                                                
516 Cf. dados extraídos do site: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Pesquisa realizada em 06.09.2011. 
MARPOL 73/78 – “Marine Pollution” – cuida da Convenção internacional para prevenção da 
poluição causada por navios. Internalizada no Brasil por meio dos Decretos Legislativo Nº 60/95 e 
Executivo Nº 2.508/98. 
517 PREFEITURA DE BÚZIOS, INEA e Secretaria Estadual do Ambiente solicitam ordenamento 
náutico à Capitania dos Portos. Portal Eletrônico da Prefeitura de Búzios. Disponível em 
<http://www.buzios.rj.gov.br>. Pesquisa realizada em 06.09.2011. 
518 MOREIRA, Mariana.  A História do Estatuto da Cidade. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, 
Sérgio (coordenadores). Estatuto da Cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2. ed.  São 
Paulo: Editora Malheiros, 2006, pp. 36-43. A autora faz um breve histórico acerca do caminho 
trilhado para se chegar à Lei 10.257/2001, e preleciona que, inicialmente, fora elaborado o Projeto 
de Lei 775/1983, de iniciativa do Poder Executivo federal, no qual se buscou conceituar a função 



 

  

entretanto, aos Municípios a imensa tarefa de tornar realidade os postulados 

inscritos no Estatuto da Cidade, a fim de que todos tenham direito às cidades com 

qualidade de vida”.  

Os princípios da política urbana estão intrinsecamente vinculados à 

preservação do Meio Ambiente, a exemplo dos princípios das cidades sustentáveis 

e do saneamento ambiental519. Nesse sentido, em 2007, o Governo Federal editou 

a Lei n° 11.445/2007520, instituindo as Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico e reafirmando alguns objetivos traçados pelo Estatuto das Cidades. Assim, 

no art. 3° conceitua saneamento básico como um “conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de”: 

 
 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público 
de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. (sem grifos no 
original). 

 

 

                                                                                                                                                 
social da propriedade e dispunha sobre normas de política urbana. Com o advento da Constituição 
Federal de 1988, o referido projeto não seguiu em frente, tendo sido retirado pelo Poder Executivo 
em 1995. Ressalte-se que no interstício entre 1989 e 1990 ( PL. 2.191/89 e PL. 5.788/90 ), outros 
dois projetos foram apresentados para tratar da mesma matéria ( política urbana).  Somente depois 
de uma década e de inúmeros substitutivos, o Projeto de Lei 5.788/1990 foi aprovado em 2001 e 
transformado na Lei 10.257/2001- o denominado Estatuto da Cidade.  
519 A Lei n° 10.257/2001, em seu art. 2º, I, estabelece: “a garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações”. 
520 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Publicada no Diário Oficial 
da União ndo dia 11.01.2007. Disponível em <www.planalt.gov.br>. Pesquisa realizada em 
09.09.2011. 



 

  

O diploma legal em comento trouxe noções objetivas de saneamento 

básico no cenário brasileiro, o que facilita sobremaneira o desenvolvimento de 

práticas para sua implementação por parte dos governantes. No entanto, conforme 

ressaltado, para produzirem plenamente seus efeitos, as leis precisam coadunar a 

eficácia jurídica com a eficácia social. De fato, se os diplomas normativos não 

conseguirem alcançar suas finalidades instituidoras, não haverá mudanças no 

cenário social em que foram inseridos. No âmbito da legislação ambiental, mais 

que leis impositivas de condutas e consequentes sanções, faz-se necessário –

repise-se - o desenvolvimento premente de políticas públicas e de programas de 

educação ambiental, conforme será detalhado no capítulo I, do título II, deste 

trabalho.  

A propósito, a Presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a 

Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, que institui o Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas 

Rurais, criando a denominada Bolsa Verde, por meio da qual o governo visa a 

promover, ao mesmo tempo, a cidadania ecológica dos agricultores de baixa renda 

e a conservação dos ecossistemas onde essas pessoas trabalham e buscam a sua 

sobrevivência.   

No tocante à educação ambiental, a despeito de existir, desde 1999, 

norma jurídica traçando os objetivos da Política Nacional da Educação Ambiental, a 

Lei n° 9.795/1999521, as ações humanas conscientes quanto à preservação do 

ecossistema ainda são muito tímidas. Nos grandes centros urbanos é comum o 

desperdício de água. Para ilustrar esta afirmação, sugere-se, a título de pesquisa 

empírica, que cada leitor deste trabalho, especialmente os que moram na zona sul 

do Município do Rio de Janeiro, saia de casa, pela manhã, entre 7 e 9 horas, e 

observe quantos funcionários de condomínios de prédios lavam as respectivas 

calçadas com água tratada que jorra “enfurecidamente” de uma mangueira – da 

qual, muitas vezes, o ouro azul já começa a fluir da torneira onde está 

precariamente presa. Nesse cenário, não é incomum ver os mencionados 

trabalhadores desses condomínios usando a força da água para se livrar das folhas 

das árvores caídas ao chão.  Destaque-se, entretanto, que, no presente exemplo, a 

responsabilidade pelo uso irracional do líquido precioso não é apenas do 

                                                
521BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999. Publicado no Diário Oficial da 
Unido dia 28.04.1999. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 29.08.2011.   



 

  

funcionário, que cumpre ordens, mas de quem administra o condomínio, bem como

dos condôminos, que se omitem quanto à implementação de alternativas práticas e 

sustentáveis para as atividades de limpeza, como a captação de água da chuva. 

É cediço que o trabalho de conscientização não é simples, mas 

precisa ser feito. Nessa senda, recentemente, a Agência Nacional de Águas criou o 

Curso sobre Conservação de Água em Sistemas Prediais, voltado, especialmente, 

aos condomínios prediais, com o objetivo de instruir os interessados (síndicos, 

condôminos e empregados) a utilizarem os recursos hídricos de forma racional e 

sustentável522.  

Ainda no cenário normativo de proteção ambiental, vale destacar a Lei 

nº 12.305/2010523 - cujo projeto de lei ficou quase vinte anos tramitando no 

Congresso Nacional -, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos524. O diploma legal em tela prevê a responsabilidade social das pessoas 

jurídicas, as quais produzem resíduos sólidos em razão de suas atividades, bem 

como das pessoas físicas, por conta de seu consumo.  Dentre os mecanismos 

contemplados para o gerenciamento desse descarte está a denominada logística 

reversa, definida no art. 3°, inciso XII, como: 

 
instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

  
 

                                                
522 Vide <http://www2.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 14.02.2012.  Conforme informações no 
indigitado sítio, as inscrições – que são gratuitas – vão de 15 a 17 de fevereiro de 2012. 
523 BRASIL. Poder Legislativo. Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010. Publicada no Diário Oficial da 
União do dia 03.08.2010. Regulamentada pelo Decreto 7.404, de 23.12.2010. Disponível em 
<www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 12.09.2011.  Dispõe em seu art. 1º, § 1o. “Estão 
sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam 
ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos”. 
524 ARAUJO, Aída Carla de. Plano de resíduos sólidos receberá contribuições da sociedade. 
Disponível em <www.pnuma.org.br>. Pesquisa realizada em 12.09.2011. Com o objetivo de trazer a 
sociedade para o debate, no dia 1° de setembro de 2011, a Ministra do Meio Ambiente Izabella 
Teixeira determinou a abertura de consulta pública à primeira versão do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos. Conforme esclarece Aída Carla de Araújo, “para o secretário de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano (MMA), Nabil Bonduki, a determinação da lei ambiental de erradicar os 
lixões em todo o país até 2014 é um desafio. "Mas, olhando o diagnóstico realizado pelo Ipea, 
podemos ficar mais otimistas", destacou. Segundo ele, entre 2000 e 2008 o Brasil conseguiu 
melhorar de 38% para 58% o descarte adequado de resíduos sólidos em aterros sanitários. "Isso 
sem que houvesse uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esperamos avançar um pouco mais 
com a nova lei ambiental", afirmou”. 



 

  

 
O mesmo dispositivo estabelece alguns aspectos a serem observados 

pelos cidadãos no momento do consumo, conforme se extrai do inciso XIII: 

 

padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo 
de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais 
gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das 
gerações futuras. 

 

Na perspectiva da referida normativa, Daniel Goleman525 revela a 

importância do que denomina de inteligência ecológica, tanto no plano da produção 

de bens e serviços, como na seara do consumo.  Como ilustração, cumpre chamar 

atenção para o uso excessivo de embalagens pelas empresas. No período 

natalino, por exemplo, é impressionante o quantitativo de lixo de embalagens 

descartado.   

Nessa quadra da história, em que se busca alternativas para 

preservar o Meio Ambiente, cabe indagar se é razoável manter a velha tradição das 

lindas e chamativas embalagens de presentes? Dados apontam que os plásticos 

em geral demoram cerca de 500 anos para se decompor526, sem esquecer das 

embalagens de papel, cuja produção demanda madeira e água.  

Também os empreendedores precisam repensar as estratégias de 

produção de bens e serviços, dando ênfase ao que Daniel Goleman527 chama de 

transparência ecológica radical, a qual tem como escopo: 

 
acompanhar todo o impacto de um produto, da fabricação à 
eliminação – não apenas seu traço de carbono e outros custos 
ambientais, mas também seus riscos biológicos, além de suas 
consequências para aqueles que atuaram em sua produção -, e 
resumir esses impactos para os compradores na medida em que eles 
decidem o que comprar. 
 
 
 

As palavras do autor norte-americano podem ser sintetizadas pelo 

                                                
525 GOLEMAN. Op. Cit. pp. 70-71. 
526 Vide COMISSÃO ESPECIAL para analisar a questão do lixo no Rio Grande Do Sul. Relatório 
Final. Disponível em <http://www.al.rs.gov.br>. Pesquisa realizada em 12.09.2011. 
527 GOLEMAN. Op. Cit. pp. 70-73. 



 

  

engenheiro brasileiro Nelsom José Veiga de Magalhães528 como “ciclo de 

produtação”. Mas, além da preocupação com todas as etapas de produção e 

posterior descarte de bens consumíveis, a humanidade precisa refletir acerca das 

suas reais necessidades de consumo, em comparação com o propósito de bem 

estar.  A rigor, ao longo dos tempos, seja com a ajuda da sociedade da informação, 

que, de forma dinâmica e veloz, altera contextos e fatos, seja pela contínua e 

desenfreada oferta de novos produtos, o homem tem demandado, às vezes por 

mero capricho ou vaidade, cada vez mais.  

Na trilha do desenvolvimento econômico-social-ambiental sustentável, 

no final de 2012, o Governo Federal editou a Lei Complementar nº 140529, com o 

objetivo de regulamentar os incisos III, VI e VII, e o parágrafo único do art. 23, da 

CF/88. Há muito se discutia a necessidade de o Poder Legislativo delinear com 

maior precisão as competências administrativas (tema que será tratado na seção 

IV deste capítulo) dos Entes Políticos Federados acerca das questões ambientais. 

O diploma normativo em análise propõe, senão erradicar os conflitos de 

competências, pelo menos minimizá-los, com vistas a garantir a efetividade das 

políticas nacional, regional e local; especialmente no tocante à tutela das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do Meio Ambiente, à erradicação de todas as formas 

de poluição, além da preservação das florestas e dos demais ecossistemas da 

fauna e da flora.  

Nesse contexto, a referida Lei Complementar nº 140 sublinha como 

poder-dever de todos os Entes Federados a promoção e a orientação da educação 

ambiental nos diferentes níveis de ensino, assim como a conscientização de todos 

os atores sociais à proteção do Meio Ambiente. Esse diploma normativo, por certo, 

veio reforçar as normas da Lei n° 9.795/1999530, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental.  

Cabe acrescentar, por oportuno, que também os atos normativos 

expedidos pelos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, bem como 

                                                
528 MAGALHÃES, Nelsom J. Veiga de. Produtação e Construção Modular como Fator de 
Competitividade e Inovação Tecnológica. In: BARBARA, Saulo e FREITAS, Sydney (organizadores). 
Design, Gestão, Métodos, Projetos, Processos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2007, 
cap. VIII. 
529 BRASIL. Poder Legislativo. Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2012. Publicada 
no Diário Oficial da União no dia 09.12.2011. Disponível em <http://www2.planalto.gov.br>. 
Pesquisa realizada em 13.02.2012. 
530BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999. Publicado no Diário Oficial da 
União do dia 28.04.1999. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 29.08.2011.   



 

  

os Tratados e Acordos internacionais e inter-regionais que tratam de questões 

ambientais integram o rol de diplomas normativos, visto que o rol aqui explicitado é 

meramente numerus apertus.  

A exposição, números apertus, dos diplomas normativos serve para 

corroborar o paradoxo mencionado na introdução, quando se afirma que, enquanto 

de um lado, há relativa abundancia de normas jurídicas de caráter ambiental, de 

outro lado, existem lacunas no que diz respeito à normatização no campo das 

inovações tecnológicas e da seara tributária voltada à gestão do ouro azul. 

Na próxima seção objetiva-se trazer à luz as principais entidades 

responsáveis pela gestão das águas em solo brasileiro, ressaltando o papel 

institucional de cada uma e a necessidade de existência de contínuo espírito de 

cooperação entre elas para a concretização do princípio da sustentabilidade dos 

recursos hídricos. 

 

III. 3. A Importância da Agência Nacional de Águas (ANA), do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, dos Comitês das Bacias Hidrográficas e 
das Agências Regionais na Gestão dos Mananciais de Águas. 
 

O Brasil é um país de grande extensão territorial, correspondendo a 

8.544.416 Km², formado por regiões com características diversificadas, tanto no 

que diz respeito ao clima, como em relação ao solo, vegetação, disponibilidade de 

água, tipos de atividade econômica, valores culturais e sociais, entre outros. O 

imenso território é politicamente organizado como um Estado Federal, formado por 

27 Estados, 5.565 Municípios, mais o Distrito Federal531, todos autônomos, nos 

termos do art. 18 da Carta Constitucional de 1988. 

O equilíbrio e a harmonia do pacto federativo, bem como a boa 

realização das atividades estatais dependem não apenas da observância, por parte 

dos Entes Políticos, dos limites de suas competências federativas, mas também do 

conhecimento que os gestores da res publica e dos operadores do Direito têm das 

instituições democráticas que integram a estrutura funcional do Estado Federal 

                                                
531BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br>. Pesquisa realizada em 13.04.2012. 



 

  

brasileiro. Nesse sentido, adverte Dalmo de Abreu Dallari532, com base nas 

reflexões de Ralph Fuchs e Edgar Bodenheimer, sobre a necessidade de se 

conhecer as instituições, “pois quem vive numa sociedade sem consciência de 

como ela está organizada e do papel que nela representa não é mais do que um 

autômato, sem inteligência e sem vontade”, conclui o autor. 

 O conhecimento das instituições, dos diversos contextos geopolíticos, 

sociais e econômicos, sem dúvida, é essencial para a gestão democrática dos 

recursos hídricos. Sabe-se que os desafios são grandes, como muitas são as 

dificuldades à realização da tarefa de administrar os aspectos quantitativo e 

qualitativo do líquido vital, bem como o seu acesso universal. Entretanto, as 

possibilidades existem e podem ser alcançadas por meio de instituições fortes e 

mecanismos eficientes e sustentáveis, que tornem viáveis a concretização dessas 

metas, desde que haja vontade política e conscientização socioambiental por parte 

da sociedade.  

Assim, para o desenvolvimento das políticas públicas voltadas à 

gestão dos mananciais de águas, o Estado brasileiro conta com várias instituições 

públicas, as quais foram criadas para garantir a proteção desta riqueza natural, 

bem como o seu acesso universal e sustentável.   

Nesse intuito, o diploma das águas, a Lei n° 9.433/97, instituiu o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o qual é composto, nos 

termos do art. 33, da normativa em comento, pelas seguintes instituições: Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); Agência Nacional de Águas (ANA);

Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal533; os Comitês 

de Bacia Hidrográfica; outros os órgãos dos Poderes Públicos Federal, Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal, cujas atividades estão vinculadas à gestão de 

recursos hídricos e outras Agências de Água.  

                                                
532 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29 ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2010, p. 1. 
533 Ensina Paulo Affonso Leme Machado que os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, da 
mesma forma que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, “não têm por missão fazer o 
enquadramento dos corpos de águas em classes. Ao receberem as proposições das Agências de 
Água (art. 44, XI, a, da Lei nº 9.433/97), os Conselhos Estaduais irão apreciar essas propostas, 
encaminhando-as aos órgãos eataduais de meio ambiente”. Vide MACHADO, Paulo Affonso Leme. 
Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2011, pp. 534-535. 



 

  

Para melhor cuidar das políticas nacionais de mananciais de águas, a 

Lei nº 9.984534 instituiu a Agência Nacional de Águas (ANA), cuja natureza jurídica 

é de autarquia federal sob regime especial, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente e integrante da Administração Pública Indireta535. Seu papel institucional 

relevante é contribuir para a efetiva implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos.  Dentre as suas funções, nos termos do art. 4°, da normativa 

em tela, estão, por exemplo, a supervisão; o controle; a análise das atividades 

relacionadas aos recursos hídricos, de acordo com a legislação federal; e a 

operacionalização dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cabendo-lhe disciplinar, em caráter normativo.  

A prerrogativa de criar regras que as agências reguladoras em geral 

possuem, decorre de um processo, que a doutrina chama de deslegalização. Para 

melhor compreensão deste fenômeno jurídico lança-se mão dos ensinamentos do 

administrativista pátrio Diogo de Figueiredo Moreira Neto536, o qual preceitua que o 

Estado basicamente intervém no domínio econômico, a partir de três maneiras: a 

uma, disciplinando (ou seja, criando normas jurídicas ou exercendo seu poder de 

polícia); a duas, incentivando determinadas iniciativas (atividade de fomento), por 

exemplo, por meio de incentivos fiscais, fornecimento de bolsas de estudo para 

pesquisa; e a três, intervindo direta ou indiretamente na ordem econômica, como 

Estado empresário, nos termos do art. 173 da Constituição Federal de 1988537. 

Por razões fundadas na segurança nacional ou em interesse coletivo 

relevante, o Estado diretamente poderá exercer a atividade econômica em sentido 

lato, a qual, no dizer de Eros Roberto Grau538, se subdivide em serviços públicos e 

                                                
534 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 9.984 de 17 de julho de 2000. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 18.07.2000. Disponível em <www.planalto.gov. br>. Pesquisa realizada em 
06.09.2011. 
535 Apenas à guisa de esclarecimento para aqueles que não atuam na área jurídica: A estrutura 
administrativa do Estado Federal brasileiro divide-se em Administração Direta e Administração 
Indireta. No âmbito federal, o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, auxilia no tocante à 
noção desses termos. Veja-se o disposto no art. 4°, in verbis: “A Administração Federal 
compreende: I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios; II - A Administração Indireta, que 
compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a) 
Autarquias; b) Empresas Públicas; c) Sociedades de Economia Mista; e d) fundações públicas”. 
536 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2003, pp. 27-30. 
537 Dispõe o art. 173, CF/88: “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. 
538 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 99.  



 

  

atividade econômica propriamente dita (em sentido estrito). Pode ainda atuar de 

forma indireta, criando pessoas jurídicas de direito público (ex., as autarquias 

federais, como o Banco Central, as Agências Reguladoras) ou de natureza privada 

(ex., Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras), com finalidades 

específicas, determinadas em lei, com fulcro no art. 37, XIX, CF/88. O Poder 

Público tem a prerrogativa de outorgar a outras pessoas jurídicas, que não 

integram a administração pública, a execução de determinadas atividades de 

interesse coletivo, a exemplo da prestação de serviços saúde, educação, 

transportes, e saneamento básico, utilizando-se dos institutos da permissão ou 

concessão de serviços públicos, consoante estabelece o art. 175, CF/88539. 

Os contextos sociais, culturais e principalmente econômicos alteram-

se muito rapidamente na denominada sociedade da informação e da tecnologia em 

que se vive atualmente, o que exige do Estado e do Direito mecanismos dinâmicos 

e flexíveis, os quais podem modificar ou transmudar situações de modo eficiente e 

rápido, quando necessário. Nesse cenário surgem, par e passo, um novo perfil de 

Estado e as agências reguladoras. Como acentua Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto540, o Estado “em lugar de protagonista na execução dos serviços, suas 

funções passam a ser as de planejamento, regulação e fiscalização”. 

Assim, como longa manus do Estado, as agências reguladoras 

surgem no cenário político-administrativo brasileiro com a missão de controlar, 

fiscalizar e disciplinar os setores a que estão institucionalmente vinculadas. Elas 

são criadas por lei541, a qual estabelece sua finalidade e suas atividades de 

natureza pública e possuem autonomias político-administrativa e econômico-

financeira. 

A questão que se apresenta controversa é: como podem tais agências 

possuir competência regulatória, expedindo atos normativos limitadores de direitos, 

sem ferir o princípio da legalidade? Alexandre Santos de Aragão542traz seu 

contributo afirmando: “a determinação do âmbito do poder normativo das agências 

                                                
539 CF/88, “art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 
540 MOREIRA NETO. Op. Cit., pp. 30-32. 
541 CF/88, art. 37, inciso XIX: “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. 
542 ARAGÃO, Alexandre Santos. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo 
Econômico. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, pp. 396-407. 



 

  

reguladoras pressupõe a definição do que se entende por Estado de Direito, 

separação de poderes, princípio da legalidade e discricionariedade”.  

José Afonso da Silva543 ensina que a concepção originária de Estado 

de Direito estava calcada em três premissas, a saber, “submissão ao império da lei, 

divisão de poderes e enunciado de garantia dos direitos individuais”; ou seja, tinha-

se uma noção liberal, em que o homem buscava garantir as suas liberdades em 

face do Estado. Ainda, escorado no pensamento de Carl Schmitt, argumenta o 

constitucionalista brasileiro que a ideia de Estado está vinculada àquela que se tem 

do Direito. Assim, é possível coexistirem vários Estados de Direito e várias 

concepções de Direito; a título de exemplo, ter-se-ia “um Estado de Direito feudal, 

outro burguês, outro nacional, outro social, além de outros conformes com o Direito 

natural, com o Direito racional e com o Direito histórico”, argumenta o autor544. 

Nesta linha de intelecção, é possível inferir que o tipo de Estado, 

denominado de Direito, varia de acordo com a concepção que se tem do próprio 

Direito e da moldura de Estado almejada. Nesse contexto conceitual volta-se à 

questão polêmica sobre se a competência regulatória das agências reguladoras 

viola ou não o princípio da legalidade, o qual tem origem no Direito Inglês, com 

fundamento na ideia de separação de poderes e na luta da burguesia contra os 

excessos da realeza. Conforme lição de Alexandre Santos de Aragão545, tal 

princípio foi utilizado pela classe burguesa como: 

 

 um mecanismo pelo qual toda medida jurídica deveria ser mera 
decorrência, simples subsunção ou execução, de normas jurídicas 
adredemente estabelecidas por seus representantes de maneira 
genérica, abstrata e exaustiva. Ao administrador e ao juiz incumbiria 
apenas a execução da lei, tendo funções meramente cognitivas, 
nunca volitivas. 
 
 
 

De fato, a noção de Direito varia de acordo com os contextos sociais, 

culturais, econômicos e espaciais. Na prática, não raro, encontra seu fundamento, 

ora na vontade divina, ora na racionalidade humana, ora nos aspectos históricos, 

                                                
543 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2000, pp. 116-117. 
544 SILVA (2000). Op. Cit., pp. 118-121. 
545 ARAGÃO. Op. Cit., pp. 396-397. 



 

  

ora na sociedade; ou seja: o Direito é delineado a partir de uma série de 

concepções, crenças, convicções, valores, entre outros aspectos. Hodiernamente, 

por força do constitucionalismo, o Direito encontra legitimidade nos direitos 

fundamentais. 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto546, a harmonia entre o 

princípio da legalidade e a adoção de medidas de caráter normativo por parte das 

autarquias fiscalizadoras está fundada em quatro premissas básicas: “a 

despolitização, a pluralização de interesses, a subsidiariedade e a delegação 

social”. 

A despolitização, segundo o administrativista mencionado, 

caracteriza-se pelo afastamento necessário do aspecto político das questões de

interesse público que requerem análise mais técnica. Conforme entendimento 

expresso textualmente pelo autor547: “no caso dos entes técnicos, afasta-se a 

interferência inútil da política partidária e da burocracia”. A pluralização de 

interesses diz respeito ao conjunto de interesses metaindividuais, coletivos e 

difusos; a exemplo dos direitos fundamentais à água potável e ao sistema de 

esgoto, os quais impõem uma gestão integrada e participativa. Vale dizer, a 

tendência mundial hoje é a gestão adaptativa dos recursos hídricos548. 

A subsidiariedade, por sua vez, surgiu na Suíça e foi realçada na 

Encíclica Quadragésimo Anno, de 1931, editada pelo Papa Pio XI.  O elemento 

essencial do princípio da subsidiariedade, segundo Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto549, “consiste em reconhecer a prioridade da atuação dos corpos sociais sobre 

os corpos políticos no atendimento de interesses gerais”.  Por fim, a quarta 

premissa apresentada pelo administrativista pátrio é a delegação social, que, na 

verdade, é consequência do princípio da subsidiariedade, segundo o qual o Estado 

toma para si a função fiscalizadora, em detrimento do papel de executor de 

determinadas atividades. No entendimento do autor, a delegação social é uma 

“forma de devolver à sociedade organizada todas as atividades que, não obstante 

serem de definido interesse público, não necessitem de tratamento político-

                                                
546 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo.  2 ed. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2001, pp.152-153. 
547 MOREIRA NETO (2001). Op. Cit., p. 152. 
548 PHUMPIU, Patricia. Adaptive Water Management on the Way for Bolivia and Honduras? Anais 
do XIX Congresso Mundial da Água. Pernambuco. Brasil. De 25 a 29/2011. Publicação IWRA. 
549 MOREIRA NETO (2001). Op. Cit., pp. 152-153. 



 

  

burocrático”.  A delegação social importa em três técnicas de delegação, segundo

Diogo de Figueiredo Moreira Neto 550, as quais podem ser sintetizadas da seguinte 

maneira: 

 

Delegação receptícia, consiste na transferência da função 
legislativa ao Poder Executivo para produzir normas com força de lei, 
adstrita a um quadro delimitado e a um tempo determinado no ato de 
delegação (é o exemplo que se tem, das leis delegadas, nos termos 
do art. 59, IV, c/c art. 68, CF/88). 
Delegação remissiva (...) consiste na remessa pela lei a uma 
normatividade ulterior que deverá ser elaborada pela Administração 
sem força de lei, igualmente dentro do quadro substantivo 
emoldurado pela própria lei remetente (trata-se do poder 
regulamentar do Chefe do Poder Executivo para dar fiel execução às 
leis, ex vi do art. 84, IV, CF/88). 
Deslegalização, oriunda do conceito desenvolvido na doutrina 
francesa (...), seria a retirada, pelo próprio legislador, de certas 
matérias, do domínio da lei (domaine de la loi) passando-as ao 
domínio do regulamento (domaine de l’ordonnance). (sem grifos no 
original). 
 
 
 

No direito italiano, Gianmario Demuro551 propõe um conceito objetivo 

de deslegalização, a qual compreende “a transferência da função normativa (sobre 

matérias determinadas) da sede legislativa estatal a outra sede normativa”.  Como  

exemplo pode-se citar o que ocorre com a Agência Nacional de  Águas, para quem 

o legislador, nos termos da Lei nº 9.984/2000, incumbiu a função social de 

organizar e editar atos normativos para disciplinar o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Por oportuno, ainda no plano da deslegalização, vale mencionar as 

medidas normativas expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente552, as 

denominadas Resoluções do CONAMA, as quais têm desempenhado, a despeito 

das críticas, profícua função reguladora, considerando as especificidades técnicas 

que norteiam as questões ambientais e a premência das decisões rápidas. 

                                                
550 Idem. Ibidem, pp. 165-166. 
551 DEMURO, Gianmario, 1995 apud MOREIRA NETO, 2001. 
552 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 
Disponível em <www.mma.gov.br>. Pesquisa realizada em 07.09.2011. O CONAMA é um órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, foi instituído pela Lei nº 
6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 
99.274/90. 



 

  

A propósito, a respeito do Conselho Nacional do Meio Ambiente, Luiz 

Fernando Villares553 argumenta: “o CONAMA revela empiricamente sua 

importância, como local adequado à necessária pactuação, a envolver o Estado, o 

setor produtivo e as entidades ambientalistas para o estabelecimento de padrões 

de qualidade ambiental”.   

Já Maria Sylvia Di Pietro554, dentro de uma visão mais conservadora, 

admite que somente a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) possuem poder normativo, pois a delegação 

vem da própria Constituição Federal de 1988, nos termos dos arts. 21, XI, e 177, 

§2°, inciso III555.  As demais agências, na opinião da administrativista, só teriam a 

prerrogativa de editar normas interna corporis. 

A despeito das divergências doutrinárias, os atos de caráter normativo 

expedidos pelas Agências Reguladoras e as Resoluções emitidas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) fazem parte do direito de águas. 

Ainda, é dever institucional da Agência Nacional de Águas (como 

responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos), 

fomentar e apoiar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

assim como a implantação e operacionalização da gestão integrada de recursos 

hídricos, por meio da celebração de convênios de cooperação com os órgãos 

gestores dos Estados. Também, vale ressaltar o trabalho da autarquia federal das 

águas no tocante à capacitação de todos os membros do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, para a consecução de projetos e programas 

de educação direcionados à sociedade, especificamente no que diz respeito à 

participação dos cidadãos na gestão dos mananciais hídricos, a começar pela 

adoção de condutas sustentáveis.   

A propósito, a Agência Nacional de Águas e os Secretários Estaduais 

de Recursos Hídricos reuniram-se no início de 2012 com o intuito de delinear 

metas objetivando a promoção, o fortalecimento e a concretização o Sistema 

                                                
553 VILLARES, Luiz Fernando.  O poder normativo do CONAMA. Revista Jurídica. Disponível em 
<http://www.mpes.gov.br>. Pesquisa realizada em 07.09.2011. 
554 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 16 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 
pp. 406-407. 
555 CF/88. “Art. 21. Compete à União (...)XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 
organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; art. 
177. Constituem monopólio da União: (...). § 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: III - a 
estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União”. 



 

  

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e das demais 

entidades que o compõem. Nesse encontro, o Diretor-Presidente da ANA, Vicente 

Andreu Guillo, sugeriu que todos assinassem uma Carta de Compromissos em 

relação à gestão dos recursos hídricos brasileiros556, a ser posteriormente

apresentada na Conferência Rio+20, por se tratar de um “Pacto Nacional para a 

Gestão das Águas”557. 

Cabe ressaltar, por oportuno, que a Agência Nacional de Águas558

defendeu, já no segundo dia (13.03.2012) do 6º Fórum Mundial da Água, em 

Marselha, a instituição de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, no 

âmbito das Nações Unidas, para analisar questões relacionadas à água. 

Hodiernamente, aproximadamente 28 agências ligadas à Organização das Nações 

Unidas (ONU) tratam do tema água, a despeito de não ser a questão nuclear,

objeto de preocupação, dos trabalhos dessas entidades.  

Outro órgão importante do Sistema Hídrico brasileiro é o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o qual compreende um colegiado 

composto por representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da 

República, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, usuários e por 

representantes das organizações civis de recursos hídricos. Dentre suas 

atribuições está o de incentivar e promover o planejamento dos recursos hídricos

em âmbito nacional e regional. O órgão federal em tela é administrativamente 

organizado em Câmaras Técnicas, cada qual com suas atribuições relacionadas ao 

aperfeiçoamento da Política Nacional de Recursos Hídricos559. 

Destaca-se a importância do Conselho Nacional de Recursos Hídricos

(CNRH), que funciona concomitantemente como órgão arbitral, consultivo, 

normativo, gestor, fiscalizador e, por fim, guardião da Política Nacional de 

Segurança de Barragens, ou seja, o bom funcionamento deste órgão é 

fundamental ao processo de gestão do líquido vital560. 

                                                
556 Vide <http://www2.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 14.02.2012. 
557 CANAL ENERGIA.  ANA levará Pacto para Gestão das Águas à Rio+20. Disponível em 
<http://www2.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 17.04.2012. 
558DIANNI, Cláudia. ANA defende criação de Conselho para Água na ONU. Disponível em 
<http://www2.ana.gov.br>.  Pesquisa realizada em 14.03.2012. 
559BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. Disponível em 
<http://www.cnrh.gov.br>. Pesquisa realizada em 17.04.2012. 
560 A propósito, a Resolução nº 32/2003, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH - 
prevê a Cartografia Hídrico-administrativa do Brasil, a qual está dividida em 12 regiões 
hidrográficas: Amazônia, Tocantins Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico 



 

  

Conforme já mencionado, o termo governança está vinculado à ideia 

de esforço comum para o bem de todos, no caso em tela dos recursos hídricos. 

Nessa senda, os Comitês de Bacias Hidrográficas561 representam um dos 

mecanismos de democracia deliberativa que promove a participação de todos na 

gestão das águas, porque são compostos por representantes dos Entes Políticos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelos usuários das águas e pelas 

entidades civis atuantes na área de recursos hídricos e com participação 

comprovada na bacia. Essa união de forças, sem dúvida, é muito positiva para o 

processo de gestão sustentável do ouro azul. 

No entanto, segundo Pedro Roberto Jacobi562, a crescente 

participação de atores sociais não-governamentais, por conta da criação dos 

Conselhos de Meio Ambiente, dos Comitês das Bacias Hidrográficas e das Áreas 

de Proteção Permanente (APAS), ainda não significa dizer que esses personagens

influenciam nos processos decisórios. Nesse sentido, complementa o autor563: 

 

 
O sistema ambiental colegiado está implementado no Brasil, isto 
representa uma efetiva possibilidade de internalizar a questão 
ambiental nas políticas estaduais e municipais, quando existentes. 
No entanto, os conselhos estaduais naqueles municípios que 
também o implantaram, os resultados têm sido muito desiguais, com 
significativas diferenças entre regiões, sendo que na maioria dos 
casos existe ainda uma prevalência das decisões definidas pela 
presença muitas vezes majoritária da representação governamental. 
 

 

Na direção contrária do referido estudioso, a engenheira agrônoma 

Maria de Fátima de Freitas564 Rego realça a importância dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, os quais consubstanciam fóruns de discussão e decisão, atuando

                                                                                                                                                 
Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Paraná, Uruguai 
e Paraguai.  
561 Dispõe o art. 37 da Lei nº 9.433/97, que a atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica terá como 
área: “I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de 
água principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou III - grupo de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas contíguas”. 
562 JACOBI. Op.Cit., pp. 42-43. 
563 Idem. Ibidem, p.42. 
564FREITAS, Maria de Fátima de. Comitês de Bacias Hidrográficas. Disponível em 
<http://mineiropt.com.br/noticias/artigo-comites-de-bacias-hidrograficas>. Pesquisa realizada em 
23.04.2012. 



 

  

como “Parlamentos das Águas”. Tais órgãos colegiados podem, mutatis mutandis,

ser comparados ao Tribunal de Águas de Valença565 na Espanha; uma das mais 

antigas instituições democráticas da Europa, que exsurgiu na Idade Média,

mantendo-se até os dias atuais; encontrando amparo na Constituição espanhola de 

1978566. 

Preleciona o professor espanhol Javier Plaza Penadés567que os 

Tribunais tradicionais de Justiça consideram o Tribunal das Águas de Valença, sob 

a perspectiva jurídica, uma exceção ao princípio da unidade de jurisdição, 

consagrando-o como uma instituição democrática, na qual os cidadãos atuam 

ativamente na realização da justiça social envolvendo o líquido precioso. 

Assim como o referido Tribunal de Águas espanhol568, o qual 

compreende um espaço democrático onde os seus membros discutem questões 

relacionadas aos períodos de irrigação, limpeza dos canais, bem como acerca do 

pagamento de despesas referentes a eventuais reparos, os Comitês de Bacias 

Hidrográficas também se revelam como espaço pluralista e democrático, cujas 

funções institucionais estão consagradas na Lei das Águas (Lei nº 9.433/97), e são 

relavantes para a gestão dos recursos hídricos. Cumpre a esses órgãos 

colegiados, nos termos do art. 38, do mencionado diploma legal, dentre as suas 

diversas tarefas:  

 
promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 

                                                
565ESPANHA. El Tribunal de Las Aguas de La Vega de Valencia. Disponível em 
<http://www.jdiezarnal.com>. Pesquisa realizada em 25.04.2012. Trata-se de um Tribunal milenar 
criado para solucionar conflitos por meio do mecanismo da irrigação. É um exemplo de democracia 
deliberativa, composto agricultores.  
566ESPANHA. LA Constitución Espanõla de 29 de diciembre de 1978. Disponível em 
<http://www.congreso.es/>. Pesquisa realizada em 04.07.2012.  Dispõe o art. 125 desta Carta 
Maior: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia 
mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la 
ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”. Tradução Livre: Os 
cidadãos podem utilizar a ação popular, participar da Administração da Justiça mediante a 
instituição de Corpo de Jurados, de acordo com a legislação penal, bem como atuar em Tribunais 
Consuetudinários e Tradicionais. 
567PENADÉS, Javier Plaza. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Disponível em 
http://derechocivilvalenciano.com. Pesquisa realizada em 27.04.2012. 
568 É oportuno destacar que a Constituição da Espanha de 1978 consagra em seu art. 125 os 
tribunais consuetudinários, conforme se extrai do texto do mencionado artigo: “Los ciudadanos 
podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución 
del Jurado (…), así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”. Tradução libre: "Os 
cidadãos podem exercer a ação de classe e participar na administração da Justiça pela instituição 
do júri (…), bem como os tribunais consuetudinárias e tradicionais". Vide AGÊNCIA ESTATAL 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Disponível em <http://www.boe.es>. Pesquisa realizada em 
27.04.2012.Ageatal BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADOAgencia Estatal BOLETÍN OFICIAL DEL  



 

  

articular a atuação das entidades intervenientes; - arbitrar, em 
primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 
recursos hídricos;  aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 
bacia;  acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos 
da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de 
suas metas; eestabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso 
de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados (sem 
grifo no original). 

 
 
 

Deste modo, é essencial o fortalecimento dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas para o cumprimento de sua missão institucional. Nesse contexto, a 

educação ambiental representa profícua ferramenta a ser utilizada pelos atores 

sociais (não técnicos) integrantes dos Comitês, pois o conhecimento dos 

ecossistemas de cada localidade – aqui enfeixados os conhecimentos biológico, 

hidrológico, político, social e econômico – é condição necessária para que a 

participação social seja efetiva, a fim de se evitar a participação meramente formal 

com o fito de legitimar as decisões do Poder Público.  

As Agências Regionais de Águas, a seu turno, também 

desempenham função social relevante no processo de gestão do líquido vital. 

Segundo dados da Agência Nacional de Águas569 -, as agências de água “são 

entidades técnicas executivas que atuarão em apoio à secretaria-executiva dos 

comitês de bacia”, devendo contribuir com instrumentos técnicos com vistas a 

implementar as estruturas de planejamento e administração dos usos das águas 

localizadas nas bacias hidrográficas, nos termos da Lei nº 9.433/97. Cabe ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos a criação570 dessas entidades, após solicitação feita pelos Comitês de 

Bacias.  

A Lei nº 9.433/97 estabelece as atribuições das Agências de Águas, 

entre elas destacam-se: 1. as atividades de cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos,  2. a análise e emissão de pareceres acerca dos projetos realizados com 

recursos oriundos da cobrança pelo uso do ouro azul, e 3. a gestão do sistema de 

informações sobre as águas (art. 44). Com efeito, a Lei nº 10.881/2004571 permite a 

                                                
569 Vide Agência Nacional de Águas – ANA -. Disponível em <http://www.ana.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 27.04.2012. 
570 A criação das Agências de Água é autorizada pelo diploma normativo nº 10.881/2004. 
571 BRASIL. Poder Legislativo Federal. Lei no 10.881, de 9 de junho de 2004. Publicado no Diário 
Oficial da União no dia 11.06.2004. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 
27.04.2012. O presente diploma legal dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de 



 

  

delegação das atribuições das Agências de Águas a organizações civis sem fins 

lucrativos. 

Por todo o exposto é possível constatar a relevância do Direito para 

criar e disciplinar o papel das instituições voltadas à preservação do ouro azul, o 

que implica longevidade às políticas públicas. 

Nunca é demais ressaltar que a boa atuação das referidas entidades 

depende de vários fatores, tais como políticas sérias, conscientização social, 

cooperação entre elas, a existência de instrumentos econômicos e jurídicos que 

possibilitam a realização das suas atividades afins.  

Nesse sentido, além das normas jurídicas que disciplinam a conduta 

humana para proteção do Planeta Terra, os países têm se esforçado para, em 

espírito de cooperação, criar obrigações em tratados e convenções internacionais. 

No cenário internacional, a preocupação com a finitude e a qualidade das águas 

também tem sido objeto de debates por parte de diversos segmentos sociais, pelos 

Estados e por organismos internacionais, os quais têm desempenhado papel 

relevante nessas discussões. 

 
 

III. 4. A Cooperação Internacional para regulamentação dos Recursos 
Hídricos. 
 
 

Na presente seção, dando continuidade ao aspecto de controle das 

ações antrópicas em relação ao Meio Ambiente Natural, em particular, das águas, 

busca-se trazer à luz a questão do líquido viltal na seara internacional, 

apresentando alguns documentos relevantes, voltados à preservação da 

mencionada riqueza finita.  

As organizações inter-regionais e internacionais, segundo Norberto 

Bobbio572, possuem a função de apresentar diretrizes aos Estados - o que o autor 

chama de vis directiva -, no entanto, não detêm as mesmas o poder de imposição, 

a vis coactiva. Em sua análise, tais diretrizes somente atingirão as finalidades, 

quando houver verdadeiro interesse por parte dos Estados no sentido de proteger 

                                                                                                                                                 
Águas e entidades delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de recursos 
hídricos de domínio da União.   
572 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Tradução Regina Lyra. Nova edição. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004, pp.56-59. 



 

  

os direitos fundamentais, entre eles situa-se o do acesso à água limpa. 

A despeito das limitações do poder de atuação dessas organizações, 

reconhece-se que elas têm sido importantes protagonistas na defesa e proteção 

dos direitos fundamentais, especialmente no tocante à promoção, ao controle e à 

garantia573.  

Em relação à preservação das águas há vários programas no âmbito 

da Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, cumpre ressaltar o Projeto do 

Milênio574 desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA)575, com a chancela da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo 

propósito é incentivar e promover o desenvolvimento pari passu implementar 

políticas à realização do direito ao acesso à água potável e ao saneamento 

básico576. Nesse sentido, dez “Forças-tarefa” foram estabelecidas, as quais

contaram com a participação de aproximadamente 265 profissionais de vários 

lugares do mundo, que analisaram os principais óbices e posteriormente 

elaboraram recomendações à superação desses entraves, para que os países 

possam atingir as metas previstas no referido projeto até 2015. A temática água e 

saneamento compreende o objeto de estudo de uma das dez mencionadas tarefas 

do Projeto do Milênio, cujo relatório chama a atenção para a importância de se 

                                                
573 Idem. ibidem, p.58-59. A promoção consubstancia-se nas cartas de direitos; o controle 
compreende os relatórios que os Estados-membros assumem apresentar, no qual apontam as 
medidas adotadas no tocante à proteção dos direitos fundamentais e; por fim, a garantia seria o 
meio pelo qual a Comunidade Internacional vai tutelar os direitos, trata-se de uma tutela de natureza 
jurisdicional de âmbito internacional. Aduz o autor: “só é possível falar legitimamente de tutela 
internacional dos direitos do homem quando uma jurisdição internacional conseguir impor-se e 
superpor-se às jurisdições nacionais”: aplicando-se o mesmo raciocínio para os direitos dos demais 
seres vivos. 
574 O relatório da Força-tarefa – Saúde, dignidade e desenvolvimento: o que é preciso? – integra o 
plano de ação global para combater a pobreza, as doenças e a degradação do meio ambiente nos 
países em desenvolvimento. O trabalho  “sobre Água e Saneamento foi liderada pelo Dr. Roberto 
Lenton, diretor executivo do Secretariado para Assuntos Internacionais e Desenvolvimento no 
Instituto Internacional de Pesquisa sobre Previsão Climática (IRI), membro principal do Instituto da 
Terra da Universidade de Columbia, e pelo Dr. Albert M. Wright , presidente da Força-tarefa sobre 
Água na África, membro do Comitê Técnico da Parceria Global sobre Água, e consultor em diversos 
países em desenvolvimento sobre políticas de saneamento urbano. Eles lideraram uma equipe de 
peritos no estudo das barreiras existentes ao adequado uso da água e saneamento, na busca de 
soluções para ‘a crise humanitária silenciosa que diariamente ceifa milhares de vidas’”.  Vide 
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
Disponível em: www.onu-brasil.org.br. Pesquisa realizada em 31/03/2010. 
575 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA). Diponível em: www.onu-brasil.org.br. Pesquisa realizada em 31/03/2010. 
576 Cf. explicita o relatório: “quatro em cada 10 pessoas no mundo não têm acesso nem a uma 
simples latrina de fossa não-asséptica, e são obrigadas a defecar a céu aberto. Aproximadamente 
2 em cada 10 pessoas – mais de 1 bilhão de pessoas – não têm nenhuma fonte de água 
potável segura. Como conseqüência, 3.900 crianças morrem diariamente em razão desta crise 
humanitária, totalmente evitável, porém silenciosa” (sem grifo no original). 



 

  

enfrentar essas questões não apenas sob a perspectiva local, regional ou nacional, 

mas a partir de uma visão global, à medida que o problema do acesso à àgua 

potável e ao saneamento básico de esgoto e lixo está estreitamente ligado aos 

direitos à vida e à saúde, portanto, cuida de um interesse que ultrapassa fronteiras 

geopolíticas.  

O sétimo objetivo do referido Projeto do Milênio enfeixa pontos como: 

a busca do equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade dos recursos 

naturais; a redução do consumo de substâncias que contribuem para a destruição 

da camada de ozônio; o uso racional das águas; aumento do número de pessoas 

ao acesso aos direitos à água limpa e ao sistema de esgoto; a diminuição da 

pobreza etc. Para alcançar tais desígnios e mobilizar as pessoas, a Assembleia 

Geral da ONU estabeleceu a Década Internacional de Ação, a qual teve como 

marco o dia 22 de março de 2005; dia que passou a ser considerado como o Dia 

Mundial da Água577. 

Ainda nesse contexto, outros eventos têm sido realizados com 

respaldo da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual tem se dedicado a 

enfrentar os problemas mundiais referentes aos aspectos quantitativo e qualitativo 

das águas. Em 1977, no Uruguai, houve a Conferência das Nações Unidas para a 

Água, cujo objetivo precípuo era esboçar as bases sobre as quais a sociedade 

internacional se apoiaria para buscar soluções às questões envolvendo a escassez 

dos recursos hídricos, considerando, especialmente, a poluição e a demanda 

crescentes. 

Ainda, em 1977 ocorreu The Mar del Plata United Nations Conference 

on Water, na Argentina, a qual impulsionou a Assembléia Geral da ONU a 

estabelecer em 1980, a Declaração da Década Internacional do Abastecimento 

D’água e Esgotamento Sanitário578. 

                                                
577 No ano de 2009, a “ONU Água” e suas 26 agências, em trabalho de cooperação com governos, 
organizações internacionais, organizações não-governamentais e outros atores sociais, publicou a 
terceira edição do Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água, o qual é desenvolvido em um 
espaço temporal  de três anos, com vistas a analisar os dados e as circunstâncias que afetam os 
recursos de água doce no mundo. Vide ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em 
<http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-em-acao/a-onu-e-a-agua/>. Pesquisa realizada em 
14.09.2011. 
578 ABRANTES, Paulo. Gestão Integrada das Águas: vertente hídrica do futuro Estado Mundial. 
Revista Conscientia. Vol. 11, nº 1. Disponível em: www.ceaec.org. Pesquisa realizada em 
06.05.2011, p.58. 



 

  

O período de 1981 a 1990 é marcado pela  Década Internacional de 

Abastecimento de Água Potável e Saneamento579, época em que duas 

organizações, em um espírito de solidariedade social, realizaram ações conjuntas, 

com vistas a promover o acesso à água potável e ao saneamento de esgoto. O 

objetivo maior da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) era preparar relatório global, demonstrando a 

realidade do setor de saneamento e abastecimento de água, bem como dar 

suporte aos países no aprimoramento de seus sistemas de gestão.  

Na Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, de 1992 -

também denominada de Conferência de Dublin sobre Água e Meio Ambiente, ao se 

reconhecer a finitude e a vulnerabilidade do ouro azul, sugeriu-se a concretização 

do princípio de gestão integrada dos recursos hídricos, a participação das mulheres 

na gestão das águas e a sua valoração econômica, conforme se extrai do texto 

transcrito a seguir580: 

 
Principle Nº. 1: 
Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain 
life, development and the environment. Since water sustains life, 
effective management of water resources demands a holistic 
approach, linking social and economic development with protection of 
natural ecosystems.  
Principle Nº. 2: 
Water development and management should be based on a 
participatory approach, involving users, planners and policy-makers 
at all levels (…). The participatory approach involves raising 
awareness of the importance of water among policy-makers and the 
general public.  
Principle Nº 3:  
Women play a central part in the provision, management and 
safeguarding of water (…).  
Principle Nº 4:  
Water has an economic value in all its competing uses and should be 
recognized as an economic good. (sem grifos no original) 

                                                
579WORLD Health Organization. Water supply and sanitation monitoring. Disponível em 
<http://www.who>. Pesquisa realizada em 13.09.2011. 
580ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. The Dublin Statement on Water and Sustainable 
Development. Disponível em <http://www.un-documents> Pesquisa realizada em 13.09.2011. 
Tradução livre: Princípio nº 1: A água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para manter a 
vida, desenvolvimento e ambiente. Na medidade em que a água é fundamental para a vida, sua 
gestão eficaz impõe uma abordagem holística, acomodando o desenvolvimento econômico e social 
à proteção da natureza. Princípio nº 2: a gestão das águas deve contar com a participação de toda 
a sociedade, o que implica a mobilização e o despertar para a importância da água.  Princípio nº 3: 
As mulheres desempenham um papel central no gerenciamento e manutenção de água. Princípio nº 
4: Água tem um valor econômico, o qual deve ser reconhecido em todos os seus modos de 
utilização. 



 

  

 
 
 

Também em 1992, ocorreu o encontro da Cúpula da Terra: a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais 

conhecida como ECO-92, na cidade do Rio de Janeiro.  Nesse evento reuniram-se 

179 representantes de Estados, os quais aprovaram a AGENDA 21, com vistas à 

promoção de estratégias de desenvolvimento sustentável, incluindo, em seu art. 

18, a proteção dos recursos hídricos581. Embora o documento não tenha força 

normativa, representa um compromisso de todos os países com as questões 

abordadas582.  

A Convenção de Basiléia583, por sua vez, tem como objetivo o 

controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. O 

art. 2º, item 3, do documento em tela conceitua Movimento transfronteiriço como: 

 
resíduos perigosos ou outros resíduos procedentes de uma área sob 
a jurisdição nacional de um Estado para ou através de uma área sob 
a jurisdição nacional de outro Estado ou para ou através de uma área 
não incluída na jurisdição nacional de qualquer Estado, desde que o 
movimento afete a pelo menos dois Estados. 
 

A Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar também é 

importante à defesa do Meio Ambiente, tendo sido firmada pelo Brasil e mais 118 

países em Montego Bay, na Jamaica, no ano de 1982584.  Ela tem como escopo 

disciplinar o ecossistema aquático, estabelecendo deveres e responsabilidades aos 

Estados, no tocante à proteção dos seres vivos marinhos.  

O uso equitativo585 das águas fundamentou a Convenção sobre o 

Direito relativo à utilização dos Cursos de Água Internacionais para fins diversos 

                                                
581CEDIBH- Centro de Disseminação de Informações para Gestão de Bacias Hidrográficas. 
Disponível em <http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/>. Pesquisa realizada em 13.09.2011. 
582 Na ECO-RIO 92 também nasceu a CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA – CDB. 
Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 1994. Disponível em <www.mma.gob.br>. Pesquisa 
realizada em 13.09.2011. 
583A Convenção em tela foi promulgada por meio do Decreto n° 875, de 19 de julho de 1993.  
584Foi incorporada ao sistema normativo brasileiro por meio do Decreto nº 1.530, de 22 de junho 
de 1995. Publicada no Diário Oficial da União no dia 22.06.2011. Disponível em 
<http://www2.mre.gov.br>. Pesquisa realizada em 14.09.2011. 
585MARTUCCELLI, Danilo. As contradições políticas do multiculturalismo. Disponível em: 
<www.anped.org.br>. Pesquisa realizada em 01/12/2009. Segundo o autor: “A igualdade [formal] 
implica que a sociedade é una e, sobretudo, que o Estado intervenha de maneira 
universalista para fortalecer sua unidade, e garantir, então, a invariância dos valores morais. Se 



 

  

dos de Navegação, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1997. 

Com efeito, o termo equidade equipara-se à ideia de igualdade material; ou seja, 

as regras aplicadas a determinada situação podem variar de acordo com as 

diferenças que se desvelam.   

Na Conferência de Berlim, de 2004, reservou-se especial tratamento 

ao direito fundamental de acesso à água, conforme expresso em seu art. 17, que 

dispõe586: 

 

The Right of Access to Water: Every individual has a right of 
access to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and 
affordable water to meet that individual’s vital human needs. 2. 
States shall ensure the implementation of the right of access to water 
on a non-discriminatory basis. 3. States shall progressively realize 
the right of access to water by: (…) c. Taking measures to facilitate 
individuals access to water, such as defining and en-forcing 
appropriate legal rights of access to and use of water; and d. 
Providing water or the means for obtaining water when 
individuals are unable, through reasons beyond their control, to 
access water through their own efforts. 4. States shall monitor 
and review periodically, through a participatory and transparent 
process, the realization of the right of access to water. (sem 
grifos no original) 

 
 
 

A Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, 

de 2001587, por sua vez, com fundamento nos trabalhos do Programa das Nações 

                                                                                                                                                 
o Estado intervém de outro modo que não em sentido estritamente universalista, ele introduz 
discriminações que, com o tempo, conduzem a um descompromisso dos cidadãos que duvidam 
de sua legitimidade. Em contraposição, a equidade supõe que não se conceba a igualdade de 
direitos senão em função da situação particular de cada um. A partir de então, não se trata 
mais de aplicar os mesmos princípios a todo mundo e, às vezes, nem se concebe mais que os 
princípios sejam idênticos para todo mundo: trata-se sempre de levar em conta as circunstâncias 
pessoais”. (sem grifos no original) 
  
586INTERNATIONAL Law Association.  Berlin Conference of 2004. Water  Resources Law. 
Disponível em <http://www.ila-hq.org>. Pesquisa realizada em 15.09.2011.Tradução livre: “O direito 
de acesso à água - 1. Toda pessoa tem o direito ao acesso suficiente, seguro e adequado para 
atender suas necessidades vitais. 2. Os Estados-Membros devem garantir o exercício do direito ao 
acesso à água de forma não-discriminatória. 3. Os Estados devem promover progressivamente o 
direito ao acesso à água, das seguintes formas: (...) c. tomando as medidas necessárias para 
facilitar o acesso de pessoas à água, tais como definindo regras e parâmetros legais; d. fornecendo 
água ou os meios para a obtenção da mesma quando algumas pessoas não conseguem, por 
circunstâncias alheias à sua vontade de exercer seu direito a água por meio de seus próprios 
esforços. 4. Os Estados devem, ainda, acompanhar e controlar através de um processo participativo 
e transparente, a concretizaçã do direito ao acesso à água”.  
587 CONVENÇÃO de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. Disponível em 
<http://www2.mre.gov.br>. Pesquisa realizada em 14.09.2011. Aprovada pelo Brasil por meio do 



 

  

Unidas para o Ambiente (PNUA) e com base no Princípio da Precaução, esculpido 

na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tem a função 

socioambiental de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos poluentes 

orgânicos persistentes588. 

Também se faz oportuno destacar a Carta Mundial da Natureza 

(World Charter for Nature), adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas589, 

por ocasião de sua 48ª Sessão em 1982. Esse documento tem como ratio 

subjacente demonstrar o pensamento atual da sociedade internacional sobre o 

Planeta Terra, traçando uma linha divisória entre a visão anterior sobre a natureza 

(conforme explicitado no início deste estudo), a qual era vista como mero objeto à 

disposição das vontades do homem e a perspectiva atual, que visa a equilibrar 

desenvolvimento com preservação ambiental. Embora as disposições desta Carta 

não tenham o condão de obrigar os Estados signatários, pois não são normas 

impositivas de caráter obrigatório no dizer de Norberto Bobbio, reconhece-se que 

elas produzem normas com conteúdo moral-ético socioambiental, com as quais se 

comprometeram os Estados que aderiram tal documento. Em seu art. 10, a 

Declaração da Terra traz especiais recomendações no tocante aos recursos 

naturais, como por exemplo: “a) os recursos naturais não devem ser utilizados em 

excesso ultrapassando sua própria capacidade de regeneração; b) os recursos, 

incluindo água, devem ser reutilizados ou reciclados; e (c) os recursos não-

renováveis que são consumidos devem ser explorados considerando sempre a sua 

sustentabilidade”.  

O texto da Carta Mundial da Natureza acentua a importância das 

inovações tecnológicas para a proteção do ecossistema, em particular, o 

microssistema hídrico (matéria a ser profundada no capítulo II, do título II do 

                                                                                                                                                 
Decreto Legislativo nº 204/04, e incorporada ao Direito pátrio por meio do Decreto n°5.472 de 
20.6.2005. Publicado no Diário Oficial da União no dia 21.6.2005. 
588FELIX, Fabiana Ferreira; NAVICKIENE, Sandro; DÓREA , Haroldo Silveira. Poluentes Orgânicos 
Persistentes (POPs) como Indicadores da Qualidade dos Solos. Revista da Fapese, v.3, n. 2, p. 39-
62, jul./dez. 2007. Disponível em <http://www.fapese.org.br/revista>. Pesquisa realizada em 
02.10.2011. Conforme ensinam os estudiosos, os poluentes orgânicos persistentes “representam 
uma classe de poluentes químicos que podem trazer sérias ameaças aos seres vivos e ao meio 
ambiente, quando expostos a eles (...). Isso porque possuem propriedades tóxicas, são resistentes 
à degradação, se bioacumulam, são transportados pelo ar, pela água e pelas espécies migratórias 
através das fronteiras internacionais e depositados distantes do local de sua liberação, onde se 
acumulam em ecossistemas terrestres e aquáticos”. 
589 UNITED NATIONS’ General Assembly. World Charter for Nature. A/RES/37/7. Disponível em 
<http://www.un.org/>. Pesquisa realizada em 19.09.2011.                    
 



 

  

presente estudo). Nesse sentido, Valter Lucio de Pádua590 esclarece que há: 

 

 
técnicas mais sofisticadas para a detecção e quantificação de 
substâncias e organismos diversos se mantém em constante 
e rápida evolução. A detecção e quantificação de 
concentrações cada vez menores de contaminantes capazes 
de resultar em efeitos crônicos à saúde, bem como o 
reconhecimento de novos patógenos de veiculação hídrica, 
tendem a diversificar e tornar mais rigorosos os padrões de 
potabilidade, impondo, concomitantemente, o desafio da 
inovação tecnológica no tratamento da agua para consumo 
humano. 
 

 
 

Os engenheiros Silvia M. Castelo de Moura Carrara e Ruben Bresaola 

Jr.591, por exemplo, apresentam possibilidades de reuso de águas utilizadas em 

processos de galvanoplastia592por meio de tecnologias filtrantes, como a 

microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração, a osmose reversa593 e a 

eletrodiálise594.  Com efeito, o tema sobre as inovações tecnológicas a favor dos 

recursos hídricos será objeto de estudo da segunda parte deste trabalho, razão 

pela qual se limitará a esta simples menção. 

                                                
590PÁDUA, Valter Lucio (coordenador). Remoção de microorganismos emergentes e 
microcontaminantes orgânicos no tratamento de água para consumo humano. Rio de Janeiro: 
ABES, 2009. Disponível em <http://www.finep.gov.br/prosab/livros>. Pesquisa realizada em 
19.09.2011. 
591 CARRARA, Silvia M. Castelo de Moura; BRESAOLA JR., Ruben. Estudos de Viabilidade do 
Reuso de Águas Residuárias Provenientes de um Processo de Galvanoplastia por Tratamento 
Físico-Químico. In: TELLES, Dirceu D’Alkmin e COSTA, Regina Pacca (coordenadores). Reuso da 
Água: conceitos, teorias e práticas. 2 ed. São Paulo: Editora Blucher e Fundação de Apoio à 
Tecnologia – FAT., pp. 282-313. 
592Idem. Ibidem, p. 283. Segundo os autores, o termo galvanoplastia significa uma “técnica, por via 
eletrolítica, de deposição de determinados íons metálicos na superfície de corpos metálicos ou não. 
As peças são submetidas a banhos químicos ou eletrolíticos, seguidos de enxágues com água para 
limpeza”. Alertam, ainda, que a galvanoplastia compreende uma das atividades que “geram e 
podem lançar ao meio ambiente altas cargas de poluentes perigosos”. 
593MIERZWA, José Carlos. Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Hidráulica e 
Ambiental – PHD. Disciplina: Tratamento Avançado de Águas de Abastecimento. Disponível 
<http://www2.poli.usp.br>. Pesquisa realizada em 19.09.2011. Conforme ensina o professor José 
Carlos: “a Microfiltração é o processo utilizado para separação de sólidos em suspensão e 
bactérias. A Ultrafiltração, por sua vez, é utilizado para separar sólidos em suspensão, bactérias, 
vírus e compostos orgânicos de elevado peso molecular. Com a Nanofiltração ocorre a remoção de 
compostos orgânicos de baixo peso molecular e íons  bivalentes dissolvidos. Na Osmose Reversa 
há separação de espécies de baixo peso molecular”. 
594 NUVOLARI, Ariovaldo; COSTA, Regina Helena Pacca G. Tratamento de Efluentes. In: TELLES, 
Dirceu D’Alkmin e COSTA, Regina Pacca (coordenadores). Reuso da Água: conceitos, teorias e 
práticas. 2 ed. São Paulo: Editora Blucher e Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT., pp. 52-151. 
Explicam os autores que a “eletrodiálise é um processo onde a separação de íons ocorre por efeito 
de um campo elétrico”. 



 

  

Dentro de uma perspectiva de cooperação discute-se no âmbito do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) a possibilidade de implementação de uma 

política comum em relação ao uso e gestão das águas do Aquífero Guarani (o qual 

banha o espaço subterrâneo dos Estados que integram o bloco, ou seja, o Brasil, a 

Argentina, o Uruguai e o Paraguai595. Em 2001 estes países assinaram o Acordo-

Quadro Sobre Meio Ambiente do Mercosul596, no qual reafirmaram o compromisso 

firmado na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade 

de 1992.  O art. 4º do Acordo em tela expressa o intento esperado pelo grupo: 

 
 
O presente Acordo tem como objetivo o desenvolvimento sustentável 
e a proteção do meio ambiente mediante a articulação entre as 
dimensões econômica, social e ambiental, contribuindo para uma 
melhor qualidade do meio ambiente e de vida das populações.  
 

 

Em 2004, o grupo dos quatro países do MERCOSUL elaboraram 

documento de complementação do Acordo acima referido, trata-se do Protocolo 

Adicional do Acordo-Quadro Sobre Meio Ambiente do Mercosul em Matéria de 

Cooperação e Assistência Frente a Emergências Ambientais.  

Ainda no âmbito do Mercado Comum do Sul, cabe trazer a lume o 

Tratado da Bacia do Prata597, de 1969, celebrado entre Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e Bolívia.  Este documento, que nasceu em um contexto de conflitos 

históricos em relação à navegação, agrega, dentre suas finalidades, a cooperação 

entre esses países, no sentido de realizarem estudos, programas e outras 

atividades concretas com vistas a proteger os recursos hídricos.  A despeito deste 

compromisso firmado, esclarece Diogo Pignataro de Oliveira598, o Tratado de 

Itaipu599, celebrado entre o Brasil e o Paraguai, só foi assinado em 1973, no qual 

acordaram dividir os recursos hidrelétricos advindos do Rio Paraná até a foz do Rio 

                                                
595BRASIL. Câmara dos Deputados. Agência Câmara de Notícias. Disponível em 
<http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias>. Pesquisa realizada em 14.09.2011. 
596 Mercado Comum Do Sul – MERCOSUL. Acordo-Quadro Sobre Meio Ambiente do Mercosul. 
Disponível em <http://www.mercosur.int>. Pesquisa realizada em 14.09.2011. 
597 Incorporado ao direito interno brasileiro por meio do Decreto nº 67.084 de 19 de agosto de 
1970. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 15.09.2011. 
598 OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Águas Transfronteiriças, Direito Internacional Público e o Estado 
Brasileiro. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; IRUJO, Antonio E.; SILVEIRA NETO, Otacílio 
dos Santos (organizadores. O Direito de Águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. 
Fortaleza-Ceará: Editora Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 431-462.  
599 Promulgado no Brasil por meio do Decreto n° 72.707 de 26 de abril de 1973. 



 

  

Iguaçu. 

Nessa toada, vislumbra-se o início de um processo de 

conscientização por parte desses Estados vizinhos, no qual a solidariedade 

socioambiental é condição de possibilidade à promoção de um diálogo proficiente 

em prol de uma gestão integrada, com as necessárias adaptações, considerando 

aspectos geográficos, demográficos, sociais e econômicos, entre outros. 

É de se realçar ainda o Tratado de Cooperação Amazônica, de 1978.  

Conforme análise de Ozorio José de Menezes Fonseca600, este documento ficou 

esquecido nas prateleiras do Planalto por quase duas décadas, tendo exsurgido 

em 1998, quando da aprovação, em Caracas, de um documento que criou a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônia (OTCA), cuja Secretaria 

Executiva está localizada em Brasília. Este compromisso foi assumido pelos oito 

Estados (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), 

cujos territórios são beneficiados pelas riquezas naturais da Região Amazônica.  

Nesse sentido, assevera o mencionado autor601 que a organização busca atingir 

vários objetivos no sentido de promover discussões e buscar soluções para as 

questões “ambientais, humanistas, políticas e econômicas (...), que garantam o 

desenvolvimento harmônico e a proteção indispensável dos povos e da cultura 

tradicional da região”. 

De fato, o gerenciamento das águas, o qual depende de um conjunto 

de fatores, a começar pela elaboração de programas e regras, seguida de sua 

concretização, é extremamente complexo em âmbito transfronteiriço, e não menos 

em âmbitos regional e local.  No Brasil esta complexidade é evidente, pois além de 

deter a maior parte do Aquífero Guarani, ainda possui duas das maiores bacias 

hidrográficas transfronteiriças do mundo, a Amazônica e a Platina, sem descuidar 

de outras sete menores: Chuí, Corantjin, Essequibo, Lagoa Mirim, Maroni, 

Oiapoque e Orinoco 602.  

Assim, encerra-se a presente seção, cujo objetivo, conforme 

registrado no início, era de, tão-somente, trazer à baila alguns exemplos de 

                                                
600FONSECA, Ozorio José de Menezes. Tratado de Cooperação Amazônica II. Disponível em 
<http://portalamazonia.globo.com>. Pesquisa realizada em 14.09.2011. Esclarece o estudioso que 
“em 2004 foi nomeada a equatoriana Rosalia Arteaga para a Secretaria Executiva”. O documento foi 
promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 85.050 de 18 de agosto 1980.   
601 FONSECA. Op. Cit. 
602 OLIVEIRA, Diogo. Op. Cit.  



 

  

documentos internacionais, que também integram o direito de águas, a despeito de 

tais normas não terem caráter impositivo, mas, sem dúvida, carregam a obrigação 

ética do compromisso assumido pelos seus signatários. 

Na última seção do presente capítulo visa-se a analisar os deveres 

institucionais de cada Ente Político em relação à defesa do Meio Ambiente, em 

particular dos recursos hídricos, perfilando de início aspectos conceituais 

relevantes das competências constitucionais. 

 

III. 5. As Competências Constitucionais e as Obrigações Institucionais dos 
Entes Federados no tocante à Defesa do Meio Ambiente, em particular dos 
Serviços de Saneamento Básico. 

 
 
Embora a temática das competências constitucionais (ou federativas) 

não integre o núcleo do estudo em tela, a sua análise, ainda que ligeira, é 

importante à compreensão das funções institucionais dos Entes federados 

referentes à preservação dos recursos hídricos e à concretização dos serviços de 

saneamento básico.  

Ainda, para melhor compreensão da distribuição de competências no 

cenário político-administrativo brasileiro é conveniente realçar alguns aspectos do 

Federalismo, porquanto, além de ser a forma de Estado adotada no Brasil desde a 

primeira Constituição republicana brasileira de 1891, tem como uma de suas 

características inerentes a pulverização de poder, que ocorre por meio da 

repartição de competências. 

O Federalismo surgiu na Constituição dos Estados Unidos de 1787. 

Naquela época o país norte-americano era formado por 13 colônias independentes 

e soberanas, as quais decidiram abrir mão de parcela de sua autonomia com o fito 

de estabelecer um pacto federativo, isto é, as entidades políticas autonômas 

optaram por ceder parte de seu poder político, associando-se como Entes múltiplos 

para formar uma unidade, o Estado Federal.  

Diferentemente da Federação dos Estados Unidos, que surgiu de um 

movimento denominado de centrípeto, em razão da manifestação de vontade 

autônoma e soberana das treze colônias, o Estado Federal brasileiro nasceu a 

partir de um movimento centrífugo, pois até o advento da Constituição republicana 



 

  

de 1891 a forma de estado adotada era a Unitária. O Estado Unitário, que era o 

Império, descentralizou-se e, deste modo, transformaram-se as províncias em 

Estados, ou seja, em ordens jurídicas parciais, nos termos do art. 2°, da Carta 

Constitucional de 1891603. 

O Federalismo, consoante lições de Leonardo de Andrade Costa604, 

“sempre foi objeto de estudo e controvérsia, pois cuida de um sistema de 

organização político-institucional de sobreposição, ao contrário do Estado Unitário”.  

Nesse sentido, a forma Federativa de Estado implica a existência e coordenação 

de várias ordens jurídicas, as quais incidem sobre o mesmo território. Nessa senda, 

com a adoção da forma federativa de Estado e a inevitável coexistência de 

múltiplas ordens jurídicas impõe-se a implementação de um sistema constitucional 

de repartição de competências entre os Entes federados. 

Sob a perspectiva conceitual, preceitua o constitucionalista português 

J. J. Gomes Canotilho605 que as competências constitucionais compreendem “o 

poder de ação e atuação atribuído aos vários órgãos e agentes constitucionais com 

o fim de prosseguirem as tarefas que são constitucional ou legalmente 

incumbidos”. As competências têm o condão de delimitar o espaço de atuação, 

bem assim a responsabilidade de cada Ente, órgão ou agente político-

administrativo. 

As competências podem ser de natureza constitucional ou legal; 

podendo ser explícitas ou implícitas.  Quanto àquelas (explícitas), não há muito a 

comentar, pois tratam de prerrogativas expressas em “enunciados linguísticos”, 

utilizando a expressão de J. J. Gomes Canotilho606.  Já as competências implícitas 

– de origem norte-americana – podem ser analisadas, segundo o pensador 

portugues, a partir de três perspectivas, por meio das quais é possível inferir a 

existência de competências além daquelas formalmente expressas no texto da 

Constituição, conforme aponta o autor607: 

 
 

                                                
603 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2010, pp. 891-895. 
604 COSTA, Leonardo de Andrade. Direito Tributário e Finanças Públicas I. Material Didático FGV-
Rio. Disponível em <http://academico.direito-rio.fgv.br>. Pesquisa realizada em 29.01.2012. 
605 CANOTILHO, J.J. Gomes.  Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almeida, 2000, p. 
543. 
606 Idem. Ibidem, pp. 548-549. 
607 Idem. Ibidem, pp.548-550. 



 

  

1.os poderes decorrentes ou ‘emergentes’ (resulting powers): os 
poderes que derivam de uma leitura conjunta de todos ou de alguns 
dos poderes conferidos especificamente pela Constituição;  
2) os poderes implícitos (implied powers): poderes não 
expressamente mencionados na Constituição, mas adequados à 
prossecução dos fins e tarefas constitucionalmente atribuídos aos 
órgãos de soberania; e 
3) poderes inerentes ou essenciais (inherent or essencial 
powers): poderes pertinentes e indispensáveis ao exercício de 
funções políticas soberanas (sem grifo no original). 

 
 
 

Para o constitucionalista brasileiro Uadi Lammego Bulos608, as 

competências constitucionais - também designadas de federativas – “são parcelas 

de poder atribuídas, pela soberania do Estado Federal, aos entes políticos, 

permitindo-lhes tomar decisões, no exercício regular de suas atividades, dentro do 

círculo pré-traçado pela Constituição da República”, a qual delimita o poder político 

por meio da técnica da divisão ou repartição de competências.  

A pulverização das atividades de cada Ente Político leva a adoção do 

critério do princípio da predominância do interesse (que pode ser nacional regional 

ou local) – metodologia que nem sempre funciona de maneira eficiente -, ou outras 

técnicas de repartição de competências, as quais assumem feições distintas de 

acordo com o contexto geopolítico de cada país. À guisa de exemplo, aponta Uadi 

Lammego Bulos609 que os Estados Unidos, a Suíça, a Argentina, a Iugoslávia e a 

Austrália adotam a “técnica da enumeração dos poderes da União, reservando-se 

aos Estados os poderes remanescentes”.  

O Brasil, a seu turno, adota múltiplas técnicas, incluindo o princípio da 

predominância do interesse. Conforme se extrai do texto da Carta Constitucional de 

1988, há, pelo menos, nove técnicas de repartição de competências, divididas em 

dois grupos - sem descuidar da existência de outras classificações doutrinárias -, 

as competências legislativas e as competências administrativas ou materiais. Para 

melhor compreensão, seguem os esquemas abaixo, baseados nas lições de Uadi 

Lammego Bulos610: 

 

 
Competência Administrativas (materiais): CR/88 

                                                
608 BULOS. Op. Cit., p. 944. 
609 BULOS. Op. Cit., pp. 944-945. 
610 Idem. Ibidem, pp. 946-950. 

 



 

  

1. Exclusiva (Enumerada, art. 21, e Remanescente, art. 25, § 1º) 
2. Comum, art. 23 
3. Decorrente (implícita na CR/88) 
4. Originária, art. 30 
Competências Legislativas: CR/88 
1.Privativa, art. 22 
2.Concorrente, art. 24 
3.Suplementar, art. 24, §§1º, 2º, 3º e 4º  
4.Residual, art. 154, I 
5.Delegada, art. 22, p.u., art. 23, p.u. 

    6.Originária, art. 30, I. 
 
 

               As competências de cunho administrativo (materiais) consubstanciam as 

atividades estatais vinculadas aos encargos próprios de gestão (administração) e 

organização da coisa pública, compreendendo, basicamente, quatro técnicas: 1) a 

exclusiva, não passível de delegabilidade: o Ente Político que a detém não pode 

transferi-la a outro; 2) a comum (também denominada de cumulativa ou paralela), 

que encontra seu fundamento no processo de descentralização e cooperação entre 

os Entes Federados, sendo a todos atribuída para que possam executar as funções 

institucionais611. Com efeito, o art. 23612, da Constituição de 1988, traz um rol de 

atividades afetas à administração da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal - entre as quais estão a proteção do Meio Ambiente; o combate a 

todo tipo de poluição; a preservação das florestas, da fauna e da flora; e a 

fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus espaços territoriais; 3) as competências 

administrativas decorrentes (resultantes, implícitas ou inerentes), no dizer de Uadi 

Lammego Bulos, são aquelas “inseridas nas entrelinhas da Constituição, 

decorrendo de uma competência expressa”. E exemplifica: “o Supremo Tribunal 
                                                
611BULOS. Op. Cit., pp. 946-951. Segundo o estudioso, ela desdobra-se em competência 
enumerada, cuja própria terminologia facilita encontrar seu sentido e alcance, e significa “aquela 
prevista taxativamente na Constituição”, a exemplo do disposto no art. 21 do texto constitucional e a 
competência remanescente - também denominada de reservada – a qual compreende a 
“competência que sobra a uma entidade, após o constituinte enumerar a competência de outra”, é a 
técnica adotada para os Estados-membros, ex vi do art. 25, § 1º, CR/88. 
612 Conforme já mencionado alhures, em dezembro de 2012, o Governo Federal editou a Lei 
Complementar nº 140, a qual veio disciplinar as normas previstas no art. 23,incisos III, VI e VII, além 
do parágrafo único, da CF/88. Dentre os instrumentos previstos no diploma legal em tela estão: a 
Comissão Tripartite Nacional (formada por integrantes dos Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), as Comissões Estaduais (formadas por 
representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, além da Comissão 
Bipartite do Distrito Federal (esta formada por representantes dos Poderes Executivos da União e 
do Distrito Federal): todas com o objetivo de incentivar e desenvolver a gestão ambiental de forma 
compartilhada e descentralizada. 



 

  

Federal detém competência para fiscalizar, em abstrato, a constitucionalidade de 

emendas constitucionais tendentes a abolir o pacto federativo, nada obstante o fato 

de a Carta Magna referir-se, apenas, à forma federativa de Estado (art. 60, §4º, I, 

CR/88)”; e 4)  a competência comum administrativa originária, que no dizer do 

autor,613 é aquela que surge “desde o ato de criação constitucional, é instituída a 

favor de determinado Ente Federativo”; a exemplo do art. 30, da Carta Maior de 

1988.  

As competências legislativas, por sua vez, decorrem da aptidão dos 

Entes Federados para editar normas gerais e abstratas. A Magna Carta de 1988 

revela, pelo menos, seis técnicas de divisão de competência legislativa: 1) 

privativa614, art. 22; 2) concorrente615, art. 24; 3) suplementar616, art. 24, §§1º, 2º, 3º 

e 4º; 4) residual617, art. 154, I; 5) delegada618, art. 22, p.u., e art. 23, p.u.;  e 6) 

originária619, art. 30, I. 

  No âmbito da gestão dos recursos naturais, em especial dos recursos 

hídricos, as competências constitucionais ganham relevo, pois é a partir delas que 

as obrigações e responsabilidades de cada Ente Federado são delimitadas, 

embora nem sempre a delimitação seja clara, como será visto a seguir. 

                                                
613 BULOS. Op. Cit., p. 947. 
614 Idem. Ibidem. p. 947. Ensina o autor, que a competência privativa, ao contrário da exclusiva, 
admite a delegabilidade, ou seja, o titular da competência pode transferir parcial ou totalmente a sua 
prerrogativa de legislar para outro Ente Político, a exemplo do disposto no parágrafo único, do art. 
22, da CR/88, que permite a União, por meio de lei complementar, outorgar aos Estados a sua 
competência legislativa referente às matérias elencadas no indigitado art. 22. 
615 BULOS. Op. Cit., p. 948. Conforme lições do estudioso, a competência concorrente “é aquela em 
que mais de um ente federativo exerce o poder de legislar sobre certa matéria”. Cumprindo à União, 
na qualidade de Ente coordenador do Estado Federal, a tarefa de editar normas gerais, de caráter 
obrigatório para todos os Entes federados, a exemplo do Código Florestal, Lei nº 4.717/65. 
616 BULOS. Op. Cit., p. 948. Esclarece o autor que a competência suplementar “é aquela em que os 
Estados e o Distrito Federal suprem vazios, adicionam, esclarecem e aperfeiçoam, legislativamente, 
matérias de interesse regional”. Nesse sentido, com base no art. 24, §2º, CR/88, podem os Estados, 
respeitando as diretrizes das normas gerais editadas pela União, criar regras direcionadas aos 
interesses de natureza regional.  
617 BULOS. Op. Cit., p. 948. Explica o constitucionalista que a competência residual “é aquela que 
sobra depois de o constituinte distribuir todas as competências para os entes federativos”. A 
competência residual foi atribuída à União. Um exemplo clássico é o disposto no art. 154, I, CR/88, 
que prevê a possibilidade de a União instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no 
texto da Constituição. 
618 A competência delegada compreende aquela passível de transferência de titularidade da 
entidade original para outra.  Exemplo desta técnica é o art. 22, p.u.,CR/88, que dispõe acerca da 
possibilidade , por meio de lei complementar, de a União outorgar aos Estados a prerrogativa de 
legislar sobre matérias de sua competência. 
619 A competência originária restringe-se de forma específica a determinado Ente Político, a 
exemplo do art. 30, 1, CR/88, que estabelece a competência dos Municípios para legislarem sobre 
assuntos de interesse local. 



 

  

  No que concerne ao direito fundamental à água, questão nuclear 

deste estudo, preceitua Diogo de Figueiredo Moreira Neto620 que a Carta de 1988 

prevê uma “tríplice inserção da água”: ora como “recurso natural”, ora como 

“elemento primário do saneamento básico” e ora como “fator ambiental”. Assim, a 

água como “recurso natural” recebe da normativa constitucional vigente a seguinte 

disciplina: 
 
 
a) partilha o seu domínio entre a União e os Estados (arts. 20, III e 
art. 25, § 3º); 
b) atribui competência legislativa privativa (à União) para legislar 
sobre águas (art. 22, IV); 
c) atribui competência à União para instituir o sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 
direitos de seu uso (art. 21, XIX). 
 
 
 

A água, segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto621, como 

“elemento primário do saneamento básico” recebe da Constituição Federal o 

seguinte tratamento: 

 

 
d) atribui competência à União para estabelecer diretrizes a nível 
nacional (art. 21, XX)622; 
e) atribui implicitamente competência aos Municípios para prestar 
serviços de água onde prevaleça o interesse local623 (art. 30, V); 
f) atribui competência aos Estados para definir regiões 
metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões, nas 

                                                
620MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo.  2 ed. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2001, pp. 237-241. 
621 MOREIRA NETO. Op. Cit., p. 241. 
622Conforme lições de Leonardo de Andrade Costa, a União, na função legislativa de criar diretrizes, 
atua como Ente Coordenador do Estado Federal brasileiro. Ensina o autor que a União desempenha 
três papéis institucionais: “1. Ente Político – pessoa jurídica de direito público – art. 18, CR/88; 2. 
Ente Coordenador da Federação - art. 1º, caput, c/c art. 24, §1°, CR/88; e 3. Longa Manus da 
Sociedade Nacional – Presentante da República Federativa do Brasil no Exterior – art. 1º, p.u. c/c 
art. 4º, art.84, VIII, CR/88”. Vide COSTA, Leonardo A. Apostila FGV, 2012.1. 
623 O problema é a caracterização do que seja interesse local. Conforme lições de Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, a expressão em tela veio substituir o termo peculiar interesse. Após 
análise doutrinária, o autor identifica o interesse local (da municipalidade) da seguinte forma: “1. 
predominância do local; 2. interno às cidades e vilas; 3. que se pode isolar; 4. territorialmente 
limitado ao município; 5. sem repercussão externa ao município; 6. próprio das relações de 
vizinhança; 7. Simultaneamente oposto a regional e nacional; e 8) dinâmico”. In: MOREIRA NETO 
(2001). Op. Cit. p. 245. 



 

  

quais deva prevalecer o interesse comum624 sobre o local (art. 25, § 
3º, CF/88). 
 

 

Ainda de acordo com a ideia da tríplice constitucionalidade da água, 

tem-se o ouro azul como “fator ambiental”, que, segundo o indigitado autor625, a 

Carta Constitucional de 1988 concede a seguinte normativa: 

 

 
a) atribui competência concorrente limitada à União e aos Estados 
para legislar sobre a conservação de recursos naturais e meio 
ambiente (art. 24, I); 
b) atribui aos três níveis federativos competência administrativa 
para proteger o meio ambiente (art. 23,VI); 
c) atribui aos Estados competência para executar funções políticas 
de interesse comum (art. 25, §3º). 

 

 

Quanto ao domínio dos recursos hídricos – outro ponto relevante que 

merece algumas linhas -, a Constituição Federal de 1988 estabelece a sua divisão 

do domínio entre a União e os Estados, silenciando quanto aos Municípios. Assim, 

em seu art. 20 dispõe, in verbis: 

 

Art. 20. São bens da União: 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II; 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva; 
VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

                                                
624 Explica Diogo de Figueiredo Moreira Neto que o interesse comum diferencia-se do interesse 
local, embora ambos tenham como núcleo o interesse público, o interesse comum, no dizer do 
autor, “é aquele que transcende o municipal e passa a ser considerado estadual”; apresentando 
algumas características peculiares: “predominância regional; “não está territorialmente limitado ao 
município”, “se externaliza às cidades e às vilas” etc. In: MOREIRA NETO (2001). Op. Cit. p. 246. 
625 MOREIRA NETO (2001). Op. Cit., p. 241. 



 

  

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 
pré-históricos. 
 
 
 

Já no tocante aos Estados, a Carta de 1988, estabelece em seu art. 

26 os bens que estão sob o seu domínio, conforme se extrai do indigitado 

dispositivo: 
 
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 
obras da União; 
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu 
domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou 
terceiros; 
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 
 
 
 

Uma dúvida que surge em relação ao domínio dos Estados 

Federados sobre as águas subterrâneas, e que foi objeto de análise pelos 

estudiosos Eldis Camargo e Emiliano Ribeiro626, é em relação àquelas que 

perpassam o território de um Ente Político e alcançam o do outro, ou ainda, quando 

tais águas ultrapassam o espaço geográfico do próprio país atingindo a área 

territorial de um país vizinho. Para tentar resolver esta questão tramitou no 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 43 de 2000627, de 

autoria de 29 senadores, na qual se buscava sanar possíveis conflitos 

hermenêuticos envolvendo a titularidade do domínio das águas subterrâneas, que 

atravessassem o território de mais de um Ente federado ou mesmo de um país. 

Nos termos da proposição, conforme revela a Relatora ad hoc do parecer, a 

Senadora Kátia Abreu: 

 

 
a titularidade das águas subterrâneas que se estendem por mais de 
um Estado pertencem à União, decorre de uma interpretação 
restritiva do art. 26, I, da Carta Magna. Esse dispositivo determina 

                                                
626 CAMARGO, Eldis e RIBEIRO, Emiliano. A proteção jurídica das águas subterrâneas no Brasil. In: 
RIBEIRO, Wagner Costa (organizador). Governança da Água no Brasil: uma visão interdisciplinar. 
São Paulo: Editora Annablume; FAPESP, CNPQ, 2009, pp. 155-174. 
627 BRASIL. Poder Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Proposta de 
Emenda à Constituição n° 43/2000. Disponível em <http://www.senado.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 24.03.2012. 



 

  

serem bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito. O art. 20, I, por sua vez, atribui 
à União as correntes de águas que banhem mais de um Estado, mas 
silencia com respeito às águas subterrâneas. De acordo com esse 
entendimento, o critério de titularidade dominial das águas 
superficiais deveria ser estendido, por analogia, para as águas 
subterrâneas (grifo no original). 
 
 
 

Em sentido contrário à posição da proposta em comento, a Senadora 

Kátia Abreu, assim se pronunciou no parecer:  
 
 
 
A medida consignada na proposta em exame mostra-se contrária ao 
modelo descentralizado de gestão de recursos hídricos desenvolvido 
nos últimos anos, que, em nossa visão, é o que melhor se adapta à 
necessidade de conciliar o aproveitamento dos recursos à gestão 
ambiental, especialmente em vista do nosso arranjo federativo e das 
dimensões do país. O debate travado na Audiência Pública (...) sobre 
a titularidade e o gerenciamento das águas revelou que a 
transferência para a União da titularidade das águas subterrâneas 
não contribui para o aperfeiçoamento da Política Nacional de 
Recursos Hídricos. 
 
 
 

Segundo a Senadora, eventuais conflitos podem ser solucionados 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o que se pede vênia à parlamentar 

para discordar no tocante à questão que envolve as águas subterrâneas que 

ultrapassam o território brasileiro, por se entender que a mesma não estaria dentre 

as atribuições do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por duas razões 

básicas: a uma, é da competência exclusiva do Presidente da República, como 

Chefe de Estado - ou seja, não é passível de delegação, por força do disposto no 

parágrafo único, do art. 84, da CF/88, que elenca números clausus as hipóteses de 

delegação pelo Chefe do Poder Executivo (estas sim passíveis de delegação) – 

“manter relações com Estados estrangeiros (...)”, nos termos do art. 84, VII, da 

Carta de 1988; a duas, a Lei n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

estabelece em seu art. 35 a competência do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, e dentre suas funções estão: 
 
 



 

  

I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com 
os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores 
usuários; 
II - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes 
entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (...). 

 

 

  A rigor, pelo que se infere do diploma legal das águas, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos não tem a prerrogativa para resolver conflitos 

extraterritoriais, envolvendo outros Estados soberanos, pois esta – repise- se - é 

uma das funções institucionais indelegáveis do Chefe de Estado. Assim, com a 

rejeição, e posterior arquivamento, da proposta de emenda nº 43/2000, em 2010, 

perdeu-se a oportunidade de resolver a questão a fim de evitar futuros problemas 

envolvendo as águas subterrâneas transfronteiriças e de construir uma gestão 

cooperativa extrafronteiras. 

Como é cediço, o Federalismo brasileiro atual traz a característica da 

cooperação, a qual foi introduzida pela Constituição Federal de 1934, afastando-se, 

portanto, do federalismo dual ou clássico que vigia até então. Nesse sentido, 

explica o constitucionalista brasileiro Bernardo Gonçalves Fernandes628que o novo 

cenário constitucional apresenta, pari passu às competências privativas já 

existentes, às competências concorrentes entre os Entes Políticos (União, Estados 

e Distrito Federal).  

Assim, conforme estabelece o atual texto constitucional, a Carta de 

1988, no âmbito da competência concorrente (art. 24, I, VI, VII, e VIII), cabe à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem sobre direito urbanístico, 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da Natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do Meio Ambiente e controle da poluição, proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, além da 

responsabilidade por dano a todos os referidos bens. No tocante a esta 

competência, cumpre à União, na qualidade de Ente Coordenador da Federação 

                                                
628 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2010, pp. 559-562. Ensina o autor que, enquanto o federalismo dual ou clássico tem 
como característica elementar a repartição de competências privativas, o federalismo cooperativo – 
que é resultado dos anseios do Estado do Bem-Estar Social – “caracteriza-se pela busca de 
colaboração recíproca através da possibilidade de atuação comum ou concorrente entre os poderes 
central e regionais”. 



 

  

brasileira, a função institucional legislativa de editar normas gerais629, nos termos 

do mencionado art. 24, §1º, o que não afasta a sua atuação legiferante no tocante 

às normas específicas de interesse nacional, o que ocorrerá na qualidade de Ente 

federativo. 

No que concerne aos recursos hídricos, ao regime de portos, 

navegação lacustre, fluvial e marítima, a Super-Lei de 1988 atribuiu à União a 

tarefa privativa de legislar, nos termos do art. 22, IV e X, mas deixou norma 

expressa possibilitando, por meio de Lei Complementar, a outorga pelo Ente 

Central aos Estados-membros a prerrogativa de legislarem sobre as matérias 

elencadas no dispositivo em tela. Até o presente momento ainda não existe ato 

normativo outorgando aos mencionados Entes a competência para editar normas 

jurídicas sobre recursos hídricos. 

No entanto, no que concerne à competência comum - também 

denominada de competência administrativa, material -, contemplada no art. 23, da 

Carta de 1988, cabe a todos os Entes da Federação (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) a tarefa de zelar pelo patrimônio público lato sensu, ou seja, 

a estes Entes Políticos, o Constituinte Originário atribuiu as funções institucionais 

de arregimentarem ações concretas para efetivar os mandamentos constitucionais 

previstos no indigitado dispositivo.  

Nos termos do referido art. 23, em relação à seara ambiental, é poder-

dever de todos os Entes Políticos criar medidas para: 1) proteger as paisagens 

naturais, os sítios arqueológicos e todos os ecossistemas; 2) combater todas as 

formas de poluição que agridam o Meio Ambiente; 3) desenvolver programas de 

habitação e de saneamento básico e 4) registrar e controlar as concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 

territórios.  

Não resta dúvida do texto constitucional vigente que a 

responsabilidade pela preservação do Meio Ambiente é de todos os Entes 

federados, os quais por meio de ações materiais farão cada qual a sua parte. O 

problema é como conciliar as tarefas para não haver sobreposições conflituosas ou 

mesmo omissões. Nesse contexto, o parágrafo único, do art. 23, da Carta Maior de 

1988, estabelece, in verbis: “Leis complementares fixarão normas para a 

                                                
629 A grosso modo, as normas gerais cuidam de diretrizes de observância obrigatória de todos os 
Entes da Federação. 



 

  

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo 

em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Sem 

olvidar que tais leis complementares também terão o fito manter o equilíbrio do 

pacto federativo, à medida que se faz necessário certo ordenamento para não 

haver conflitos de atribuições. 

Nesse contexto foi editada a Lei Complementar nº 140/2011, fundada 

no federalismo cooperativo, com o objetivo de cumprir o anunciado no aludido 

parágrafo único do art. 23, bem como em seus incisos III, VI e VII, da CF/88, pois a 

ausência de norma regulamentadora no que tocante à competência administrativa 

das matérias ambientais sempre foi objeto de dúvidas e controvérsias entre os 

órgãos federais, estaduais e municipais. Esclarece o estudioso Sandro Costa630, 

que por muito tempo o licenciamento ambiental brasileiro, fundado na Política 

Nacional do Meio Ambiente, tinha como principal norma diretriz a Resolução 

CONAMA nº 237/1997, a qual delimitava as atribuições dos Entes Políticos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios). Agora, com a edição da Lei Complementar 

nº 140, de 08/12/2011, o legislador cumpriu sua missão institucional de 

regulamentar a competência comum desses Entes, no tocante às questões de 

natureza ambiental. O diploma legal em tela traz um rol de instrumentos de 

cooperação, além de prever que a delegação de atribuições se fará por meio de 

convênios entre os Entes federados. Nessa toada, esclarece Maurício Carneiro 

Paim631: 

(...) buscou o legislador disciplinar a repartição de competências 
entre os entes federados para o desenvolvimento de diversas 
atividades administrativas, destacando-se, entre elas, o 
licenciamento, a fiscalização ambiental e a autorização para 
supressão e aprovação de manejo vegetal.   

 
 

 Nesse novo cenário normativo, a prerrogativa para a fiscalização 

ambiental passa a ser, ab initio, do Ente Político que detém a competência para 

licenciar, não obstando, conquanto, o direito de os demais Entes exercerem a 

fiscalização, prevalecendo, no entanto, o auto de infração ambiental lavrado pelo 
                                                
630 COSTA, Sandro. Licenciamento ambiental no Brasil depois da LC 140/2011. Disponível em 
<http://www.infonet.com.br>. Pesquisa realizada em 02.04.2012. 
631PAIM, Maurício Carneiro. Lei Complementar nº 140/11: primeiras impressões. Disponível em 
<http://www.ambientesustentavel.net>. Pesquisa realizada em 28.03.2012. 
 



 

  

órgão que detém o poder-dever de licenciamento ou autorização, nos termos do 

art. 17 § 3º da lei em comento. Com efeito, o mesmo dispositivo, em seu parágrafo 

2º, estabelece, in verbis: 

 
nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade 
ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá 
determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, 
comunicando imediatamente ao órgão competente para as 
providências cabíveis (sem grifo no original). 
 
 

A lei complementar em comento visa a coadunar e harmonizar os 

limites de atribuições das Unidades federadas em relação às matérias ambientais 

referidas no art. 23 da Carta Maior de 1988; espera-se que a sua finalidade seja 

observada.   

Em síntese, buscou-se demonstrar no capítulo em tela a correlação 

sistêmica entre o Direito e a eficácia das políticas públicas e dos instrumentos 

direcionados à gestão dos recursos hídricos, sem descuidar da importância da 

cooperação internacional no caminho das águas. 

A seguir, nos capítulos do Título II objetiva-se apresentar os 

instrumentos jurídico-econômicos, a educação, a tecnologia e a tributação, os 

quais, ao lado da normatização, são considerados proficientes para a 

concretização do direito ao acesso universal à água potável, seguido do seu uso 

sustentável. 



 

  

 
TÍTULO II 

A INSTRUMENTALIDADE EM PROL DAS ÁGUAS 

Capítulo I  

A POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

In the planning and implementation of social and 
economic development activities, due account shall be 
taken of the fact that the conservation of nature is an 
integral part of those activities632. 

 

Conforme já destacado na introdução, o Direito é condição de 

possibilidade à efetividade dos instrumentos, educação, tecnologia e tributação, 

considerando sua função social, na linha de Lèon Duguit633, de transformador e 

disciplinador do agir humano individual e coletivo. Assim, é oportuno, nesta parte 

da pesquisa trazer à baila aspectos normativos da lei que disciplina a Política 

Nacional dos Recursos hídricos e da Política Nacional da Educação ambiental.  

 

I.1. A Educação Ambiental como Pressuposto Necessário à Efetividade da 
Sustentabilidade e da Gestão das Águas 

 
 

“Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco 

sem ela a sociedade muda634”. Com esta sábia declaração do educador brasileiro 

Paulo Freire inicia-se a presente seção. De acordo com a linguagem, educar é um 

termo que sugere muito mais do que seu próprio multívoco sentido semântico. Se, 

de um lado, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa635, o termo significa 

“despertar as aptidões naturais do indivíduo (...), instruir e ensinar”, de outro, ele 

amplia os horizontes do conhecimento, o qual representa, por certo, uma ponte 
                                                
632Tradução livre: “Tanto no planejamento como na execução das atividades de caráter econômico-
social deve-se levar em conta a proteção e a conservação natureza como condição inafastável 
dessas atividades”. O presente texto cuida do 7º item, da Seção II, da Carta Mundial da Natureza. 
UNITED NATIONS’ General Assembly. World Charter for Nature. A/RES/37/7. Disponível em 
<http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm>. Pesquisa realizada em 19.09.2011.     
633 DUGUIT apud CARVALHO. Op. Cit. 
634 Disponível em <http://pensador.uol.com.br>. Pesquisa realizada em 04/04/2012. 
635 DICIONÁRIO On Line de Português. Disponível em <http://www.dicio.com.br/educar>. Pesquisa 
realizada em 04/04/2012. 



 

  

importante que liga o indivíduo às suas potenciais oportunidades, pois, sem o 

instrumento da cognição, não há desenvolvimento, tampouco uma vida digna. A 

educação, pontua William B. Helouani636, “pode ser interpretada como ‘abrir 

caminhos’”, os quais são trilhados pelo homem, em regra, na busca de suas 

realizações pessoais e profissionais. 

Na atualidade, entretanto, o conhecimento precisa e deve ser utilizado 

também como instrumento de educação ambiental638 - a qual ultrapassa o mero 

interesse individual, alcançando a esfera difusa, o interesse coletivo -, com vistas a 

despertar nas pessoas o amor e o compromisso com a preservação da Natureza, 

que se materializa com o uso racional e sustentável de seus recursos naturais, em 

especial a água, que, a despeito de ser abundante no Brasil, ainda tem acesso 

significativamente desigual639. 

Assumindo-se esse conceito, a educação é um dos principais, senão 

o mais importante, mecanismo para se alcançar a cidadania ambiental, 

especialmente no que diz respeito ao comportamento, atitudes e valores em 

relação ao líquido vital.   

Aliás, não foi sem propósito, que, no Capítulo I, do Título I, buscou-se 

distinguir os direitos à água, de água e das águas. Ao se defender 

concomitantemente a posição da água como direito fundamental e sujeito de 

direitos, tentou-se não apenas demonstrar que o ouro azul é um bem que deve ser 

acessível a todos e, em paralelo, um ser vivo que precisa da tutela coletiva, mas, 

sobretudo, trabalhar o imaginário das pessoas no tocante à necessidade de 

conhecer melhor aquilo que lhes parece tão conhecido, como é o caso da água, 

mas que de fato não o é. 

           O dia 22 de março é reconhecido internacionalmente como “O Dia 

Mundial da Água”, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

                                                
636HELOUANI, William B. E o que é Educação. Disponível em <http://www.infoeducativa.com.br>. 
Pesquisa realizada em 04/04/2012. 
638 BRASIL. Poder Legislativo. Lei nº  12.633, e 14 de Maio de 2012. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 14.05.2012. Disponível em <http://www2.planalto.gov.br/>. Pesquisa realizada em 
29.07.2012. Ressalte-se, por meio do presente diploma legal instituiu-se o dia 3 de junho como o dia 
nacional da educação ambiental.   

 

 
639 CARLI, Ana Alice De. Breves Reflexões sobre o Direito Fundamental ao Acesso à Àgua Potável 
e o Dever Fundamental de sua Utilização Sustentável. In: Revisa Internacional de Direito 
Ambiental. Vol. I. Nº 1. Jan./Abr.2012. – Caxias do Sul: Editora Plenum, pp. 27-46. 
 
 



 

  

marco da Campanha “Água para a Vida 2005/2015”. A ratio subjacente de se 

estabelecer uma data especial para celebrar o líquido precioso é o caráter didático, 

no intuito de despertar a consciência de que a água é essencial para a 

sobrevivência de todos, inclusive do próprio Planeta Terra. Apenas para ilustrar, na 

África cerca de 300 milhões de pessoas convivem com a dura realidade da falta de 

acesso à água potável. Nesse contexto, a ONU desenvolve estratégias para 

mobilizar a comunidade internacional a se comprometer com a racionalização do 

uso desta riqueza640.  

No Brasil, a educação ambiental, regulamentada pelo Diploma 

Normativo Federal nº 9.795/99, deve ultrapassar o escopo dos programas 

educativos escolares e de universidades, alcançando todos os atores sociais;  

Estado, empresas e consumidores, porque se a conscientização não for coletiva, 

dificilmente se conseguirá fazer a travessia do descaso com o Meio Ambiente para 

a conduta consciente, racional e pró-Natureza.  

Algumas empresas, embora ainda haja longo caminho a percorrer 

para atingir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade 

ambiental, têm demonstrado preocupação e interesse em transformar as velhas 

práticas produtivas, introduzindo no “ciclo de produtação”641 elementos 

sustentáveis, de forma a amenizar os impactos ambientais, visto que, de alguma 

maneira, as práticas de produção e consumo de um bem, ainda que dentro de 

padrões sustentáveis, acabam alterando o ecossistema. Segundo Bibi van der 

Zee642, estudos realizados na Inglaterra revelaram que parcela significativa de 

jovens profissionais evita trabalhar em empresas que não se preocupam em atuar 

de forma ética, o que inclui os cuidados com a sustentabilidade ambiental.  

Na linha de pensamento de Daniel Goleman643, quando ressalta a 

importância da Ecologia Industrial644 e do princípio da transparência radical, 

                                                
640 MOVIMENTO GAIA. 2005-2015 - A Década da ONU: Água para a vida. Disponível em 
<www.gaia-movement.org>. Pesquisa realizada em 20/10/2010. 
641 Vide MAGALHÃES, Nelsom J. Veiga de. Produtação e Construção Modular como Fator de 
Competitividade e Inovação Tecnológica. In: BARBARA, Saulo e FREITAS, Sydney (organizadores). 
Design, Gestão, Métodos, Projetos, Processos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2007, 
cap. VIII. 
642 ZEE, Bibi van der. Empresas Ecológicas. Série Sucesso Profissional. Tradução de Rosemarie 
Ziegelmaier. São Paulo: Editora Publifolha, 2010, p. 7. 
643 GOLEMAN, Daniel. Inteligência Ecológica: o impacto do que consumimos e as mudanças que 
podem melhorar o planeta. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 
2009, p.4 



 

  

defende-se o acesso universal às informações dos impactos ambientais das 

diferentes etapas dos produtos, abarcando desde a fase inicial de elaboração até 

seu consumo e descarte final, como uma das formas de o homem se educar 

ecologicamente, alterando radicalmente seu comportamento diante da Natureza.   

José Renato Nalini645 vaticina que “se a humanidade continuar a 

dispor dos bens da terra como se eles fossem inesgotáveis, inexauríveis e a se 

servir da natureza como um imenso supermercado gratuito e sem dono, não 

haverá destino para a espécie” (grifo do autor). Nessa linha de intelecção percebe-

se com clarividência que a educação ética ambiental é conditio sine qua non para o 

estabelecimento de parâmetros de sustentabilidade, tanto para os produtores, 

quanto para os consumidores, pari passu o desenvolvimento de pesquisa por 

novas tecnologias. Nilton Cesar Flores advoga que a “tecnologia é uma aliada 

importante no desenvolvimento de processos e produtos que auxiliem o homem na 

produtividade econômica, bem como na proteção ambiental”646, o que pressupõe 

educação qualificada.   

Bibi van der Zee647 aponta outro estudo, o qual mostra que 

aproximadamente 25% de consumidores afirma não adquirir bens e serviços de 

empresas que causem danos ao Meio Ambiente. Assevera a autora em tela que o 

“tripé da sustentabilidade” (triple bottom line) é formado pelas pessoas, pelo 

Planeta Terra e pelo lucro. Nesse diapasão, argumenta648: “as empresas não 

devem medir seu desempenho apenas pelos ganhos financeiros, mas também pelo 

capital humano – bem-estar tanto dos colaboradores como da comunidade – e pelo 

capital ambiental”. 

Por seu turno, Leonardo de Andrade Costa649 defende que a 

sustentabilidade ambiental deve ser considerada “requisito progressivo” à 

                                                                                                                                                 
644 GOLEMAN. Op.Cit., p.4. Esclarece o autor que a Ecologia Industrial surgiu na década de 1990, 
idealizada por um grupo de estudiosos da National Academy of Engineering.  
645 NALINI, José Renato. Ética e Sustentabilidade no Poder Judiciário. In: MARQUES, José Roberto 
(organizador). Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito Ambiental. Campinas, SP: 
Editora Millenium, 2009, pp. 281-299. 
646 FLORES, Nilton Cesar. Desenvolvimento Sustentável através da Propriedade Industrial: mitos e 
realidades na sociedade da informação. In: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de 
Sá – JURIS POIESIS. Ano 13,  nº 13, jan-dez. 2010, Rio de Janeiro: Editora Consultgraf, pp. 327-
342. 
647 ZEE. Op. Cit., p. 8. 
648 Idem. Ibidem, pp. 8-9. 
649COSTA, Leonardo de Andrade. A Sustentabilidade Ambiental na Produção Econômica de Bens e 
Serviços como Requisito Progressivo à Concessão de Benefícios Fiscais no Brasil. In: FLORES, 



 

  

concessão de benefícios e incentivos fiscais na produção econômica de bens e 

serviços. Nessa toada, pontua o estudioso referido: 

 

Por ser requisito de eficácia progressiva, com o avanço da 
denominada tecnologia verde, ao longo do tempo a sustentabilidade 
ambiental deve passar da condição de parâmetro necessário para o 
status de requisito indispensável à concessão de favores fiscais. 
 
 
 

A rigor, a tese defendida pelo mencionado autor de que a 

sustentabilidade ambiental deve ser considerada nas hipóteses de concessão de 

benefícios fiscais aos contribuintes de tributos, cujos fatores geradores envolvam a 

produção e circulação de bens e serviços, também pode ser vista como 

instrumento de conscientização, sendo assim mecanismo de implemento da 

educação ambiental. Nesse diapasão, verifica-se a unidade dos diversos 

instrumentos (educação, normatização, tecnologia e tributação) à defesa do direito 

fundamental ao acesso à água. 

Outro instrumento relevante como canal de disseminação da 

educação ambiental, com o propósito de induzir o consumo consciente, é a 

publicidade650. Nesse sentido, Maristela Denise Marques de Souza651apresenta 

dois princípios básicos que deveriam nortear a publicidade e o consumo 

sustentável, quais sejam: 

 
 

1) Respeito aos valores ambientais: os especialistas em meio 
ambiente apontam que a população mundial está consumindo mais 
de 20% além da capacidade de reposição, o que implica grave 
ameaça à sobrevivência da espécie humana; 
2) Respeito aos valores sociais: nesse novo cenário social, 
conectado com o consumo sustentável, a publicidade não deve mais 
transmitir as ideias da classe dominante, como sucesso de seus 
negócios e empreendimentos, mas uma ferramenta para o bem 
social, de tal forma a estimular o consumo que satisfaça as 
necessidades individuais sem perder o foco na preservação 

                                                                                                                                                 
Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em Suas Múltiplas Faces. São Paulo: 
Editora Millennium, 2012, pp. 149-190. 
650 SOUZA, Maristela D. Marques de. Regulação Publicitária e Consumo Consciente: publicidade 
e os desafios pós-consumo, equilíbrio entre o desenvolvimento e sustentabilidade. Publicado nos 
ANAIS do XX CONPEDI-Vitória. Realizado nos dias 16 a 19 de novembro de 2011. Disponível em 
<www.conpedi.org.br>. Pesquisa realizada em 17.11.2011. 
651 SOUZA. Op. Cit. 



 

  

ambiental e na promoção do desenvolvimento humano (sem grifo no 
original). 
 
 

Como se depreende, a publicidade pode ser profícuo mecanismo de 

educação ética-ambiental, fortalecendo os demais métodos de conscientização 

ambiental, considerando sua influência na psique dos consumidores. No entanto, a 

efetividade da publicidade, como instrumento em prol da educação ambiental, 

depende do despertar ecológico dos anunciantes e especialistas em comunicação 

de massa, podendo ocorrer de duas maneiras: a uma, voluntariamente, quando 

reconhecem a relevância socioambiental e buscam esclarecer os consumidores 

acerca dos impactos do produto, não apenas em relação à saúde, mas também em 

relação ao planeta, no momento de seu descarte ou; a duas, por imposição 

normativa. A Constituição Federal de 1988 prescreve em seu art. 221 que a 

produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem observar as 

finalidades educativas e informativas, donde se extrai a ideia de que é dever de 

todos os profissionais que exercem poder de mídia agir com responsabilidade 

socioambiental652.  

É notório que a sociedade da informação apresenta significativos 

reflexos na vida contemporânea, pois, ao mesmo tempo em que facilita o acesso à 

informação, também induz os seus interlocutores ao consumo exacerbado, seja 

para satisfazer necessidades retraídas, seja para garantir aprovação social. 

Como muito bem ressalta José Renato Nalini653, “em tema de 

educação ambiental, todos padecemos de certo analfabetismo. Ao menos de um 

analfabetismo funcional”. Nesse diapasão, Leonardo Boff654 acentua que: “para 

cuidar do planeta, precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica e 

rever nossos hábitos de consumo”, com vistas a se criar o que o autor denomina de 

“ética do cuidado”.  

                                                
652CARDOSO, Missila Lourdes. Responsabilidade Social na Propaganda. Disponível em 
<http://revcom.portcom.intercom.org.br>. Pesquisa realizada em 04/04/2012. Ainda, nessa toada, 
revela a autora: “a conduta ética nos negócios e o respeito aos valores sociais poderiam ser 
oferecidos pelas empresas aos consumidores com o mesmo entusiasmo, positivismo, poesia e valor 
oferecidos aos atributos e benefícios dos produtos. Se há a intenção declarada de tornarem-se 
empresas-cidadãs, então as organizações poderiam contribuir para o estabelecimento de 
parâmetros éticos na propaganda que serviriam, certamente, como agentes motivadores de novas 
condutas sociais”. 
653 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. 3 ed. Campinas/SP: Editora Millennium, 2010, p. XXXI. 
654BOFF, Leonardo. Saber Cuidar. Ética do Humano – Compaixão pela Terra. 5 ed. 
Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1999, p. 134. 



 

  

Ainda, segundo o filósofo brasileiro655, a “ética do cuidado” traz em si 

duas virtudes:  

 

 
1. A autolimitação: a renúncia necessária que fazemos de 

nossos desejos e da voracidade produtivista e consumista para 
salvaguardar a integridade e a sustentabilidade do nosso planeta. 

2. A justa medida: o apanágio de todas as grandes tradições 
éticas e espirituais do Ocidente e do Oriente. Ela está na base de 
todas as virtudes, porque a justa medida é o ótimo relativo, o equilíbrio 
entre o mais e o menos. 

 

 

Explica o filósofo656brasileiro que a autolimitação é um mecanismo de 

controle dos interesses privados, para que “não se sobreponham aos coletivos que 

formam o bem comum”. O pesquisador prossegue refletindo, dentro do universo da 

cultura ocidental extremamente consumista, sobre o que seria “a justa medida de 

nossa intervenção na natureza para satisfazer as nossas necessidades e, ao 

mesmo tempo, conservar o capital natural de modo a que ele possa se regenerar e 

ser passado de forma enriquecida às gerações futuras”. Na verdade, não há única 

resposta para esta questão, porquanto várias são as formas de o homem iniciar 

seu processo de educação ambiental, começando pela reflexão sobre os próprios 

valores. Pode parecer ingênuo, mas o simples ato de fechar a torneira na hora da 

higiene bucal já faz a diferença no uso quantitativo da água, quando se leva em 

consideração a densidade demográfica no mundo. 

No âmbito internacional, várias medidas conjugam a educação 

ambiental com outros elementos, a exemplo do trabalho realizado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF)657, instituição que vem desenvolvendo 

atividades relacionadas à promoção do conhecimento básico de higiene no manejo 

da água em escolas e comunidades em cerca de 90 países. Á guisa de ilustração, 

somente no Brasil, nos últimos cinco anos, conforme dados da UNICEF-Brasil658, a 

agência já preparou “mais de 22 mil agentes comunitários de saúde, educadores 

de creches e pré-escolas para assegurar sobrevivência, desenvolvimento, 
                                                
655 BOFF, Leonardo. Cuidar da Terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2010, pp. 174-175. 
656 BOFF (2010). Op. Cit., p. 175. 
657 UNICEF. Water, Sanitation and Hygiene. Disponível em <http://www.unicef.org>. Pesquisa 
realizada em 08/04/2012. 
658UNICEF-BRASIL. Disponível em <http://www.unicef.org.br>. Pesquisa realizada em 08/04/2012. 



 

  

participação e proteção das crianças desde o período pré-natal até os 6 anos de 

idade”, beneficiando aproximadamente 2,4 milhões de famílias, em um espaço 

geopolítico de 718 municípios em 14 Estados da Federação brasileira. 

A sociedade brasileira contemporânea também evidencia 

preocupação com as questões ambientais, mas ainda está longe de alcançar a tão 

sonhada sustentabilidade econômica-ambiental, pari passu a conscientização 

coletiva. Trata-se de tarefa nada fácil, que impõe a conjugação de esforços de 

todos os atores sociais. Como exemplo, cabe mencionar a iniciativa do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que em março de 2012 lançou a sua Agenda 

de Sustentabilidade, a qual está amparada em cinco pilares: “uso racional dos 

recursos naturais e bens Públicos, gestão adequada dos resíduos sólidos, 

qualidade de vida no ambiente do trabalho, educação ambiental e licitação 

sustentável”.   

No tocante à educação ambiental, aponta a desembargadora daquele 

Tribunal, Leila Mariano659, o lançamento do Programa de Educação Ambiental de 

2012, com atividades relacionadas à capacitação de pelo menos 400 servidores 

públicos da jurisdição da capital e do interior, com o apoio técnico-científico da 

Escola de Administração do Poder Judiciário (ESAJ), bem como de 

aproximadamente 100 juízes, os quais terão aulas em dois Cursos sobre 

Desenvolvimento Sustentável, estes integram o Plano Estadual de 

Aperfeiçoamento e são organizados pela Escola da Magistratura (EMERJ)660.   

A Lei nº 9.433/97661 estabelece, entre os instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos 

e a cobrança pelo uso dessa riqueza natural, nos termos de seu art. 5º. 

Reconhece-se nesses mecanismos quádrupla natureza, pois são, ao mesmo 

tempo, instrumentos de caráter político, jurídico, econômico e educativo.  Na 

verdade, a outorga do uso da água, bem como a sua cobrança têm a função social 

de garantir o uso racional e sustentável do ouro azul, mas também de despertar o 

                                                
659MARIANO, Leila. O Poder Judiciário e a Sustentabilidade. In: FLORES, Nilton Cesar 
(organizador). A Sustentabilidade Ambiental em suas Múltiplas Faces. Campinas/São Paulo: 
Editora Millennium, 2012, pp. 23-64. 
660 BRASIL. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Agenda de Sustentabilidade 2012 - 
Plano Estadual de Aperfeiçoamento. Disponível em <http://www.emerj.tjrj.jus.br>. Pesquisa 
realizada em 07/04/2012. 
661 BRASIL. Poder Executivo. Lei n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Publicada no Diário Oficial da 
União no dia 09 de janeiro de 1997. Disponível em < http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 06/04/2012. 



 

  

usuário acerca de seu papel de protetor dos mananciais de águas, consoante 

propugna a Carta Constitucional brasileira de 1988, em seu art. 225662, ao dispor, in 

verbis: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações 
(sem grifo no original). 
 

A Agência Nacional de Águas (ANA) têm sido incansável no sentido 

de tutelar os mananciais de águas, mas reconhece José Renato Nalini663 que as 

atividades realizadas pela citada Autarquia Federal não alcançarão o almejado 

êxito “se não houver um trabalho de conscientização populacional intenso”. Mais 

uma vez, volta-se à questão da educação ambiental, a qual, sem políticas públicas 

sérias, não ultrapassa a condição de previsão meramente formal. Alerta, ainda, o 

autor664: 

 
A questão da água é de tamanha importância que ninguém pode 
permanecer impassível. Todas as pessoas lúcidas precisam se 
converter em arautos da nova realidade, para tentar impedir que o 
Brasil continue a dilapidar esse patrimônio imenso formado por suas 
reservas aquíferas665.    

 

 

Espera-se com otimismo que os seres humanos, racionais por 

natureza, verdadeiramente se trasnformem em arautos da sustentabilidade dos 

mananciais das águas, seja reduzindo seu uso, ou praticando atos que causem 

menos impacto à qualidade desse líquido precioso e essencial à vida de todos. A 

gestão dos recursos hídricos precisa ser alçada à categoria de prioridade, ao lado 

da implementação dos direitos à saúde e à educação (este direito com dúplice 

                                                
662 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Disponível em Disponível em < http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada 
em 06/04/2012. 
663 NALINI (2010). Op. Cit. p. 47. 
664 Idem. Ibidem. P. 49. 
665 Idem. Ibidem. P. 46. José Renato Nalini menciona as pesquisas do geólogo Marco Antonio 
Ferreira Gomes, da Embrapa, nas quais o estudioso demonstra que o Aquífero Guarani já está 
sofrendo por conta de contaminação por agrotóxicos utilizados na agricultura, especialmente no 
Estado do Mato Grosso. 



 

  

papel: instrumento de desenvolvimento humano e mecanismo para a construção da 

cidadania ecológica). 

Durante a Conferência da Rio+20, realizada no Estado do Rio de 

Janeiro, no mês de junho de 2012, o Brasil apresentou os quatro pilares basilares 

sobre os quais estão sustentados seus objetivos, conforme se verifica no 

Documento de Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20666, in verbis:  

 

 
1 – A incorporação definitiva da erradicação da pobreza como 
elemento indispensável à concretização do desenvolvimento 
sustentável, acentuando sua dimensão humana. 
2 – A plena consideração do conceito de desenvolvimento 
sustentável na tomada de decisão dos atores dos pilares econômico, 
social e ambiental, de forma a alcançar maior sinergia, coordenação 
e integração entre as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável, com vistas a superar a prevalência de visões ainda 
setoriais, vinte anos após a definição do desenvolvimento sustentável 
como prioridade mundial. 
3 – O fortalecimento do multilateralismo, com a clara mensagem de 
adequação das estruturas das Nações Unidas e das demais 
instituições internacionais ao desafio do desenvolvimento 
sustentável. 
4 – O reconhecimento do reordenamento internacional em curso e da 
mudança de patamar dos países, com seus reflexos na estrutura de 
governança global. 
 

 

A rigor, os três primeiros aspectos do documento supramencionado 

estão associados aos objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira, 

esculpidos no art. 3º e ao princípio do desenvolvimento sustentável, o qual está 

inserido no art. 170, que estabelece os princípios norteadores da ordem econômica 

(ambos da Carta Constitucional de 1988).  

Não há que se falar em desenvolvimento econômico sem água - em 

termos de quantidade e qualidade - para beber, tampouco à produção de bens e 

serviços667.  

 Entende-se, todavia, que tais metas terão mais chances de ser 

alcançadas se for acompanhadas de intensa campanha de educação ambiental.  

                                                
666 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Documento de Contribuição Brasileira à Conferência 
Rio+20. Disponível em <http://www.meioambiente.gov.br>. Pesquisa realizada em 07.04.2012. 
667 NALINI (2010). Op. Cit. p. 50.  O ecojurista José Renato Nalini cita a situação de Benia, país 
africano, onde uma garrafa de água potável chega a custar de 3 a 5 dólares. 



 

  

No tocante à gestão dos recursos hídricos, merecem relevo as palavras de Dyhr-

Nielsen Mogens, James Lloyd Gareth e Paul Glennie 668: 

 

 
Socio-economic development is dependent on water quality. There 
are well-documented human and ecosystem health risks linked to 
poor water quality that also threaten socio-economic development. 
Cost-effective options for collecting, treating and disposing of human 
waste must still be combined with public education efforts on the 
environment. Efforts must be directed toward industries using or 
producing toxic substances669 (sem grifo no original).  

 
 
 

No Brasil, a travessia ainda é longa para se alcançar a 

conscientização ecológica, especialmente em relação ao uso racional do líquido 

vital. Nesse sentido, insiste-se que a educação ambiental é condição de 

possibilidade à realização da gestão eficiente dos recursos hídricos, sem a qual as 

diretrizes traçadas pela Política Nacional das Águas tornam-se inócuas. As 

políticas públicas voltadas à gestão do líquido vital precisam, indiscutivelmente, 

alçar a educação ambiental ao patamar de premissa essencial ao seu êxito. 

A Lei da Educação Ambiental (Lei n° 9.795/99), por sua vez, 

contempla em seu art. 5º, os objetivos fundamentais da educação ambiental, assim 

definidos: 

 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos; II - a garantia de 
democratização das informações ambientais; III - o estímulo e o 
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; IV - o incentivo à participação individual e 
coletiva, permanente e responsável, na preservação do 
equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;  V - 
o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 

                                                
668 MOGENS Dyhr-Nielsen, GARETH James Lloyd e PAUL Glennie. State of the resource: Quality. 
Chapter 16. Knowlege Base.  The United Nations World Water Development Report 4. Volume 2,  
p. 402. Disponível em http://www.unesco.org. Pesquisa realizada em 08/04/2012. 
669Tradução Livre: “Desenvolvimento socio-econômico depende da qualidade da água. Documentos 
demonstram que há riscos à saúde ligados à má qualidade da água, os quais também ameaçam o 
desenvolvimento sócio-econômico. Assim, opções econômicas para coleta, tratamento e eliminação 
de dejetos humanos devem ser combinadas com os esforços de educação pública sobre o Meio 
Ambiente. Tais esforços precisam ser dirigidos às indústrias que usam ou produzem substâncias 
tóxicas” (sem grifo no original). 



 

  

micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade 
e sustentabilidade;  VI - o fomento e o fortalecimento da 
integração com a ciência e a tecnologia;  VII - o fortalecimento 
da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 
fundamentos para o futuro da humanidade (sem grifo no original). 

 

 

Em cada um dos objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental é possível extrair não apenas o aspecto democrático que envolve a 

gestão dos bens ambientais, mas, sobretudo, o princípio da solidariedade 

socioambiental, que deve nortear a conduta antrópica e o desenvolvimento da 

cidadania, a qual se constrói basicamente a partir da educação ambiental. 

José Renato Nalini670 pontua que a cidadania ecológica pode ser 

exercida através de simples gestos, tais como: “denunciar o mau uso e o abuso na 

utilização da água”; reclamar políticas consequentes para a racionalização no uso 

dos mananciais (...); fiscalizar a observância do princípio de pagamento do 

poluidor”. Tais atitudes – repise-se – pressupõem conscientização coletiva, a qual 

pode advir por meio de políticas de educação, ainda que imperioso seja o uso de 

instrumentos jurídicos econômicos, a exemplo da incidência de tributo progressivo 

sobre a utilização excessiva da água. 

Seguindo a lógica metodológica traçada, busca-se, constatada a 

indispensabilidade da educação como requisito necessário à efetividade dos 

demais instrumentos aqui propugnados (normatização, tecnologia e tributação), na 

próxima seção, delinear os aspectos relevantes da Lei Nacional das Águas, para 

em seguida perfilar os mecanismos instituídos pelo diploma legal em tela, os quais 

visam a dar concretude à Política Nacional dos Recursos Hídricos.  

 

I. 2. A Proteção do Ouro Azul e a Lei Nacional das Águas: Lei n° 9.433/97 
 

“A água é o motor da economia verde”, acentua Zafar Adeel671, diretor 

da UN WATER. O líquido vital é mais do que isso, conforme mencionado ao longo 

desta pesquisa, suas múltiplas concepções e funções o tornam, indelevelmente, 
                                                
670 NALINI (2010). Op. Cit., p.49. 
671 Palavras proferidas em sua palestra durante a Conferência na Espanha em 2011. Disponível em 
<http://www.unwater.org>. Pesquisa realizada em 16.02.2012. 



 

  

essencial à vida. Nesse contexto, a água, como todo ser vivo, segue processo 

natural de desenvolvimento, o ciclo hidrológico, definido por Salatiel Venancio672 

como: 

essencial para o desenvolvimento da vida na Terra e é composto de 
três fenômenos principais: evaporação para a atmosfera, 
condensação em forma de nuvens e precipitação, mais 
frequentemente em forma de chuva, sobre a superfície terrestre, 
onde ela se dispersa sobre as mais variadas maneiras, de acordo 
com a superfície receptora, escoando sobre a superfície, infiltrando-
se e/ou evaporando-se.  

 
 

O desenvolvimento de políticas no plano nacional, com reflexos no 

âmbito regional e local dos recursos hídricos é fundamental para proteção deste 

ciclo natural, sob pena de prejuízos qualitativos e quantitativos dessa riqueza, no 

presente e no futuro. Nesse contexto, a Lei nº 9.433/97, a Lei das Águas, 

estabelece como premissas inafastáveis para o implemento da Política Nacional 

dos Recursos Hídricos, o reconhecimento de que a água é bem de domínio 

público; finito; dotado de valor econômico; e seu uso deve ser prioritário ao 

consumo humano e dessedentação de animais.   

O referido diploma normativo tem como escopo dar concretude ao 

disposto no art. 225 da Carta Maior de 1988, que estabelece como dever de todos 

a preservação do Meio Ambiente, e determina ao Poder Público a obrigação de 

implementar políticas públicas, no sentido de gerir e proteger o macrossistema 

ecológico, do qual as águas fazem parte.  

Como exposto reiteradas vezes, a água doce é essencial à existência 

da vida, fundamental ao desenvolvimento econômico e à produção de alimentos, 
                                                
672VENANCIO, Salatiel. Notas de Aula: A Água na Natureza. Disponível em 
<http://www.dec.ufcg.edu.br>. Pesquisa realizada em 14.12.2011. Esclarece o estudioso: “A cada 
ano, a energia do Sol faz com que um volume de aproximadamente 500.000 Km3 de água se 
evapore, especialmente dos oceanos, embora também de águas e rios. Essa água retorna para os 
continentes e ilhas, ou para os oceanos, sob a forma de precipitações: chuva ou neve. Os 
continentes e ilhas têm um saldo positivo nesse processo. Estima-se que eles “retirem” dos oceanos 
perto de 40.000 Km3 por ano. É esse saldo que alimenta as nascentes dos rios, recarrega os 
depósitos subterrâneos, e depois retorna aos oceanos pelo deságüe dos rios. A água é encontrada 
na atmosfera mais freqüentemente sob a forma de vapor ou de partículas líquidas, embora não seja 
raro sob a forma de neve ou de gelo. Para que ocorra uma precipitação é necessário que o vapor 
atmosférico sofra condensação em gotículas que, ao atingir determinado peso, não podem 
continuar em suspensão, caindo em forma de chuva. Se durante essa precipitação essas gotas 
atravessarem camadas atmosféricas com temperaturas negativas poderá ocorrer o congelamento e 
a precipitação ocorrer na forma de partículas de gelo, o granizo. Se essa condensação ocorrer sob 
temperaturas de congelamento, a precipitação se dará em forma de neve”. 



 

  

imprescindível ao uso doméstico, especialmente no espaço urbano, construído 

artificialmente pelas cidades. Nesse contexto, a sustentabilidade dos recursos 

hídricos impõe à humanidade mudança premente de comportamento, com vistas a 

adequar seus interesses à preservação da Natureza. Nessa trilha, afirmam Yanko 

M. de Alencar e Lívia M. do Nascimento673: 

 

 
Alterações substanciais devem ser verificadas no âmbito dos 
mecanismos e legislação sobre os usos da água, da 
avaliação dos impactos, da disponibilidade de água per capita 
e das necessidades de gerenciamento integrado, tendo-se em 
vista a urgência na implementação de uma sustentabilidade 
dos recursos hídricos e do desenvolvimento. 

  

  A esse respeito, não se pode ignorar que o quantitativo de água doce 

no mundo chega a 2,8%, sendo o restante de 97,2% de água salgada674, a qual, 

para ser passível de consumo humano depende de oneroso processo de 

dessalinização.  

A Política Nacional dos Recursos Hídricos brasileira, conforme 

sublinhado, funda-se na premissa de que a água é recurso natural finito e 

indispensável à sobrevivência das pessoas, da fauna e da flora. Assim, é condição 

necessária à sua preservação a efetividade de gestão séria, descentralizada e 

participativa, envolvendo todos os atores sociais no compromisso com uma 

governança sustentável. Nessa senda, a Lei nº 9.433/97, além de instituir a Política 

Nacional, regulamenta e sistematiza as diversas formas de tutela dos mananciais 

de águas no território brasileiro. É oportuno frisar que, em âmbito internacional, nos 

vários eventos organizados, a preocupação em encontrar caminhos que levem à 

preservação do que ainda resta de água - especialmente a doce, que é para 

consumo – tem sido a tônica. Nesse sentido, vale ressaltar a Conferência sobre 

Água e Economia Verde675, realizada na Espanha em outubro de 2011, 

preparatória para a Rio+20, sob os auspícios da United Nations Water676.  

                                                
673XAVIER, Yanko M. de Alencar e NASCIMENTO, Lívia M. do. Usos da Água no Brasil. In: 
XAVIER, Yanko M. de Alencar; IRUJO, A. Embid e SILVEIRA NETO, Otacílio (organizadores). O 
Direito de Águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza/Ceará: Editora 
Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 249-272. 
674 XAVIER & NASCIMENTO. Op. Cit., pp. 249-272. 
675 A expressão economia verde não encontra consenso quanto ao seu sentido e alcance. Apenas à 
guisa de informação, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –PNUMA - a define 



 

  

No que diz respeito à Lei das Águas brasileiras, assevera José Afonso 

da Silva677 que a mesma visa a “dar organicidade e sistemática às formas de 

proteção dos recursos hídricos brasileiros para além da simples proteção contra a 

poluição”.  Neste sentido, em seu art. 1º, o diploma em tela expõe alguns princípios 

basilares, os quais merecem algumas considerações: 

 

I - a água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso 
natural limitado, dotado de valor econômico; III - em situações 
de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais (sem grifo no original). 
 
 
 

O princípio esculpido no inciso I, do dispositivo em referência,  

segundo o qual a “água é um bem de domínio público”, revela uma série distinta de 

aspectos relevantes, na opinião de Paulo Affonso Leme Machado678, para quem – 

repise-se - a expressão domínio, utilizada pela Lei em comento, não torna a União 

e os Estados-membros proprietários do ouro azul.  Conforme interpretação do 

autor679: “a dominialidade pública da água, afirmada na Lei nº 9.433/97, não 

transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário da água, mas torna-o 

(sic) gestor desse bem, no interesse de todos”. Na mesma linha de pensamento, 

Celso Pacheco Fiorillo680 esclarece: 

 
(...) a aludida lei, no seu art. 1°, ao estabelecer os fundamentos da 
Política Nacional dos Recursos Hídricos, refletiu uma impropriedade. 
No inciso I desse artigo, preceituou-se que a água é um bem de 
domínio público. Tal assertiva padece de inconstitucionalidade, 

                                                                                                                                                 
como “uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao 
mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica”, disponível 
em <http://www.unep.org.br>. Pesquisa realizada em 16.02.2012. Já o sítio da Organização Vitae 
Civilis informa que a economia verde vem gradualmente assumindo o sentido de 
ecodesenvolvimento. Segundo os pesquisadores da referida ONG, a expressão economia verde 
consubstancia “o conjunto de processos produtivos da sociedade e as transações deles decorrentes 
que contribuem cada vez mais para o Desenvolvimento Sustentável, tanto em seus aspectos sociais 
quanto ambientais”. Vide in: <http://www.vitaecivilis.org.br>. Pesquisa realizada em 16.02.2012. 
676 UN WATER - United Nations Water –Water in the Green Economy in Practice: Towards 
Rio+20. Disponível em <http://www.unwater.org>.  Pesquisa realizada em 16.02.2012. 
677SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2004, p. 131.  
678 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2011, pp. 466-467. 
679 Idem. Ibidem. P. 466. 
680 FIORILLO, Celso Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 
2000, p. 104. Na mesma vertente de pensamento posiciona-se Luciana Cordeiro de Souza, in: Op. 
Cit., p. 107. 



 

  

porquanto, conforme demonstrado, a água é um bem tipicamente 
ambiental, sendo, portanto, de uso comum do povo (...), bem difuso. 

 

 

Coerente com o pensamento dos mencionados autores, pontua 

Luciana Cordeiro de Souza681 que o disposto no art. 1°, da Lei nº 9.433/97 não se 

coaduna com a normativa constitucional, esculpida no art. 225, que trata a água – 

microbem ambiental – como bem de uso comum do povo, tratando-se de “um bem 

difuso”, o que importa em arguição de vício de inconstitucionalidade desse inciso, 

vaticina a autora. João Marcos Adede Y Castro682 também contesta a expressão 

“domínio público”, ao argumentar que o legislador, ao tratar os mananciais de 

águas (rios, lagos, lagoas etc) como bens da União e dos Estados não os qualifica 

como bens de “governos ou de administrações”, mas a exegese correta é a de que 

se trata de bens de todos. Cabe, pois, indica o autor683, aos “nossos representantes 

o poder-dever de preservar o que é nosso”.  

Para a administrativista brasileira Odete Medauar684a dominialidade 

pública não se confunde com o domínio privado. E acrescenta: 

  

 
Os bens públicos têm titulares, mas os direitos e os deveres daí 
resultantes, exercidos pela Administração, não decorrem do direito 
de propriedade no sentido tradicional. Trata-se de um vínculo 
específico, de natureza administrativa, que permite e impõe ao poder 
público, titular do bem, assegurar a continuidade e regularidade da 
sua destinação, contra quaisquer ingerências. 
 
 
 

Na linha de pensamento esposada pelos mencionados estudiosos, 

entende-se que, de fato, os bens quando adjetivados do vocábulo público 

consubstanciam bens da coletividade, porquanto o Estado constitui figura jurídica, 

cujo desiderato é articular racionalmente os interesses da sociedade. No 

                                                
681SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção. Curitiba: Editora Juruá, 2006, p. 100. 
682ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Água: um direito humano fundamental. Porto Alegre: 
Editora Nuria Fabris, 2008, p. 54. 
683 ADEDE Y CASTRO. Op. Cit.,. p. 54. 
684 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 8 ed. rev. atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, p.280. 



 

  

entendimento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto685, o Estado, fundado no 

princípio da soberania nacional (art. 1º, p.u., CF/88), tem o domínio eminente sobre 

todos os bens inseridos no respectivo território. Assim explica o administrativista: “o 

domínio eminente se manifesta, porém, diferentemente, sobre cada uma das 

mencionadas categorias de bens: sobre os bens públicos, sobre os bens 

privados686 e sobre os bens de ninguém (res nullius)”.  

Nesse sentido, os bens públicos têm a função social de atender às 

finalidades institucionais de interesse público, enquanto os bens de ninguém (os 

bens adéspotas) seriam aqueles “sobre os quais o Estado não pode ou não quer 

reconhecer, nem instituir qualquer tipo amplo de disposição, pública ou privada”, 

assevera Diogo de Figueiredo Moreira Neto687.   

Segundo o administrativista pátrio688, alguns bens adéspotas, sob 

certas condições, podem ser apropriáveis.  São aqueles sobre os quais o Estado 

exerce domínio eminente, por meio de “regimes especiais que disciplinam sua 

apropriação ou sua utilização, como o são os regimes das águas, do subsolo, da 

energia, do espaço aéreo, da fauna e da flora”.   

Como se depreende, há bens que, por essência e finalidade, 

pertencem a todos e, paradoxalmente, não são de ninguém, a água e o ar são 

exemplos clássicos dessa ordem de raciocínio. Esses dois elementos da Natureza, 

por serem vitais aos seres vivos, não podem submeter-se à ideia tradicional de 

propriedade, da qual são extraídos os direitos, em regra, incontestes, de uso, gozo 

e disposição689 do titular, tampouco, deixadas à mercê dos desejos e da 

negligência individuais, donde se infere a importância de a Constituição reservar 

aos Entes Políticos as prerrogativas de gerir, controlar e fiscalizar os mananciais de 

água. 
                                                
685 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2002, p. 331. 
686MOREIRA NETO (2002). P. 331. Esclarece o autor, sobre os bens privados “o domínio eminente 
se revela pelo estabelecimento de regras de Polícia, limitando o exercício de direitos inerentes à 
propriedade privada”. 
687 MOREIRA NETO (2002). Op. Cit., pp. 331-332. 
688MOREIRA NETO (2002). Op. Cit., p. 332. No dizer do administrativista, os bens adéspotas 
dividem-se em duas classes: as “res nullius” de fato, fisicamente inapropriáveis, como a coluna de 
ar atmosférico, a luz solar, as massas oceânicas etc., e as “res nullius” de direito, juridicamente 
inapropriáveis, como o cadáver humano, o espaço exterior, as águas comuns, o nome, a obra 
intelectual (...). (sem grifo no original). 
689 BRASIL. Poder Legislativo.  Lei no 10.406, de 10 de JANEIRO de 2002. Código Civil Brasileiro. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 17.02.2012. Dispõe o art. 1.228. 
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 



 

  

Paulo Affonso Leme Machado690, analisando o quadro normativo da 

Lei nº 9.433/97, assinala que a Lei das Águas delineia a sustentabilidade dos 

recursos hídricos, a partir de três perspectivas: “disponibilidade de água”, 

“utilização racional” e “utilização integrada”. A disponibilidade da água, a que se 

refere o autor, é equitativa, eis que o direito ao acesso ao líquido vital deve ser 

exercido por todos.  A utilização racional do ouro azul depende de uma série de 

variáveis, desde a formulação de políticas públicas, por meio de instrumentos 

jurídicos e econômicos (a exemplo da outorga do direito de uso e da cobrança de 

tributo em caso de necessidade de restrição do uso quando excessivo) até o 

desenvolvimento de atividades que fomentem a educação ambiental e as 

inovações tecnológicas, com vistas à preservação desta riqueza e de outras. Por 

fim, sustenta Paulo Affonso Leme Machado691, como base fundante da 

sustentabilidade dos mananciais de água, sua utilização integrada, cujas diretrizes 

estão estabelecidas no art. 3° da Lei das Águas: 

 
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos 
aspectos de quantidade e qualidade; 
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades 
físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 
diversas regiões do País; 
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental; 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos 
setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 
nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do 
solo; 
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos 
sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

 

A Lei Nacional das Águas também estabelece um conjunto de 

instrumentos com vistas à implementação efetiva da gestão do ouro azul, 

consoante se extrai do seu art. 5º692 (tais instrumentos serão examinados ainda 

neste capítulo). A rigor, o diploma legal em análise tem a finalidade precípua de 
                                                
690 MACHADO (2011). Op. Cit., p. 480. 
691 MACHADO (2011). Op. Cit., p. 481. 
692 Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: I - os Planos de Recursos 
Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 
água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; V - a compensação a municípios; VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  



 

  

disciplinar a criação de um sistema integrado, entre órgãos de âmbitos federal, 

estaduais, municipais, as comunidades locais e demais usuários, com vistas ao 

desenvolvimento de uma gestão cooperativa, solidária e racional dos mananciais 

de água, garantindo o líquido vital para esta e para as futuras gerações693. 

Reconhece-se a importância da Lei das Águas brasileira, no entanto, 

admite-se que ainda há lacunas no tocante à sua eficácia, pois, apesar de prever a 

gestão participativa com a atuação das comunidades interessadas, no mundo da 

praxis verifica-se que as iniciativas são pontuais, o que pode ser reflexo da 

“centralização do poder definitivo de decisão em órgãos públicos e administrativos, 

que vão de encontro à ideia de gestão descentralizada e participativa”, como 

conclui Manuela Paradeda Montanari694. 

Nesse sentido, cabe uma reflexão acerca da efetividade do texto legal 

das águas no que diz respeito à normativa prescritiva da participação da população 

no processo de gestão do líquido precioso. 

Constatada a relevância sócio-institucional da Lei Nacional das 

Águas, bem como a necessidade de novos mecanismos a incrementar a 

conscientização coletiva em relação ao uso sustentável do líquido vital, na seção 

seguinte, pretende-se abordar os instrumentos jurídicos previstos na Lei das 

Águas, os quais se bem manejados, acredita-se, podem ser muito proficientes para 

a gestão compartilhada e participativa dos recursos hídricos. 

 

I. 3. Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 
 

A Carta Constitucional brasileira de 1988, conforme já mencionado, 

elevou o Meio Ambiente à qualidade de “bem de uso comum do povo”; sendo a 

água um de seus elementos, a ela estende-se tal natureza jurídica. 

No entanto, o uso desordenado, descompromissado e irresponsável 

desta riqueza finita gera impactos negativos que repercutem no bem-estar de todos 

os seres vivos e no desenvolvimento econômico. Assim, a gestão das águas – 

fundamental para sua proteção – precisa de instrumentos efetivos para o alcance 

                                                
693 Vide nesse sentido, MIRALÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, 
glossário. 2 ed. Rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, pp. 149-150. 
694MONTANARI, Manuela Paradeda. Análise da Aplicabilidade e Efetividade da Lei n° 9.433, de 
08 de janeiro de 1997 (Lei da Política Nacional e de Gestão dos Recursos Hídricos). Disponível 
em <http://www3.pucrs.br/pucrs>. Pesquisa realizada em 23.02.2012. 



 

  

dos objetivos a que se propõe. Nesse sentido, a Lei n° 9.433/97 (Lei das Águas) 

contempla os mecanismos para a consecução da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos, os quais são importantes à administração dos usos múltiplos do líquido 

vital, consoante dispõe o art. 5º: 

 
I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água; 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V - a compensação a municípios; 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  
 
 
 

Seguindo a lógica normativa acima, destacam-se os Planos de 
Recursos Hídricos695, os quais contribuem sensivelmente para a implantação de 

programas e projetos relacionados com a gestão dos usos das águas, à medida 

que apontam estatísticas, diagnósticos, metas de racionalização de uso e ações 

necessárias para sua realização, bem como contemplam situações que exigem 

prioridade para outorga de direitos de uso de recursos hídricos, critérios para a 

cobrança pelo uso das águas, entre outras diretrizes, nos termos do art. 7º, do 

diploma legal em tela696.   

O art. 6º da Lei das Águas conceitua este instrumento de gestão 

como “planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos”. A 

Agência Nacional de Águas apresenta uma lista de planos de recursos hídricos, a 

saber: Bacia do Rio Doce, Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba, 

Guarda e Guandu Mirim- PBH-Guandu697, Plano Estratégico de Recursos Hídricos 

                                                
695 Vide  <http://www2.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 06.05.2012. 
696Dispõe o art. 8º, da Lei nº 9.433/97, “Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia 
hidrográfica, por Estado e para o País”. 
697Conforme dados da ANA, “as Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim 
possuem cerca de 1.400 km2, incluindo o ribeirão das Lajes como seu formador, sendo o curso 
d'água contribuinte da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, de maior importância. Ele recebe as 
águas advindas da transposição do Rio Paraíba do Sul, em Santa Cecília, e é a principal fonte de 
abastecimento de água para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Plano visa a identificar e 
propiciar a redução dos principais problemas e conflitos nessa complexa bacia, além de ordenar 
ações e programas para possibilitar a oferta de água, em qualidade e quantidades adequadas, e a 
melhoria da qualidade de vida da população”. Disponível em <http://www2.ana.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 07.05.2012. 



 

  

da Bacia Amazônica - Afluentes da Margem Direita, São Francisco Tocantins-

Araguaia, Verde Grande e Plano Nacional de Recursos Hídricos.  

A propósito, na América do Sul, o Brasil é pioneiro na elaboração de 

um plano para garantir o uso sustentável das águas até 2020, informa o Relatório 

de Gestão 2003/2006 do Ministério do Meio Ambiente698.  

O segundo instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

contemplado no art. 5º da Lei das Águas, é o enquadramento dos corpos de 
água em classes, segundo os usos preponderantes da água. Este mecanismo 

de gestão tem como objetivo assegurar a qualidade das águas de acordo com seus 

variados usos, além de propiciar a diminuição dos custos relativos ao controle da 

poluição do líquido vital, por meio de ações de caráter preventivo.  

A Resolução CONAMA nº 357/2005699 estabelece uma classificação 

das águas doces levando em conta seus múltiplos usos. Nesse sentido, merece 

destaque a classe especial, que compreende as águas destinadas ao consumo 

humano, com desinfecção, e aquelas destinadas à preservação do equilíbrio 

natural do ambiente e das espécies aquáticas.  Na sequência, pode-se identificar 

as classes 1, 2, 3 e 4.  A primeira classe, de acordo com a normativa em tela, 

destina-se ao consumo humano, após processo simplificado de tratamento700; à 

                                                
698 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Relatório de Gestão 2003/2006: Política Ambiental 
Integrada para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em <http://www.mma.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 06.05.2012. 
699BRASIL. Poder Executivo. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/conama/>. Pesquisa realizada em 02.11.2011. 
700 Conforme ensinam Nayara de Oliveira Pinto e Luiz Carlos Hermes: os processos simplificados 
de purificação da água exigem métodos fáceis e baratos, a exemplo: a) leitos cultivados, os quais 
“são baseados nos alagados, nas várzeas, ou “wetlands” naturais, que são áreas de solo 
hidromórfico permanentemente inundados ou saturados por águas superficiais ou subterrâneas, 
onde vegetam várias espécies de plantas que são diretamente dependentes da hidrologia, do meio 
suporte e dos nutrientes característicos da região onde se encontram”; b) a desinfecção por 
radiação solar (SODIS – Solar Water Desinfection) cuida de  “uma metodologia simples de 
tratamento de água desenvolvida por uma agência de pesquisa em tecnologia ambiental da Suíça e 
está sendo estudada e adaptada às condições do Brasil, que utiliza a radiação solar UV-A e a 
temperatura para inativar os patógenos que causam diarréia (SODIS, 2004)”; c) a filtração lenta de 
areia, segundo os estudiosos, trata de sistema que não requer o uso de coagulantes ou de outro 
produto químico, é de simples construção, operação e manutenção, não requer mão de obra 
qualificada para sua operação, produz águas com características menos corrosivas e apresenta 
custos geralmente acessíveis a pequenas comunidades, principalmente de países em 
desenvolvimento, além de ser um dos processos de tratamento de águas de abastecimento que 
produz menos quantidade de lodo e esse lodo pode ser utilizado na agricultura e na piscicultura”; d) 
sistema com o uso de sementes da árvore da moringa oleífera; segundo ao autores, “as sementes 
da Moringa oleifera contém quantidades significativas de proteínas solúveis com carga positiva. 
Quando o pó das sementes é adicionado a água turva, as proteínas liberam cargas positivas 
atraindo as partículas carregadas negativamente, como barro, argila, bactérias, e outras partículas 
tóxicas presentes na água. O processo de floculação ocorre quando as proteínas se ligam com as 
cargas negativas formando flocos, agregando as partículas presentes na água”. Com efeito, há 



 

  

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (natação, 

esqui aquático e mergulho) e à irrigação de hortaliças e frutas. A segunda classe 

de águas baseia-se em tratamento convencional701, destinada ao consumo 

humano, à proteção das comunidades aquáticas, à aquicultura, às atividades 

pesqueiras etc. A terceira classe de águas compreende aquelas que recebem 

tratamento convencional ou avançado, sendo utilizadas “à irrigação de culturas 

arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato 

secundário e à dessedentação de animais”.  Por fim, a quarta classe de águas 

doces destina-se à navegação e à harmonia paisagística. 

  A indigitada Resolução do CONAMA também contempla outros dois 

grupos de águas: as águas salinas e as águas salobras. As águas salinas dividem-

se em duas classes: a classe 5 compreende aquelas destinadas à recreação, à 

proteção das espécies aquáticas e à aquicultura, enquanto a classe 6 está voltada 

à navegação, à harmonia paisagística e à recreação de contato secundário. O 

grupo das águas salobras também é segmentado em duas espécies: a classe 7 

tem como funções a recreação primária, a proteção da espécies aquáticas e 

aquicultura; já a classe 8 de águas salobras destina-se à navegação comercial, à 

estética paisagística e à recreação secundária. 

  Há outras classificações de água, como revela o professor Paulo 

Cesar Lima Azevedo702, que confere ênfase à “água natural703; água mineral; 

                                                                                                                                                 
outros métodos simplificados de água, a exemplo da água fervida, muito utilizada em ambiente 
doméstico. In: OLIVEIRA PINTO, Nayara e HERMES, Luiz Carlos. Sistema Simplificado para 
Melhoria da Qualidade da Água Consumida nas Comunidades Rurais do Semi-Árido do 
Brasil. Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br>. Pesquisa realizada em 14.12.2011.  
701 Ensinam os pesquisadores Amanda Alcaide Francisco, Paulo Henrique Mazieiro Pohlmann e 
Marco Antônio Ferreira que o tratamento convencional compreende um “conjunto dos processos 
sequenciais de Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, Desinfecção, Fluoretação e 
Correção da acidez”. In: ALCAIDE FRANCISCO, Amanda; POHLMANN, Paulo Henrique Mazieiro e 
FERREIRA, Marco Antônio. Tratamento Convencional de Águas para Abastecimento Humano: 
uma abordagem teórica dos processos envolvidos e dos indicadores de referência. Disponível em 
<http://www.ibeas.org.br>. Pesquisa realizada em 14.12.2011. 
702AZEVEDO, Paulo Cesar Lima. Portal de Estudos em Química. Disponível em 
<http://www.profpc.com.br>. Pesquisa realizada em 14.12.2011. 
703 Idem. Ibidem. Explica Paulo Cesar Lima Azevedo, que as águas naturais são aquelas “que 
constituem os oceanos, mares, rios, lagos, etc.”. As águas minerais “assim se denominam aquelas 
águas que, pela qualidade ou quantidade de certas substâncias nelas naturalmente dissolvidas, 
podem exercer ação terapêutica. Algumas devem ainda às suas virtudes em relação à temperatura 
com que se apresentam, podendo esta ser às vezes muito elevada. A de Claudes Aigues, na 
França, é de 81°C, e a do Geyser da Islândia atinge 100°C. Tais águas denominam-se Termais, e 
as outras, por oposição, são chamadas frias”. As águas superficiais são aquelas “dos rios e dos 
lagos, e também aquelas provenientes de minas, da chuva ou do degelo, que percorrem uma 
grande extensão de superfície antes de chegar ao mar, lago ou rio. Estas águas são geralmente de 
baixa dureza. Normalmente, se enriquecem de sais solúveis e trazem detritos e materiais em 



 

  

águas subterrâneas; águas superficiais; água do mar; água da chuva; água pura ou 

destilada; água deionizada e à água potável ou doce.  

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos704, por sua 

vez, é um dos mais eficientes mecanismos de controle do uso das águas. A 

Constituição Federal de 1988 reza em seu art. 21, inciso XIX, ser da competência 

da União a função de estabelecer os critérios para concessão de outorga de 

direitos de uso dos recursos hídricos. A Lei nº 9.433/97, a seu turno, consagra, em 

seu art. 11, os objetivos do regime de outorga, quais sejam, “assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água”. Essas diretrizes são normas de observância obrigatória por parte 

de todos os Entes da Federação e por aqueles que receberam a outorga. 

Assim, ao concederem a outorga do direito de uso do líquido precioso, 

a União e os Estados, não apenas atuam como gestores desta riqueza natural - 

logo são fiscalizadores do seu uso -, como também estão declarando que aqueles 

beneficiários (concessionários) preencheram os requisitos necessários para o 

recebimento da concessão. Por outro lado, os outorgados do direito de uso das 

águas assumem a responsabilidade de usá-la de forma sustentável. 

Há de se destacar que a função fiscalizadora do uso do sistema de 

outorga é função de todos (Estado e cidadãos), considerando que a água é, ao 

mesmo tempo, bem de uso comum do povo (direito fundamental difuso) e sujeito 

de direitos. 

A Lei nº 9.433/97 apresenta a finalidade da cobrança, por meio do 

instituto da outorga pelo uso da água. Assim, em seu art. 19 elenca os 

                                                                                                                                                 
suspensão. Certos lagos são enriquecidos com águas superficiais carregadas de sais dissolvidos. 
São os chamados lagos salgados, os quais, seja efeito do terreno, seja por serem provenientes de 
antigos mares, ou pela evaporação contínua, alcançam uma elevada concentração de sais 
dissolvidos que chegam a alcançar mais de 20% como o Mar Morto, Mar Cáspio e o grande lago 
salgado (EUA)”. As águas das chuvas, assevera o autor, “podem conter dissolvidos: ácido nítrico, 
ácido nitroso, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, etc., todos originários da atmosfera. Do mesmo 
tipo, são as águas procedentes da neve. A água da chuva é a água natural mais pura (3 mg de 
resíduos)”. A água destilada, “é a água que foi obtida por meio da destilação (condensação do vapor 
de água obtido pela ebulição ou pela evaporação) de água não pura (que contém outras 
substâncias dissolvidas)”. A água deionizada é aquela “que foi obtida por meio da deionização. 
Deionização é um processo utilizado em laboratórios e indústria para produzir solventes puros, 
isentos de íons, com grande destaque a para a água”. Por fim, A água potável, consoante palavras 
do autor é a água para o consumo humano e uso doméstico. “As águas potáveis nunca são puras 
sob o ponto de vista químico; possuem sempre em solução substâncias, tanto sólidas como 
gasosas”. 
704 A legislação brasileira prevê dois tipos de outorga, o direito de uso e a preventiva, nesse sentido, 
disciplina a Resolução nº 135/2002 da Agência Nacional de Águas. 



 

  

fundamentos sócio-jurídicos da imposição do ônus financeiro sobre os usuários do 

líquido vital: 

 
Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 
I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma 
indicação de seu real valor; 
II - incentivar a racionalização do uso da água;  
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos (sem 
grifo no original). 
 
 

Embora as três razões insculpidas no citado artigo são extremamente 

importantes para a gestão das águas, apregoa-se, em um primeiro momento, o 

incentivo à racionalização do uso da água como o mais relevante dos fundamentos, 

pois dele se pode extrair o princípio da sustentabilidade hídrica. Sendo o primeiro 

objetivo - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação 

de seu real valor – corolário daquele. No tocante à terceira finalidade da cobrança 

pelo uso da água, considera-a importante sob a perspectiva funcional, visto que os 

programas e projetos voltados à preservação das águas dependem de recursos. 

A Lei das Águas brasileira estabelece em seu art. 12 as hipóteses de  

usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, a saber: 

 

 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo 
de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 
insumo de processo produtivo; 
II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou 
insumo de processo produtivo; 
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos 
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 
transporte ou disposição final;  
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo de água. (sem grifo no original). 
 
 
 

Conforme se verifica no inciso III, do dispositivo acima transcrito, a Lei 

das Águas ainda admite o lançamento em corpos de água de esgotos não tratados. 

Entende-se, porquanto, que esta norma encontra-se em estado de 



 

  

inconstitucionalidade progressiva705, pois à medida que houver a implementação 

plena dos sistemas de tratamento de esgoto em todos os Municípios, não haverá 

mais espaço normativo permissivo para lançamento de esgoto não tratado nos 

mananciais de água. Por hora, o dispositivo em tela ainda é constitucional, embora 

viole o disposto no art. 225 da CF/88, que impõe a tutela do Meio Ambiente ao 

Estado por meio de ações legislativas e materiais.  

Retomando a análise do instrumento de outorga dos direitos de uso 
de recursos hídricos, vale realçar que o mencionado art. 12, da Lei das Águas 

traz também algumas situação, em que é dispensado o regime de outorga dos 

recursos hídricos; isso por conta da observância do princípio do mínimo existencial. 

Assim, independem de outorga:  

 
o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de 
pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; as 
derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e 
as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 
 
 
 

Não é demais repisar que o compromisso de garantir o pleno 

exercício do direito ao acesso à água potável está diretamente relacionado aos 

princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, razão pela qual o Diploma 

das Águas estabelece, em algumas situações, a dispensa de outorga, o que não 

implica dizer que os seus beneficiários estão dispensados de observar o princípio 

da sustentabilidade no uso do ouro azul. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em suas 

Resoluções 16/2001 e 65/2006, conceitua o instituto da outorga dos direitos de 
uso de recursos hídricos da seguinte forma: 

 
ato administrativo706 mediante o qual a autoridade outorgante 
faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de 
recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas 

                                                
705 BULOS, Uadi Lammego. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2010,p. 158. Ensina o autor que a inconstitucionalidade progressiva (a lei é ainda constitucional) “é 
a que decorre da falta de implementação das estruturas normativas previstas na Constituição” 
706 Cuida de um ato administrativo precário, passível de revogação a qualquer tempo, pois a sua 
manutenção está condicionada às condições hidrológicas, conforme se extrai do §2º, do art. 1º da 
Resolução nº 16/2001, in verbis: “A outorga confere o direito de uso de recursos hídricos 
condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado à 
suspensão da outorga”. 



 

  

condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações 
específicas vigentes (sem grifo no original). 

 

De fato, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, 
como instrumento de gerenciamento dos mananciais de água, compreende, 

conforme lições de Talden Farias707, “um conjunto de ações e de metas que têm 

por objetivo garantir a distribuição quantitativa, a distribuição qualitativa e o acesso 

eqüitativo a esse recurso”, razão pela qual o ato administrativo que materializa a 

outorga deve ser de natureza precária, ou seja, passível de revogação diante de 

mudanças geo-hidrológicas, ou mesmo objeto de cassação quando os outorgados 

não estiverem utilizando os recursos hídricos dentro do que foi estabelecido no ato 

de outorga, ou ainda com abuso no que diz respeito à inobservância do princípio da 

sustentabilidade ambiental708.  

No que pertine aos recursos hídricos de domínio da União, a Lei das 

Águas permite a delegação da concessão de outorga aos Estados e ao Distrito 

Federal, desde que estes Entes Políticos tenham condições materiais para exercer 

tal atividade (art. 14, §1º, da Lei nº 9.433/97). Paulo Affonso Leme 

Machado709sustenta a adoção de um “sistema integrado de outorgas”, nas 

hipóteses em que numa mesma região hidrográfica houver mais de um titular do 

domínio das águas, considerando o regime constitucional dos recursos hídricos no 

Brasil, que estabelece a sua titularidade múltipla – águas de domínio da União e 

águas de domínio dos Estados e do Distrito Federal.  

O Estado do Rio de Janeiro, em sua Política Estadual de Recursos 

Hídricos, adota a outorga de uso das águas como um dos principais mecanismos 

de gestão desta riqueza natural e finita. A Lei nº 3.239/99, que instituiu a 

mencionada política estadual, estabelece, com base na legislação federal, a Bacia 

Hidrográfica como unidade de gerenciamento e os Comitês de Bacia como locus 

social de participação de outros atores sociais, e apresenta como instrumentos de 

gestão das águas, a título de exemplo: o Plano Estadual de Recursos Hídricos; a 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos e a cobrança aos usuários pelo uso 

dos recursos hídricos.  

                                                
707 FARIAS, Talden. O papel da outorga de recursos hídricos no ordenamento jurídico 
brasileiro. Disponível em <http://jusvi.com>. Pesquisa realizada em 07.05.2012. 
708 O art. 15 da Lei n° 9.433/97 contempla as situações que dão ensejo à suspensão da outorga. 
709 MACHADO (2011). Op. Cit., p. 507. 



 

  

Nos Estados-membros, o ato concessivo de outorga de uso das suas 

águas fica a cargo de seu órgão ambiental, no caso do Estado do Rio de Janeiro 

compete à Direitoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA)710 editar atos administrativos de outorga de uso de recursos hídricos, nos 

termos do art. 25 do Decreto Estadual n° 41.628/2009, bem como arrecadar, 

distribuir e aplicar as receitas advindas da cobrança pelo uso das águas, ex vi do 

art. 3º da Lei Estadual nº 4.247/2003.  

Já no âmbito federal, compete à Agência Nacional de Águas, a 

concessão de outorga de uso dos mananciais de águas, nos termos do art. 4º, da 

Lei nº 9.984/2000, cujas receitas oriundas da cobrança em razão da concessão são 

mantidas na Conta Única do Tesouro Nacional, enquanto a mencionada entidade 

não lhe der destinação específica em algum programa, conforme dispõe o art. 21, 

da Lei nº 9.984/2000. Discorda-se, entretanto, desta norma, pois à medida que 

cabe a esta Autarquia Federal gerir em âmbito nacional os mananciais de águas de 

domínio da União, fiscalizar o cumprimento da legislação federal pertinente, bem 

como disciplinar, em caráter normativo, a implementação dos instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, nada mais razoável do que tais recursos 

ficarem sob seu controle e administração. 

As receitas arrecadadas como contraprestação da concessão de 

outorga de uso das águas pelo órgão ambiental, do exemplo regional aqui 

destacado, o Rio de Janeiro, diferentemente do que ocorre na seara federal, são 

mantidas no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI)711em subcontas, 

cada uma de titularidade de uma Região Hidrográfica, sendo uma subconta 

específica em nome do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), conforme dispõe a 

Resolução nº 27/2010712 da referida Entidade Estadual. 

                                                
710O Instituto Estadual do Ambiente – INEA foi instituído pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, 
com as funções institucionais de executar as políticas estaduais de meio ambiente, de recursos 
hídricos e de recursos florestais fixadas pelos órgãos competentes. Sendo integrante da 
Administração Pública Estadual Indireta e vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, sendo 
tratado como Autarquia de Regime Especial, nos termos do art. 1º do Decreto n° 41.628/2009. 
Disponível em <http://www.abas-rj.org>. Pesquisa realizada em 08.05.2012. 
711 RIO DE JANEIRO. Poder Legislativo. Lei nº 3.239 de 02 de agosto de 1999. Publicada no 
Diário Oficial do Estado em 04.08.1999. Disponível em <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 08.05.2012. A criação deste Fundo foi autorizada pelo diploma em tela, nos termos de 
seu art. 47. 
712 INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente. Base Legal para a Gestão das Águas do Estado 
do Rio de Janeiro: 1997-2011. Organizado por JOHNSSON, Rosa Maria F., ACSELRAD, Moema 
V., SAMPAIO, Glaucia F. e ROMANO, Livia S. Rio de Janeiro: INEA; Secretaria do Meio Ambiente, 
2011. 



 

  

Outra questão que merece realce diz respeito à natureza jurídica713 da 

cobrança pelo uso da água no regime de outorga. Conforme será visto no capítulo 

sobre o papel do Estado Tributário na gestão dos recursos hídricos, sob a 

perspectiva das finanças públicas, o Estado arrecada receitas originárias, ou seja, 

aquelas advindas de seu próprio patrimônio, a exemplo de um aluguel auferido pela 

Fazenda Pública em razão de contrato de um imóvel seu, e, ainda, as receitas 

derivadas; caracterizadas como aquelas que decorrem do patrimônio do particular, 

a exemplo dos tributos e multas. 

As receitas decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

no regime de outorga seriam receitas originárias, pois decorrem de um bem que 

está sob o domínio do Estado, a água. Nesse sentido, preleciona Cid Tomanik 

Pompeu714: 

 
A contraprestação pela utilização das águas públicas: não configura 
imposto, porque neste a vantagem do particular é puramente 
acidental (...); não é taxa, pois não se está diante de exercício de 
poder de polícia – taxa de polícia – ou da utilização efetiva de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição (...). Sendo assim, e por exclusão, está-se diante de 
preço, que pode ser denominado de preço público e é parte das 
receitas originárias. 
 
 
 

Nesse diapasão, concorda-se que a cobrança pela concessão do 

direito de uso de manancial de água tenha natureza jurídica de preço público, 

porquanto se está diante de um bem – repise-se – de domínio do Estado em 

sentido lato. Entretanto, considerando ser o instituto da concessão do direito de uso 

do líquido vital um instrumento de gestão, entende-se que não se pode afastar o 

elemento de controle, em que o poder de polícia está implícito. Afinal, a ratio 

subjacente de o domínio das águas ser do Estado é porque este, como criação do 

Direito, encontra sua finalidade existêncial, na linha de pensamento de John Locke, 

na tutela dos direitos fundamentais e na gestão do interesse público. 

                                                
713 Apenas para relembrar: a diferença entre natureza jurídica e regime jurídico de um instituto. 
Aquela mostra a posição que o instituto ocupa na seara jurídica, enquanto este (o regime jurídico) 
consubstancia o conjunto de normas que disciplina o instituto. 
714 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora RT, 2010, pp. 
251-252. 



 

  

Segundo Antonio Eduardo Lanna715, no Brasil adota-se, basicamente, 

três modalidades de outorga, que seriam: 

 
1.Concessão de uso: concedida em todos os casos de utilidade 
pública. A outorga das concessões é dada pelo prazo de 10 a 35 
anos, ficando sem efeito se, durante um número pré-determinado de 
anos consecutivos, geralmente 3, o concedido deixar de fazer uso 
privativo das águas; 
2. Licença de uso: quando não se verificar a utilidade pública. É o 
caso do uso para fins de indústria, agricultura, comércio e 
piscicultura. As licenças são outorgadas pelo prazo de 5 a 10 anos, 
podendo ser revogadas a qualquer tempo, independentemente de 
indenização, desde que o interesse público assim o exija e ficando 
sem efeito se durante um número pré-determinado de anos 
consecutivos, geralmente de 1 a 3, o licenciado deixar de fazer uso 
das águas; 
3. Autorização ou permissão de uso: são geralmente outorgadas 
em caráter precário podendo a qualquer momento serem revogadas, 
independentemente de indenização, desde que o interesse público 
assim o exigir. Se durante períodos que  de 1 a 2 anos o autorizado 
deixar de fazer uso das águas, fica a respectiva autorização ou 
permissão sem efeito. Atendem a usos com pequenas derivações 
relativamente às disponibilidades de água de acordo com critérios a 
serem definidos pelo órgão estadual com atribuição de realizar a 
outorga. 
 
 
 

No que diz respeito à outorga de recursos hídricos para fins de 
geração de energia, cabe também a Agência Nacional de Águas a prerrogativa de 

outorgar direitos à utilização de mananciais de água para produção de energia 

elétrica, a qual deve observar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, conforme 

prescreve o art. 12, § 2º da Lei nº 9.433/97. É oportuno destacar também a 

disciplina da Resolução nº 16/2001, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos     

(CNRH), que dispõe em seu art.11, in verbis:  

 
 

Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia 
hidráulica, a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL deverá 
promover, junto à autoridade outorgante competente, a prévia 
obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica, 
observando o período de transição conforme estipulado na Lei no 
9.984, de 2000. 

 
 

                                                
715 LANNA, A. Eduardo. Capítulo 5 - Instrumentos de Gestão das Águas: Outorgas. Disponível 
em <http://www.iph.ufrgs.br>. Pesquisa realizada em 09.05.2012. 



 

  

 
Por força do disposto na mencionada Resolução, a empresa ou 

entidade que receber da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a 

concessão ou autorização para utilizar potencial de energia elétrica terá sua 

declaração de reserva de disponibilidade hídrica transformada em outorga de 

direito de uso de recursos717.  

Por fim, sem a pretensão de esgotar o assunto, a cobrança pela 
utilização das águas, na trilha da Política Nacional de Recursos Hídricos, alcança 

tanto os usos consuntivos quanto os usos não-consuntivos – tema já tratado em 

outra parte deste trabalho. Antonio Eduardo Lanna718aponta também o uso “dos 

corpos hídricos para lançamento, fastamento e depuração de efluentes”, visto que 

as receitas carreadas com esta outorga poderão contribuir para o desenvolvimento 

de tecnologias e outros programas para minimizar os impactos ambientais hídricos 

decorrentes desses lançamentos. 

Ainda, cabe trazer à baila outro instrumento da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, o qual 

revela a necessidade de cooperação técnica e cognitiva entre todos os envolvidos 

na gestão das águas. Tal sistema é norteado pelos seguintes princípios, nos 

termos do art. 26, da Lei das Águas (Lei n° 9.433/97): “descentralização da 

obtenção e produção de dados e informações; coordenação unificada do sistema; e 

acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade”. 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos tem como 

meta fornecer bases cognitivas para a elaboração dos Planos nesta área, além de 

promover a divulgação de dados referentes à disponibilidade, demanda e qualidade 

do ouro azul. O art. 25 da Lei das Águas define-o como “um sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos 

e fatores intervenientes em sua gestão”. 

Nesse sentido Fernando Maciel Lima e Sousa, Valdevino Siqueira 

Campos Neto, Wilfredo Enrique Pacheco e Sérgio Augusto Barbosa719 esclarecem 

                                                
717 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Energia Hidráulica 3: o caminho da água na 
produção de eletrecidade. Disponível em <http://www.aneel.gov.br>. Pesquisa realizada em 
09.05.2012. Vale acrescentar, conforme dados do estudo realizado no âmbito da referida Autarquia 
Federal, que o Brasil é o país “com maior potencial hidrelétrico: um total de 260 mil MW”.   
718 LANNA, Antônio Eduardo. Gestão dos Recursos Hídricos no Contexto das Políticas 
Ambientais. Disponível em <http://www.uff.br>. Pesquisa realizada em 07.05.2012. 
719 LIMA e SOUSA, Fernando Maciel; CAMPOS NETO, Valdevino Siqueira; PACHECO, Wilfredo 
Enrique e BARBOSA, Sérgio Augusto. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 



 

  

que o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos realiza-se a partir de 

uma série de elementos, a saber: 

 
 
por meio da sistematização conceitual de partes subsistêmicas e 
modulares, transacionais, gerenciais ou de natureza processual, pré-
definidas pelos dispositivos legais; pela identificação e definição clara 
das necessidades funcionais inerentes à gestão de recursos hídricos, 
sejam essas necessidades de natureza técnica, especialista ou 
administrativa; pelo requisito de integração e compartilhamento, tanto 
de informações quanto de ações complexas, com parceiros e órgãos 
intervenientes da gestão integrada de recursos hídricos e, ainda, pela 
preocupação basilar com a qualidade e a quantidade da água e dos 
ecossistemas brasileiros. 

 
 
 

 Conforme lições dos autores supra referidos, o instrumento da 

Política Nacional de Recursos Hídricos em comento contempla um conjunto de 

subsistemas720 que se interconectam com o propósito de apoiar e facilitar a 

implementação de outros instrumentos de gestão, a exemplo dos já mencionados, 

como a outorga do direito de uso; a cobrança pela utilização de recursos hídricos; o 

apoio à elaboração e o desenvolvimento de planos e estudos de recursos hídricos 

em bacia hidrográfica e o enquadramento de corpos de água. Para melhor 

compreensão os estudiosos apresentam um quadro esquemático da função 

institucional da base de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos (SNIRH), o qual dá ideia da dimensão e da relevância desse 

instrumento na consecução do processo integrado e cooperativo de gestão dos 

mananciais de águas721: 

 

                                                                                                                                                 
Hídricos: sistematização conceitual e modelagem funcional. Disponível em 
<http://www.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 11.05.2012. 
720 LIMA e SOUSA et al. Op. Cit. Os autores ensinam que “os subsistemas componentes do SNIRH 
correspondem ao conjunto de aplicações computacionais que executam as funções concebidas 
para atender aos diversos processos de gestão de recursos hídricos”. Ainda, apresentam alguns 
exemplos: “os subsistemas finalísticos são aqueles subsistemas do SNIRH que estão diretamente 
relacionados com a gestão e a informação sobre os recursos hídricos; são eles: o subsistema de 
Planejamento e Gestão, cuja sigla é PLANN; o subsistema Quali-Quantitativo, que trata de dados e 
operações relacionados à qualidade e à quantidade de água, da oferta hídrica e da operação 
hidráulica e é identificado por QUALT; e o subsistema de Regulação de uso, que recebeu o 
acrônimo REGLA”. 
721 Fonte: LIMA e SOUSA, Fernando Maciel; CAMPOS NETO, Valdevino Siqueira; PACHECO, 
Wilfredo Enrique e BARBOSA, Sérgio Augusto. Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos: sistematização conceitual e modelagem funcional. Disponível em 
<http://www.ana.gov.br>. Pesquisa realizada em 30.04.2012.  



 

  

 

 
 
 
 
A Inteligêcia Hídrica, a que se referem os autores722 no quadro acima, 

compreende o conjunto de atos necessários à promoção de informações 

hidrológicas, “com base em dados de monitoramento e em modelos hidrológicos, 

para atender às necessidades sobre informações de disponibilidade hídrica”. À 

guisa de ilustração, ressaltam as simulações de operação e construção de 

cenários. 

Conforme já ressaltado, nesta seção objetivou-se, sem a pretensão 

de esgotar o tema, perfilar alguns aspectos dos instrumentos da Política Nacional 

dos Recursos Hídricos, contemplados na Lei das Águas, os quais revelaram, 

dentro do sistema hídrico brasileiro, sua importância na administração das águas 

brasileiras, e o seu papel fundamental à compreensão da utilização da regulação 

como profícuo instrumento na gestão das águas, objetivando garantir, ao lado da 

educação, da tecnologia e da tributação (esses dois instrumentos serão vistos 

adiante) o direito ao acesso universal à água. 

No próximo capítulo tem-se como meta perfilhar a tecnologia como 

mais um dos instrumentos idôneos à defesa dos mananciais de águas brasileiros, 

bem como trazer à baila aspectos históricos e exemplos práticos adotados em 

diversos países, incluindo o Brasil.  

                                                
722 LIMA e SOUSA et al. Op. Cit. 



 

  

 
 

Capítulo II 

A TECNOLOGIA EM BENEFÍCIO DAS ÁGUAS 
 

Conhecer as leis naturais e os seres da natureza e 
integrá-los à sociedade é, sem dúvida, o núcleo central 
da relação ciência/tecnologia723. 
 
 

II.1. Aspectos Conceituais e Históricos de Tecnologia 
 
 

A história revela a inter-relação entre a evolução do homem e da 

tecnologia, caracterizada pela descoberta de técnicas e instrumentos úteis à 

sobrevivência e qualidade de vida em sociedade.  Esse contexto é essencial para 

compreensão do desenvolvimento da tecnologia como mais um dos instrumentos 

em prol da concretização do direito ao acesso universal à água potável. 

Segundo Mahajan Shobhit724, as primeiras ferramentas, construídas 

em pedra e usadas para atividades como cortar carne e tirar o couro dos animais, 

situam-se em torno de 2,6 milhões de anos, no período denominado de Idade da 

Pedra725. Depois, por volta de 1,5 milhões de anos, criou-se o “machado de mão”, 

também confeccionado com pedras, cujas lascas restantes serviam como pontas 

de lança e lâminas de facas. Mais tarde, produziram-se outros instrumentos com o 

uso de diversos materiais: osso, madeira, conchas e chifres de animais.  

Nos anos de 11.500, época conhecida como Neolítica, esclarece 

Mahajan Shobhit726, ocorreu grande mudança climática, ocasionando, dentre outras 

consequencias, o derretimento das geleiras, que implicou aumento do nível dos 

                                                
723 SCHOR, Tatiana. Ciência e Tecnologia: o caso de experimento de grande escala da biosfera-
atmosfera na Amazônia (LBA). São Paulo: Editora Annablume; Fapesp; Anppas, 2008, p. 41. 
724 SHOBHIT. Op. Cit., pp. 6-7. 
725 Idem. Ibidem. Esclarece o autor: “estas primeiras ferramentas foram possivelmente feitas 
martelando um seixo de sílex, ou outra rocha de grão fino (...) com uma outra pedra, removendo 
assim pequenas lascas até ser alcançado um gume cortante”. 
726 SHOBHIT. Op. Cit., p. 7. 



 

  

mares, enchentes em áreas distantes da costa, o que se comprova “pela presença 

de fósseis marinhos em áreas como Quebec e Vermont”, arremata o estudioso727.   

Tais mudanças climáticas provocaram impactos significativos à flora e 

à fauna de muitos lugares, levando à extinção de várias espécies de mamíferos de 

grande porte. 

A tecnologia antiga também desempenhou papel relevante na 

agricultura e formas de construção. Entre os anos 11.000 e 9.000, ensina Mahajan 

Shobhit728, a agricultura trouxe mudanças no estilo de vida dos homens e 

representou a passagem da Idade da Pedra para o Período Neolítico. Data da 

época o emprego de foices e enxadas de madeira nas lavouras.   

Para as construções de moradias, o homem desenvolveu a técnica do 

tijolo feito a partir do barro729, moldado manualmente e exposto ao sol para 

secagem.  Exemplos clássicos de tecnologia de construção na Antiguidade são os 

monumentos na Mesopotâmia e no Egito.  Dados históricos dão conta de que as 

construções mesopotâmicas eram feitas de tijolos de barro temperados ou secos 

ao sol, ao passo que, para os monumentos egípcios, devido ao acesso a jazidas, 

foram utilizados pedras730. 

Na Grécia Antiga, o transporte marítimo, principal recurso para 

comércio entre os povos, também foi muito beneficiado com as inovações 

tecnológicas. À guisa de exemplo, vale ressaltar o pioneirismo no uso da 

triangulação, para medir distâncias pelo filósofo Tales de Mileto731. 

A historia da Roma Antiga traz a lume um dos exemplos mais 

expressivos de tecnologia, ilustrado pelo aqueduto localizado em Le Pont du Gard, 

na França, construído nos anos 19 a. C., utilizado para transportar as águas do Rio 

Gard732.   

Dados históricos revelam que a tecnologia relacionada à água 

remonta ao início das civilizações anteriores à Era Cristã.  No Livro de Gênesis, da 

                                                
727 SHOBHIT. Op. Cit., p. 7. Explica o autor: “o Mar Báltico também foi formado pela recessão das 
calotas polares (...), o aumento da precipitação nas regiões equatoriais também modificou a forma 
dos grandes rios [Nilo, Congo e Niger]”. 
728 Idem. Ibidem, p. 7. 
729 Idem. Ibidem, pp. 8-9. O barro também era usado para moldar peças artesanais e vasilhames 
para armazenar comida e cozinhar. Acentua o autor, que “a olaria Jomon do antigo Japão, que 
durou de 7500 a.C, até 25- a.C., era um estilo de arte altamente decorativo”. 
730 Idem. Ibidem, pp. 9-11. 
731 Idem. Ibidem, p. 19. 
732 Idem. Ibidem, pp. 19-20. 



 

  

Bíblia Sagrada, por exemplo, encontram-se passagens que destacam a busca da 

água, por meio do processo de escavação manual de poços.   

Segundo José Luiz Flores Machado733 “os registros arqueológicos 

mostram que a tecnologia de construção de poços de água alcançou alto grau de 

sofisticação, muitos milhares de anos antes da Era Cristã”, apontando a cidade de 

Jericó como a precursora na utilização de cacimbas (poços) revestidas de tijolos 

para captação de água. No Oriente Médio, ainda se encontram poços construídos 

séculos antes do Período Cristão, conforme figura abaixo734: 

 

 

 
                               
 
No Egito, no ano 2000 a. C., segundo registro de José Luiz Flores 

Machado735, desenvolveu-se a tecnologia de elevação das águas dos poços, com a 

“shaduf”, técnica por meio da qual um balancim com pote de couro suspenso era 

manejado por uma pessoa. Conforme figura abaixo736: 

                                                
733 MACHADO, José Luiz Flores. Água Subterrânea: uma visão histórica. Disponível em 
<http://www.cprm.gov.br>. Pesquisa realizada em 10.07.2012. 
734 Fonte: Idem. Ibidem. 
735 Idem. Ibidem, pp. 3-4. 
736 Fonte: Idem. Ibidem. 

 



 

  

 
 

 

Outras fontes737 dão conta que em 3750 a.C. havia sistemas de 

coletores de esgoto em Nipur (Babilonia). E, por volta de 691 a.C. criou-se na 

Assíria o primeiro sistema público de abastecimento de água, o aqueduto de 

Jerwan. 

Ainda, relatos apontam que a China foi pioneira nas explorações de 

gás natural, transportado por tubos de bambu. Na Grécia, José Luiz Flores 

Machado738 descreve que: 

 
 
Entre a época de Sólon e o ditador Pisístrato, em meados do sexto 
século antes de Cristo, muitas de casas de Atenas estavam 
abastecidas com poços profundos, revestidos integralmente com 
alvenaria composta por pedras poligonais. Aproximadamente todas 
elas tinham cisternas. Nas ruas mais amplas existiam poços públicos 
de grande profundidade, cobertos por chapas de pedras, com 
pequenas aberturas em forma de gargalo. Em Atenas os poços eram 
essencialmente cavados em rocha739. 

                                                
737 CAPÍTULO II. O Setor de Saneamento como uma Indústria. Disponível em <www. eps.ufsc.br>. 
Pesquisa realizada em 23.02.2012, 
738 MACHADO. Op. Cit., pp. 3-6.  Esclarece o autor: “os antigos gregos também se destacaram na 
escavação de aquedutos subterrâneos. A mais importante destas obras foi descrita pelo historiador 
Heródoto, e localiza-se na ilha Egéia de Samos. Trata-se de um túnel de água de 1000 metros de 
comprimento, escavado sob a direção do arquiteto Eupalinus de Megara”. 
739 Idem. Ibidem, p. 5. Acentua o historiador que na Índia indícios encontrados em 1922 pelo 
arqueólogo John Marshall revelam que a Civilização do Vale do Indo já utilizava a técnica de poços 
revestidos de tijolos em período anterior aos anos 2.500 a.C. Segundo o autor, “a cidade de 
Mohenjodaro ficava a 400 km da foz do Indo e Harapa situava-se sobre o Ravi, um afluente deste 
rio. Essas cidades eram capitais muito importantes, tendo sido encontradas nelas, obras hidráulicas 
avançadas para sua época”. 



 

  

 
Mas, conforme análise do historiador em tela740, as escavações para 

construção de poços na Antiguidade obtiveram elementos mais engenhosos com a 

tecnologia dos Canats - “sistema de poço e túnel” -, os quais “constituíam um canal 

artificial subterrâneo”. No início quem mais utilizou a tecnologia de construção de 

canats foi o povo persa; mas, em pouco tempo, outras civilizações também 

aplicaram a técnica, a exemplo da China, da Africa do Sul e da Europa.  Segundo o 

estudioso741, na América do Sul, também se reconhece a tecnologia de construção 

de canats nos “túneis e escavações de Pica e do Vale de Azapa, no Chile; 

exemplos de galerias de infiltração primitivas e que ainda hoje estão em uso”. 

Pelo exposto, depreende-se que, desde o início da civilização humana 

e a partir da racionalidade e da constatação de suas necessidades, o homem 

passou a desenvolver técnicas para criar instrumentos úteis para o seu dia a dia.  

Nesse sentido, acentuam Estéfano Vizconde Veraszto, Dirceu da Silva e Nonato 

Assis de Miranda 742: 

 
 

é com o homem que as técnicas iniciam seu desenvolvimento, 
porque, este torna-se um prodigioso inventor de novos mecanismos, 
muito diferente daquilo que é concebido pela natureza. O que 
diferencia o homem do animal é que o primeiro descobriu que não 
tem somente o seu corpo como instrumento; muito pelo contrário, o 
homem aprende que é capaz de criar extensões inéditas para que 
seus membros possam agir no meio de maneira cada vez mais 
eficiente. 

 
 
 

A genealogia do desenvolvimento da tecnologia é importante para se 

compreender a evolução do homem no tempo e nos diferentes espaços 

geográficos. Nesse sentido, é oportuno o estudo de Estéfano Vizconde Veraszto, 

Dirceu da Silva e Nonato Assis de Miranda743 sobre as diversas concepções de 

tecnologia: 

 

                                                
740 MACHADO. Op. Cit., p. 8. 
741 Idem. Ibidem, p. 9. 
742VERASZTO, Estéfano Vizconde et al. Tecnologia: Buscando uma definição para o conceito. 
Prisma.Com. Nº 7. 2008. Revista de Ciências da Informação e da Comunicação do 
CETAC. p. 64. Disponível em <http://prisma.cetac.up.pt/>. Pesquisa realizada em 09.07.2012.                
743 VERASZTO et al. Op. Cit., pp. 67-78.               



 

  

a) Concepção Intelectualista da Tecnologia: compreende a 
tecnologia como um conhecimento prático derivado direta e 
exclusivamente do desenvolvimento do conhecimento teórico 
científico através de processos progressivos e acumulativos, onde 
teorias cada vez mais amplas substituem as anteriores. Nessa 
perspectiva a tecnologia é um conhecimento prático (pelo menos 
desde o final do século XIX) derivado diretamente da ciência, do 
conhecimento teórico (...). 
b) Concepção utilitarista da Tecnologia: considera a 
tecnologia como sendo sinônimo de técnica. Ou seja, o processo 
envolvido em sua elaboração em nada se relaciona com a 
tecnologia, apenas a sua finalidade e utilização são pontos levados 
em consideração (...).  
c) Concepção da Tecnologia como sinônimo de Ciência: 
compreende a Tecnologia como Ciência Natural e Matemática, com 
as mesmas lógicas e mesmas formas de produção e concepção (...). 
d) Concepção instrumentalista (artefatual) da Tecnologia: é 
o ponto de vista mais arraigado em nosso cotidiano e predominante 
no senso comum. É o mito da máquina que reina como forma de 
opinião soberana em nossa sociedade (...). Entende a tecnologia 
como sendo simples ferramentas ou artefatos construídos para uma 
diversidade de tarefas. 
e) Concepção do determinismo Tecnológico: considera a 
tecnologia como sendo autônoma, auto-evolutiva, seguindo, de 
forma natural, sua própria inércia e lógica de evolução, desprovida 
do controle dos seres humanos. Um dos âmbitos onde essa idéia 
mais teve influência é a ficção científica. A imagem da tecnologia 
autônoma e fora do controle humano, desenvolvendo-se segundo 
lógica própria, aparece associada a uma concepção determinista das 
relações entre tecnologia e sociedade, o progresso tecnológico 
segue um caminho fixo e, mesmo que fatores políticos, econômicos 
ou sociais possam exercer alguma influência, não se pode alterar o 
poderoso domínio que a tecnologia impõe às transformações sociais 
(...). 
f) Concepção de universalidade da Tecnologia: entende a 
tecnologia como sendo algo universal; um mesmo produto, serviço 
ou artefato poderia surgir em qualquer local e, conseqüentemente, 
ser útil em qualquer contexto (GORDILLO & GALBARTE, 2002). 
Assim, o caráter universal das leis científicas leva a uma concepção 
de que a tecnologia não requer uma contextualização social, nem 
tampouco devem ser levados em consideração os caracteres 
valorativos, tendo em vista que a tecnologia, como sendo fruto do 
desenvolvimento científico, é neutra (...). 
g) Pessimismo Tecnológico: Segundo o filósofo alemão Martin 
Heidegger, a técnica é um fenômeno tipicamente moderno, 
responsável por um progresso tecnológico que é a causa de todos os 
males da humanidade, por contribuir para alargar as desigualdades 
sociais, graças ao acúmulo discrepante de riquezas e poder. 



 

  

h) Otimismo Tecnológico: vê a tecnologia como uma forma de 
garantir o progresso e o bem estar social (...). Com o surgimento do 
conceito de sustentabilidade, hoje muitos defendem que existem 
mecanismos capazes de assegurar o desenvolvimento sanando 
problemas ambientais, sociais e materiais sem degradar o meio e 
sem ameaçar a sobrevivência do planeta (...). 
i) Sociosistema: Um novo conceito de Tecnologia: 
compreende a tecnologia de uma forma alternativa. Um novo 
conceito que permite relacionar a demanda social, a produção 
tecnológica com a política e economia. O desenvolvimento de uma 
tecnologia constitui um processo aberto cujo curso é determinado 
pela interação dos diferentes grupos sociais relevantes (dadas as 
limitações interpretativas impostas pelas características do artefato 
em questão e seu meio cultural e econômico de seleção) (...). (sem 
grifo no original). 
 
 
 

Independentemente das diferentes linhas de pensamento quanto à 

noção de tecnologia no tempo e no espaço, é evidente sua importância para o 

desenvolvimento do homem e das sociedades, muito embora nem sempre tal 

evolução tenha sido usada para propósitos nobres, a exemplo das bombas 

atômicas.  

Tatiana Schor744, a seu turno, delineia as noções de Ciência e 

Tecnologia, apresentando os pontos que aproximam os citados conceitos. 

Tomando por base as lições de Hugh Lacey, a estudiosa define Ciência “como um 

padrão de racionalidade que explica e desenvolve a tecnologia”. Em seu 

entendimento, a Ciência compreende: 

 
um padrão de racionalidade que dá conta não só de explicar o 
funcionamento do mundo (...), mas também desenvolver 
mecanismos de monitoramento e controle de determinados 
processos naturais e de si mesma (...). Ao mesmo tempo em que 
esse padrão de entendimento científico aprofunda o conhecimento 
do funcionamento da natureza e das relações sociais estabelecidas, 
proporciona também o desenvolvimento tecnológico que viabiliza o 
controle sobre a natureza e a mudança dessas relações. 
 
 
 

A partir desta linha de raciocínio, infere-se que, embora a tecnologia 

não dependa necessariamente da ciência, uma vez que ela pode surgir de 

                                                
744 SCHOR. Op. Cit., pp.21-22. 



 

  

conhecimentos tradicionais, a exemplo das experiências empíricas dos 

indígenas745, ambas se relacionam, porquanto, segundo Tatiana Schor746, a 

tecnologia consubstancia “a ponta final da pesquisa científica”; caracterizando-se 

como a concretização do conhecimento no mundo da vida.  Karl Popper747, citado 

pela autora, alia a evolução do conhecimento ao conhecimento científico e ao 

“senso comum”.  Por sua vez, ensina Nilton César Flores748:  

 
a tecnologia consubstancia o conhecimento ou informação que possa 
trazer alguma vantagem competitiva no campo comercial ou 
industrial, sendo conhecimento todo saber tecnológico, científico, 
literário ou artístico nos domínios do teórico ou prático, enquanto 
informação é o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimento 
para utilização do conhecimento. 
 
 
 

Nessa senda, a tecnologia como meio de transformação da Ciência 

em produtos, bens e serviços traz ínsita uma dinâmica que se traduz em um 

processo de influências mútuas entre o devir dos fatos sociais e a Ciência; 

processo sintetizado na expressão embeddedness, cunhada por Mark 

Granovetter749. Conforme interpretação de Tatiana Schor750: “a dimensão política 

do embeddedness da ciência ambiental pode ser observada no posicionamento do 

governo brasileiro frente às relações ambientais internacionais”.  

A esse respeito, é interessante observar que, na Conferência de 

Estocolmo de 1972, por exemplo, o Brasil defendia, além da soberania plena sobre 

o uso de seus recursos naturais, “que a proteção do meio ambiente deveria vir 

somente depois de ser alcançada alta renda per capita”, devendo o custo da 

proteção do Meio Ambiental global ser repassado aos países desenvolvidos, 

esclarece a autora em tela751. À época, a preocupação prioritária do país era o 

                                                
745 Em trabalho publicado na Revista JURIS POIESIS. Vol. 12. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2009, pp. 49-70, intitulado “O ser indígena brasileiro e o viver indígena no mundo globalizado”, 
defendeu-se a tese de que os conhecimentos tradicionais indígenas são espécies dos direitos 
intelectuais, albergados na Constituição Federal de 1988, portanto passíveis da tutela do Estado. 
Vide também o referido trabalho nos Anais do I Encontro de Antropologia do Direito-USP – 
ENADI -,2009, SÃO PAULO.  
746 SCHOR. Op. Cit., pp.13; 42. 
747 POPPER, 1959 apud SCHOR, op. Cit., pp.27-28. 
748FLORES, Nilton César. Segredo Industrial e o Know-How: aspectos jurídicos internacionais. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2008, p.8. 
749 GRANOVETTER, 1985 apud SCHOR, 2008, op. Cit., passim. 
750 SCHOR. Op. Cit., pp.51-52. 
751 SCHOR. Op. Cit., pp.51-53. 



 

  

desenvolvimento econômico, considerando-se o Meio Ambiente como fator 

secundário. 

Aos poucos, no entanto, as instituições acadêmicas e jurídico-políticas 

do Brasil começaram a despertar para a relevância das questões ambientais, 

percebendo que o êxito do aspecto econômico também dependia (e depende) da 

preservação do ecossistema.  Tal evolução pôde ser percebida com mais clareza 

em 1992, quando o país sediou uma das mais importantes conferências sobre Meio 

Ambiente, a II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano, denominada ECO-92.   

Nesse evento foram elaborados dois documentos, muito significativos 

para a preservação do ecossistema: 1. a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), cujo art. 16 dispõe que os Estados signatários devem reconhecer a 

tecnologia, bem como o seu acesso, como elementos fundamentais para a 

realização dos objetivos da Convenção, que sintetizam a preservação dos recursos 

naturais; e 2. a Agenda 21, que consagra compromisso dos países participantes no 

sentido de promover ações concretas com vistas a melhorar a qualidade de vida 

das pessoas e do próprio Planeta Terra. O documento em tela, além de vários 

temas, disciplina, em seu art. 18, a gestão dos recursos hídricos, no intuito de 

garantir o acesso contínuo e universal de água de boa qualidade752. 

Diante de tudo o que foi exposto e do que a realidade contemporânea 

tem demonstrado, não há dúvida de que a tecnologia tem desempenhado papel 

fundamental no processo evolutivo do homem, reconhecendo-se, em paralelo, que 

a Ciência e a Tecnologia têm aspectos positivos e negativos, mas uma vez 

utilizadas com responsabilidade contribuem significativamente com o processo de 

gestão dos recursos naturais, em particular, do ouro azul.   

Com fundamento nessa premissa, em continuidade, procura-se 

ressaltar alguns de seus aspectos relevantes no contexto ambiental.  

                                                
752 ASSOCIAÇÃO GUARDIÃ DA ÁGUA. Agenda 21. Disponível em <http://www.agua.bio.br/>. 
Pesquisa realizada em 09.07.2012. 



 

  

II. 2. A Importância da Ciência Tecnológica para o Meio Ambiente. 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

Título VIII, Capítulo IV, que trata das normas sobre Ciência e Tecnologia, 

estabelece no art. 218 que o Estado deve promover e incentivar “o 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”. Por certo, o 

propósito desse comando constitucional é acelerar o processo de desenvolvimento 

econômico, bem como contribuir para solucionar problemas sociais, como por 

exemplo, a gestão dos recursos hídricos. A propósito, no mesmo dispositivo, 

encontra-se normativa autorizativa de vinculação de parcela das receitas 

orçamentárias dos Estados-membros da Federação brasileira e do Distrito Federal 

às instituições de fomento à pesquisa científica e tecnológica. 

Nessa linha de pensamento, é incontestável a preocupação do 

Constituinte Originário de 1988 com o desenvolvimento sócio-econômico do país; 

apoiado no ensino, na pesquisa e nos avanços tecnológicos. Assim concebida a 

busca de solução, o amparo financeiro de entidades753 criadas para fomentar 

pesquisa e desenvolvimento é fundamental para se levar a efeito as conquistas da 

civilização, sob a premissa inafastável da sustentabilidade ambiental.  

Nessa senda, merece realce o diploma normativo federal, a Lei nº 

11.196/2005 (denominada Lei do Bem), que prevê a concessão de incentivos 

fiscais às pessoas jurídicas que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento 

de inovação tecnológica, bem como a Lei Complementar nº 123/2006754 

(instituidora do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte), que, em seu art. 65, estabelece regras incentivadoras à inovação. O 

diploma em tela dispõe que os pequenos empreendedores poderão ter alíquotas de 

alguns tributos reduzidas ao percentual zero, nas hipóteses de aquisição ou 

importação “de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, 

sobressalentes e ferramentas que os acompanhem (...), quando adquiridos, ou 

importados, diretamente por microempresas ou empresas de pequeno porte para 

                                                
753 Vale destacar como exemplo a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, fundação pública federal. 
754 BRASIL. Poder Legislativo. Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Publicada 
no Diário Oficial da União no dia 14.12.2006. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 04.08.2012. 



 

  

incorporação ao seu ativo imobilizado”755. Nessa senda, reconhece-se a 

complementariedade e interconexão entre os dois instrumentos aqui propugnados 

em defesa do ouro azul, a tecnologia e a tributação (este a ser examinado no 

capítulo seguinte). 

Nesse contexto, acentuam Dyhr-Nielsen Mogens, James Lloyd Gareth 

e Paul Glennie 756: 

 
 

Development of clean technology and substitution processes, 
combined with cost-efficient treatment options, is a priority. The 
control of non-point sources of pollution, particularly nutrients leading 
to eutrophication, is an increasing global challenge. Institutional 
efforts are also needed to strengthen emergency responses when 
water sources are threatened or destroyed, and greater attention 
needs to be given to enforcing existing regulations757 (sem grifo no 
original). 
 
 
 

No texto acima transcrito, grifou-se o que se considera a base deste 

capítulo sobre a tecnologia em benefício das águas.  Sem dúvida, o Meio Ambiente 

Hídrico não pode mais esperar - o tempo urge -, a poluição, a degradação e a 

perda de biodiversidade aumentam junto com a demanda por mais água. É preciso 

(re) pensar tecnologias que contribuam para o uso sustentável do ouro azul que 

ainda resta, com vistas a preservar os seus aspectos qualitativos e quantitativos. 

Nesse sentido, é oportuno trazer o exemplo de reconstrução do 

Japão, após a tragédia ambiental de 11 de março de 2011, em que um terremoto 

de 9.0 de magnitude devastou regiões e ceifou a vida de 15.853 pessoas, sem 

                                                
755 Art. 65, § 4º. “§ 4º Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alíquotas dos impostos e 
contribuições a seguir indicados, incidentes na aquisição, ou importação, de equipamentos, 
máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, 
na forma definida em regulamento, quando adquiridos, ou importados, diretamente por 
microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado: I - a 
União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Importação e à 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e II - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao 
ICMS”. 
756 MOGENS Dyhr-Nielsen, GARETH James Lloyd e PAUL Glennie. State of the resource: Quality. 
Chapter 16. Knowlege Base.  The United Nations World Water Development Report 4. Volume 2,  
p. 402. Disponível em <http://www.unesco.org>. Pesquisa realizada em 08/04/2012. 
757 Tradução Livre: “desenvolvimento de tecnologias limpas e processos de substituição, 
combinados com alternativas de tratamento eficiente, compreendem uma prioridade. O controle de 
fontes pontuais de poluição, particularmente de nutrientes levando a eutrofização (degradação), é 
um desafio global crescente. Esforços das instituições também são necessários para forçar ações 
emergenciais diante de mananciais de água ameaçados ou destruídos, ainda, faz-se mister maior 
atenção quanto à aplicação da legislação em vigor”. 



 

  

olvidar de outras 3.283 pessoas que constam como desaparecidas. Os danos do 

desastre foram potencializados pelas grandes ondas que atingiram a usina nuclear 

de Fukushima, como informa Ewerthon Tobace758, entre muitas outras fontes. Hoje, 

este país ampliou a utilização de tecnologias verdes, fazendo uso de energias 

eólica, solar e outras decorrentes de biomassa, especialmente nas cidades de 

Kamaishi, Ofunatu, Higashi-Matsushima, Iwanuma, Shinchi e Minami-Soma, 

esclarece Mariana Branco759, segundo declarações do pesquisador japonês 

Takashi Hongo, em palestra realizada no Brasil e organizada pelo Ministério do 

Meio Ambiente brasileiro e a Embaixada do Japão, no dia 26 de março de 2012. 

Outro exemplo memorável envolvendo o Japão: segundo Ilidia da 

Ascenção Garrido Martins Juras760, desde 1970 os tribunais japoneses têm 

responsabilizado as empresas por danos ambientais, exigindo que as mesmas 

desenvolvam tecnologias eficientes para controlar a emissão de poluentes, a 

despeito de que, em um primeiro momento isso signifique perdas em termos de 

lucro.  

Os fatos ocorridos no Japão e as soluções adotadas revelam a 

seriedade e a coragem daquela sociedade em enfrentar os problemas. Salta aos 

olhos também sua incansável busca pelo conhecimento tecnológico.  

A tecnologia, entretanto, não prescinde de cuidados, eis que seus 

efeitos podem representar contribuição ou prejuízo considerável para a 

humanidade. Diante disso, a decisão de implantar qualquer técnica deve ter como 

premissa o exame das suas externalidades positivas e negativas para a 

humanidade e para o Meio Ambiente, sem olvidar da relevância da tecnologia para 

minimizar os impactos das ações antrópicas no Meio Ambiente.  

José Eustáquio Diniz Alves761, ao estudar a obra O Problema do 

Carvão, veiculada em 1866, pelo economista inglês William Stanley Jevons, 

salienta a preocupação do autor ao analisar as novas máquinas a vapor, as quais 

pareciam mais eficientes no tocante à produtividade que as anteriores, implicando, 

                                                
758 TOBACE, Ewerthon. Japão faz um minuto de silêncio e lembra vítimas do terremoto e 
tsunami. Disponível em <http://www.bbc.co.uk/>. Pesquisa realizada em 08.08.2012. 
759 BRANCO. Mariana. Tecnologia verde que ajuda a reconstruir o Japão é apresentada na 
Rio+20. Disponível em <http://hotsite.mma.gov.br>. Pesquisa realizada em 17.04.2012. 
760 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. Uso de Instrumentos Econômicos para a Gestão 
Ambiental: países da OCDE e América Latina. Biblioteca Digital Câmara. Disponível em 
<http://bd.camara.gov.br/>. Pesquisa realizada em 01.07.2012. 
761ALVES, José Eustáquio Diniz. O Paradoxo de Jevons e a questão da eficiência. Disponível em 
<http://www.ecodebate.com.br/>. Pesquisa realizada em 31.07.2012. 



 

  

no entanto, aumento no consumo de carvão. ‘É um completo engano supor que um 

uso mais eficiente dos combustíveis implicará redução do seu consumo. A verdade 

é precisamente o oposto’, afirmou William Stanley Jevons à época. As ideias deste 

economista sobre o aumento de produção, mediante a adoção de novas máquinas 

a vapor com a utização de carvão acabaram sintetizadas na expressão o Paradoxo 

de Jevons. José Eustáquio Diniz Alves762 busca explicar o sentido do termo e 

esclarece: 

 

O Paradoxo de Jevons (ou efeito bumerangue – rebound effect) é 
uma expressão usada para descrever o fato de que o 
aperfeiçoamento tecnológico ao aumentar a eficiência com a qual se 
usa um recurso ou se produz um bem econômico, o mais provável é 
que aumente a demanda desse recurso ou produto (...). O Paradoxo 
de Jevons é útil para realçar o fato de que à medida que as novas 
tecnologias conseguem elevar a eficiência de um dado recurso 
natural, o seu uso total pode aumentar ao invés de diminuir. Um 
exemplo deste fenômeno está na maior eficiência dos motores a 
combustão da indústria automobilistica, já que os carros do século 
XXI são muito mais econômicos no uso do combustível do que os 
modelos da década de 1970, mas o consumo global de gasolina não 
parou de aumentar (...). 

 

De fato, empreendedores não têm medido esforços com pesquisas 

por novidades que possam atrair a atenção dos antigos e novos consumidores, 

sendo a análise das preferências das pessoas uma das estratégias utilizadas com 

prioridade, ao lado dos mecanismos tecnológicos da sociedade da informação, a 

exemplo da internet. Marta Barcellos763 assinala que Henry Ford - responsável pela 

produção em série de automóveis, reduzindo o seu custo no início do Século XX764- 

acreditava que, se o consumidor, à época, fosse indagado acerca do que desejava, 

a resposta poderia ser “um cavalo mais rápido”.   

Depreende-se do exposto que as necessidades do consumidor, 

muitas vezes, surgem a partir das oportunidades oferecidas pelo mercado; ou seja, 

ele é seduzido pelas ofertas de invenções. Nesse sentido, já apregoava o 

                                                
762ALVES, José. Op. Cit. Passim. 
763 BARCELLOS, Marta. Você vai querer muito: a descoberta ou a invenção do que uma pessoa não 
sabe ainda que vai ser seu objeto do desejo no futuro tem sido a chave da riqueza do capitalismo na 
sociedade da informação. Revista VALOR. Edição de 11,12 e 13 de fevereiro de 2012. Ano 12, 
nº588. São Paulo: Editora Jornal O VALOR, pp. 5-9. 
764Vide <http://discoverybrasil.uol.com.br/autos/henry/index.shtml>. Pesquisa realizada em 
12.02.2012. 



 

  

economista francês Jean-Baptiste Say, no início do Século XIX, revisitando a obra 

do pensador Adam Smith, conforme esclarecem os economistas pátrios Marco 

Antonio S. Vasconcellos e Manuel E. Garcia765, que a oferta tinha (e tem) o condão 

de criar demanda: tal linha de pensamento ficou conhecida como a “Lei de Say”. 

Nessa toada, argumenta Marta Barcellos766: “descobrir ou inventar 

uma nova necessidade humana se tornou a chave da riqueza do capitalismo da 

sociedade da informação”. Sem ignorar a importância da tecnologia como forma de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, da fauna e dos demais ecossistemas, 

insiste-se em que tal instrumento deve ser utilizado com certa cautela; da mesma 

forma, precisa a humanidade repensar seus hábitos e desejos de consumo a fim de 

que, efetivamente, se construa um desenvolvimento sustentável. 

Não se pode negar que as inovações tecnológicas são instrumentos 

necessários e úteis à gestão dos recursos naturais - no caso do presente estudo, 

dos mananciais de águas -. Disso não se pode fugir, sem tecnologia, torna-se difícil 

pensar em uso racional da água, à medida que o seu aproveitamento e 

reaproveitamento dependem do conhecimento tecnológico.   

No cenário evolutivo da sociedade da informação, o Brasil tem 

buscado conciliar desenvolvimento econômico e tecnologia; conferindo ênfase à 

erradicação da pobreza e à preservação dos recursos naturais. Trata-se de tarefa 

árdua, que depende de compromentimento com metas de longo prazo e 

continuidade de projetos vinculados aos mencionados objetivos. O Livro Verde, 

organizado por Tadeu Takahashi767, em seu Capítulo I, informa: 

 

 
O País dispõe, pois, dos elementos essenciais para a condução de 
uma iniciativa nacional rumo à sociedade da informação. E a 
emergência do novo paradigma constitui, para o Brasil, oportunidade 
sem precedentes de prestar significativa contribuição para resgatar a 
sua dívida social, alavancar o desenvolvimento e manter uma 
posição de competitividade econômica no cenário internacional. A 
inserção favorável nessa nova onda requer, entretanto, além de base 
tecnológica e de infraestrutura adequadas, um conjunto de condições 

                                                
765Cf. VASCONCELLOS, Marco Antonio S. e GARCIA, Manuel E. Fundamentos da Economia. 2 
ed. São Paulo: Editora Saraiva,2006, p. 18. 
766 BARCELLOS. Op. Cit., p. 5. Pontua a jornalista: “não é à toa que a palavra inovação é uma 
espécie de mantra nas empresas, especialmente nas de tecnologia”.  
767TAKAHASHI, Tadeu (organizador). Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde.Brasilia: 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000, pp. 5-6. Disponível em <http://www.mct.gov.br/>. Pesquisa 
realizada em 15.07.2012. 



 

  

e de inovações nas estruturas produtivas e organizacionais, no 
sistema educacional e nas instâncias reguladoras, normativas e de 
governo em geral. O impacto positivo que a “nova economia” pode 
gerar para o País depende ainda da participação do maior número 
possível de pessoas, organizações e regiões como usuárias ativas 
das redes avançadas de informação. 
 
 
 

É cediço que o Brasil possui um manancial de riquezas naturais, o 

que tem acirrado o interesse de empresas ligadas à farmacologia e à cosmetologia, 

no sentido de captar o potencial de princípios ativos naturais existentes, como 

também dos conhecimentos tradicionais indígenas, impondo, dessa forma, políticas 

de proteção e preservação das riquezas mencionadas768. Não subsistem dúvidas 

de que a sociedade da informação pode trazer benefícios ao Meio Ambiente, a 

começar pela difusão de políticas voltadas à educação ambiental e à 

implementação, em âmbito nacional e internacional, dos princípios da cooperação 

e da solidariedade sócio-ambiental (o qual tem como subprincípio, a solidariedade 

hídrica). 

O desenvolvimento, o incentivo e a promoção de novas tecnologias é 

o caminho para a sustentabilidade do ecossistema. No dizer de Tatiana Schor769, 

esse constitui o “ponto chave para o desenvolvimento do Estado Moderno”. Nesse 

diapasão, assevera Nilton Cesar Flores770 que o crescimento econômico de per se 

vai levar “o mundo ao colapso, já que os recursos naturais são escassos” e, “a 

tecnologia é uma aliada importante no desenvolvimento de processos e produtos 

que auxiliem o homem na produtividade econômica, bem como na proteção 

ambiental”. 771 

                                                
768 MARQUES, Luis Carlos. Painel 8.  XXV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a 
importância da propriedade intelectual na indústria e no comércio, agregando valor aos produtos e 
serviços. Anais 2005. Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, pp. 
108-110. 
769 SCHOR, Tatiana. Ciência e Tecnologia: o caso de experimento de grande escala da biosfera-
atmosfera na Amazônia (LBA). São Paulo: Editora Annablume; Fapesp; Anppas, 2008, p. 11. 
770FLORES, Nilton Cesar. Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável. In: FLORES, 
Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em suas Múltiplas Faces. São Paulo: 
Editora Millennium, 2012, pp. 271-283. 
771 FLORES, Nilton Cesar. Desenvolvimento Sustentável através da Propriedade Industrial: mitos e 
realidades na sociedade da informação. In: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de 
Sá – JURIS POIESIS. Ano 13, nº 13, jan-dez. 2010, Rio de Janeiro: Editora Consultgraf, pp. 327-
342. 



 

  

Para Robert Cooter772, a riqueza, ou o desenvolvimento econômico de 

um país, é consequência do processo de produção de seu povo, eis que a 

insuficiência de recursos naturais pode ser resolvida com “tecnologia avançada e 

organização”. Ao analisar o direito de propriedade, o mencionado autor773, acentua 

a existência de: informação explícita e informação implícita. A primeira (explícita), 

argumenta, “envolve especialmente ciência e tecnologia, como planos de 

engenharia, processos químicos e programas de computador”. Nessa senda, é 

possível inferir que tal tipo de informação/conhecimento pode ser transmitido a 

outrem, por meio de teorias ou fórmulas. O segundo tipo de informação, o implícito, 

no dizer do estudioso774, “refere-se a algo que a pessoa sabe e não pode 

facilmente explicar aos outros, de maneira que eles possam entender”, como por 

exemplo, “os pressentimentos para uma oportunidade de investimento, sua intuição 

sobre a confiabilidade de uma promessa (...)”. 

É importante realçar, nessa quadra da história da tecnologia, as 

mudanças ocorridas no cenário brasileiro regulatório e de registros de patentes e 

marcas, cujas atividades são de responsabilidade do Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI), autarquia federal, que tem como finalidades 

institucionais o controle e o registro de marcas e patentes de atividades intelectuais 

passíveis de utilização.  

A referida entidade federal editou novas regras para o registro de 

patentes voltadas à tecnologia verde, garantindo prioridade nos processos de 

registro, porquanto o prazo até então existente para concessão de patentes variava 

de quatro a cinco anos, agora, com as novas normas aplicadas a tecnologias 

verdes, alcança dois anos.  Segundo Andrea Licht775, o Presidente do INPI 

declarou que os critérios adotados para tal política consideraram a agenda global e 

as demais áreas nas quais o Brasil se destaca, como no caso dos recursos 

naturais. 

Embora sejam proficientes as mudanças ocorridas na seara registral 

junto ao INPI, é preciso enfrentar outro problema, qual seja, a dificuldade de alguns 
                                                
772COOTER, Robert. Direito e Desenvolvimento: inovação, informação e a pobreza das nações. In: 
TIMM, Luciano Benetti e PARANAGUÁ, Pedro (organizadores). Propriedade Intelectual, 
Antitruste e Desenvolvimento: o caso da transferência de tecnologia e do software. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2009, pp. 9-34. 
773 COOTER. Op. Cit., p. 28. 
774 Idem.Ibidem, p. 28. 
775 LICHT, Andrea. INPI define rotas prioritárias para conceder patentes. São Paulo: Revista Valor 
Especial. Junho/2012, pp. 40-42. 



 

  

países para pagar por tecnologias voltadas, por exemplo, à gestão dos recursos 

hídricos. Como conciliar o direito de propriedade intelectual (em particular a 

propriedade industrial), garantido pela Constituição de 1988, em seu art. 5º, 

XXIX776, e pela Lei n° 9.279/96777, com o direito de acesso à informação 

tecnológica necessária à preservação do ecossistema? 

A realidade traz a lume um paradoxo, onde se situa, de um lado, o 

interesse patrimonial daqueles que desenvolvem tecnologias úteis e necessárias à 

construção de um mundo sustentável e, de outro, aqueles que precisam dessas 

inovações, mas encontram óbices de ordem econômico-financeira. No que se 

refere ao interesse patrimonial dos autores, destaca Gilberto Dupas778: 

 

 
a pesquisa tecnológica privada tem como ideal permitir a empresa 
que concretize um monopólio — ainda que temporário — do novo 
conhecimento que lhe proporcione um rendimento exclusivo. Apoiada 
por investimentos em inovações e campanhas publicitárias de alto 
custo, o objetivo da corporação é chegar antes dos concorrentes a 
uma posição monopolista, com o marketing e a propaganda criando 
desejos e necessidades e manipulando valores simbólicos, estéticos 
e sociais. 

 

 

A partir da análise de Gilberto Dupas, pari passu à questão 

anteriormente apresentada (como conciliar o direito de propriedade intelectual - em 

particular a propriedade industrial - com o direito de acesso à informação 

tecnológica como condição de possibilidade à preservação do ecossistema?), 

entende-se necessário refletir sobre o sentido e o alcance do direito de propriedade 

intelectual, especialmente quando, a partir do conhecimento, surgirem tecnologias 

instrumentais para o uso racional e sustentável dos recursos hídricos.  

Entretanto, embora se reconheça a necessidade de problematizar a 

questão acima mencionada, que, não é simples, mas tampouco impossível de 

                                                
776 CRFB/88, art. 5º, XXIV, in verbis: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. 
777 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996. Publicado no Diário Oficial da 
União em 15.05.1996. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 06.08.2012. 
778 DUPAS, Gilberto. Propriedade Intelectual: tensões entre a lógica do Capital e os interesses 
sociais. Disponível em <http://fido.rockymedia.net/>. Pesquisa realizada em 06.08.2012. 



 

  

resolver, não se pretende nesta Tese enfrentá-la, pois somente ela de per se já é 

substrato para um trabalho em sede de mestrado ou doutorado. Admitida essa 

limitação, busca-se tão-somente mencionar alguns pontos necessários à 

compreensão do presente trabalho, considerando que a propriedade intelectual e a 

informação, a despeito de serem, ambas, espécies de direitos fundamentais, de 

acordo com a Carta Maior de 1988, devem ser sopesadas na seara ambiental, 

porquanto não se pode perder de vista que os problemas ambientais alcançam a 

todos: pobres, ricos, empresários, consumidores em geral e o próprio Planeta 

Terra. 

Nessa trilha, acredita-se que a propriedade intelectual, como escudo 

protetor dos titulares de invenções, não pode ser óbice ao desenvolvimento de 

políticas públicas, para as quais a tecnologia constitui um dos instrumentos 

essenciais.  

A propósito, em trabalho anterior779, no qual se examinou a natureza 

jurídica dos direitos autorais (espécies de direito intelectual), advogou-se - 

considerando a dúplice face dos direitos intelectuais – moral (o Direito garante ao 

criador a titularidade do bem desenvolvido por ele) e patrimonial (o Estado assume 

o papel de defensor desse direito) - que o aspecto patrimonial da criação deveria 

ser examinado a partir de duas perspectivas: 

 
1) como instrumento de garantia do mínimo existencial do autor;  
2) como função social780 que visa a garantir o direito à informação e o  
fomento da expansão do conhecimento por todo o corpo social, 
criando o espaço cognitivo necessário ao desenvolvimento 
humano781. 

                                                
779 CARLI, Ana Alice De. Direito Autoral: mais uma das faces dos Direitos Humanos Fundamentais. 
Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá – JURIS POIESIS. Ano 11, n° 11, 
2008. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, pp.55-70. 
780BEZNOS, Clóvis.  Desapropriação em Nome da Política Urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu; 
FERRAZ, Sérgio (coordenadores). Estatuto da Cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2. 
ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006. Ensina o francês Lèon Duguit, citado pelo autor. “Pero la 
propriedad no es um derecho; es uma función  social. El proprietario, es decir, el poseedor de una 
riqueza, tiene, por el hecho de poseer esta riqueza, una función social que cumplir; mientras cumple 
esta misión sus actos de proprietario están protegidos. Si no la cumple o la cumple mal, si por 
ejemplo no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de los gobernantes es legítima 
para obligarle a cumprir su función social de proprietario, que consiste en assegurar el empleo de 
las riquezas que posee conforme a su destino”. 
781ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 
1986. Disponível em <http://www.onu.org.br/>. Pesquisa realizada em 08.08.2012. O art. 1º do 
referido documento assim dispõe: “o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em 
virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 



 

  

 

No tocante à primeira perspectiva; ou seja, o direito patrimonial como 

garantia ao mínimo existencial, não se pode refutar que se trata de direito 

materialmente constitucional, pois visa à tutela de uma vida digna e à preservação 

do núcleo da dignidade da pessoa do autor. Já, no que se refere ao direito 

patrimonial investido de função social, apregoa-se que o mesmo somente possui 

conteúdo materialmente constitucional se garantir a terceiros o acesso ao espaço 

cognitivo. Transpondo essa linha de raciocínio para a questão do direito de 

propriedade industrial, é possível inferir que o autor/criador/inventor, ao permitir que 

seu direito patrimonial realize a função social de fomentar a expansão do 

conhecimento, responde a um imperativo socioambiental, admitindo assim a 

flexibilização do referido direito.  

Gilberto Dupas782, refletindo sobre propriedade intelectual e 

informação, apresenta um problema, para o qual ele mesmo busca apontar 

possível solução: 
 

 

Existiria um espaço político onde se possa hoje trabalhar com 
consistência o interesse comum entre a grande corporação, a 
sociedade civil e os Estados nacionais na complexa questão de 
PI [propriedade intelectual]? Teoricamente, sim. As ações dos atores 
econômicos globais precisam de legitimidade e de credibilidade que 
somente lhes podem ser concedidas pela sociedade, por meio da 
política. Quanto maiores as corporações, maior o conflito potencial 
que suas ações podem gerar. Estados e movimentos sociais 
organizados transnacionalmente podem ser os futuros atores que 
pactuarão com as corporações acordos de convivência no qual todos 
possam ganhar, em especial com o resgate dos valores sociais da 
humanidade, atualmente perdidos nas frestas do lado sombrio da 
globalização. Entre esses acordos essenciais estão, sem duvida, 
maior abertura para transferências tecnológicas e maior flexibilidade 
quanto a regras de controle da propriedade intelectual (sem grifo no 
original). 
 
 
 

Nesse sentido, sob a perspectiva dos interesses da sociedade, tão 

importante quanto resguardar os direitos do autor783 para fomentar as inovações, é 

                                                                                                                                                 
desenvovimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados”. 
782 DUPAS (Propriedade Intelectual...). Op. Cit. 



 

  

a garantia de disseminação do conhecimento àqueles países que, por falta de 

recursos financeiros para desenvolver projetos de pesquisa, ficam aquém da 

possibilidade de desenvolver tecnologias verdes e (re) construir um mundo 

econômico e ecologicamente sustentável. 

Ainda nesse viés de pensamento, Tatiana Schor784 sublinha: 

 
Exige-se que a ciência se “democratize” e incorpore as demandas 
sociais, que atue no ensino, que incorpore os conhecimentos 
tradicionais, e, ao mesmo tempo, gere alternativas políticas e 
tecnológicas que miniminizem a perspectiva de um possível futuro 
catastrófico. 

 

Nessa toada, vislumbram-se, pelo menos, dois caminhos, por meio 

dos quais a tecnologia pode “democratizar-se” com baixos custos: 1) pelo incentivo 

à pesquisa por parte dos Estados e das Organizações Governamentais e Não-

Governamentais, voltadas ao conhecimento tecnológico; e 2) pela flexibilização do 

uso das patentes de tecnologias que auxiliam no processo de preservação do Meio 

Ambiente nos países que se encontram em fase de desenvolvimento e que não 

possuem recursos suficientes para investir em conhecimento tecnológico.   

Esclarece-se, por oportuno, que, ao se apregoar a flexibilização do 

uso das patentes de tecnologias, defendendo-se a possibilidade do uso de certos 

bens cognitivos sem contrapartida financeira, não se está advogando a utilização 

indiscriminada de invenções protegidas pelo véu do Direito. O que se almeja é que 

os inventores, com base no princípio da solidariedade ambiental, participem do 

processo de gestão dos recursos naturais, em particular da água, seja diminuindo 

os custos para a utilização de suas criações, seja permitindo o seu uso a título 

gratuito por certo tempo. 

Não se pode negar – repise-se - que a tecnologia, desde os 

primórdios das civilizações tem importância no desenvolvimento socioeconômico. 

Na atualidade, o seu papel é ainda mais relevante, visto que o conhecimento não 

só agrega valor à criação de bens e serviços, como é profícuo instrumento na luta 

contra a destruição da Natureza.  

                                                                                                                                                 
783 A título de exemplo, quanto à concretude do direito patrimonial do autor com função social, pode-
se mencionar a lei autoral brasileira, Lei 9.610/98, art. 46, inciso II, que prevê a possibilidade de 
reprodução parcial de obra para uso privado do copista.  
784 SCHOR. Op. Cit., p. 54. 



 

  

Por muito tempo, a visão empresarial conferia prioridade à tese de 

que o lucro era o objetivo maior das suas atividades – aspecto objetivo - e os 

acionistas eram considerados os principais atores de uma sociedade – aspecto 

subjetivo. Na atualidade, embora o lucro e os investidores (acionistas) continuem 

sendo considerados essenciais, outros elementos, como o empregado, a 

comunidade785 e o Meio Ambiente (o qual enfeixa o Meio Ambiente do Trabalho786; 

o Artificial, construído pelo homem; o Cultural787; e o Natural, que compreende 

todos os microssistemas ecológicos) passaram a interagir com esta realidade. 

Nesse sentido, a Lei nº 6.404/76788 (denominada Lei das Sociedades 

por Ações), em seu art. 154, reza que a atuação do administrador de uma 

sociedade deve observar a função social da empresa, a qual resume a referida 

interação, lucro-acionistas-trabalhadores-comunidade-meioambiente.  

A função socioambiental da empresa importa responsabilidade 

ambiental e uma reflexão sobre uma nova ética social, na qual o Meio Ambiente 

assume relevo no tocante à concretização de uma vida saudável e digna, ideia 

sedimentada desde o Século XX, com a contribuição de filósofos e de outros 

estudiosos789.  Nessa senda, acrescenta Branca Martins da Cruz790: 

 
uma nova ética que, não deixando de ter o homem como principal 
protagonista, destinatário de suas normas e sede dos seus valores, 
assenta contudo num olhar respeitador da Natureza, na qual o 
homem se integra e se revê, dela partindo, dela dependendo durante 
a sua existência, como indivíduo e como espécie, e a ela 
regressando, com ela se fundindo na eternidade cósmica (...). 
 
 

                                                
785BORBA, Tavares José Edwaldo. Direito Societário. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2008, pp. 152-153. 
786 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública trabalhista. 5. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 
59. O estudioso conceitua o Meio Ambiente do Trabalho como o “‘habitat’ laboral, isto é, tudo que 
envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local onde o homem obtém os meios para prover o 
quanto necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento, em equilíbrio com o ecossistema”. 
787SANTOS, Antônio Silveira R. dos. Meio ambiente do trabalho: considerações. Jus Navigandi. 
Teresina, ano 5, n. 45, 1set. 2000. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/1202>. Pesquisa 
realizada em 10.08.2012. Conforme esclarece o autor, o meio ambiente cultural “constitui-se pelo 
patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, manifestações culturais, populares etc 
(art.215, §1º e §2º, CRFB/88)”. 
788 BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Publicada no Diário 
Oficial da União no dia 17.12.1976. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/>. Pesquisa realizada 
em 10.08.2012. 
789 Vide BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de 
Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. Passim. 
790 CRUZ. Op. Cit. p. 30-31. 



 

  

  A interconexão entre ética, educação, dever de cuidado e 

responsabilidade é necessária na disciplina das relações entre o homem e o Meio 

Ambiente, quaisquer que sejam essas relações (de lazer, de trabalho, de consumo, 

entre outras). Os governantes, os empreendedores e os consumidores precisam, 

efetivamente, prestar atenção a esses aspectos para que possam (re)construir 

verdadeiramente um mundo sustentável, saindo do mero discurso para a prática.  

As mudanças oriundas de ideias, projetos, pesquisas e programas 

precisam transformar-se em práticas concretas no mundo da vida. Nesse sentido, 

vale mencionar alguns exemplos, como o que se constata na cidade de Tóquio, 

com mais de 20 milhões de pessoas, que dispõe de um programa de conserto de 

vazamentos diário de água, resultando em significativa economia, não apenas em 

termos econômicos, mas, sobretudo, do quantitativo do ouro azul, cujo percentual 

de perda por conta de vazamentos caiu para 3,6%, conforme Margaret G. 

Zackowitz791.  

Enquanto que no Brasil o desperdício do líquido vital em razão de 

vazamentos é ainda muito elevado. Dados do Sistema Nacional de Informação 

sobre Saneamento792 dão conta de que, no ano de 2010, o percentual médio do 

volume de água potável desperdiçada era de 38,8%.  

Algumas práticas sustentáveis, direta ou indiretamente relacionadas 

ao uso racional e sustentável das águas, vêm sendo implementadas em território 

brasileiro. Nesse sentido, vale destacar alguns exemplos: 

a) a Golden Tecnologia793, empresa voltada à produção têxtil, 

desenvolveu a tecnologia Dye Clean, para redução de até 80% do uso da água no 

tingimento de tecidos;  

                                                
791 ZACKOWITZ. Op. Cit., p. 36. 
792 BRASIL. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento – SNIS. 
Disponível em <http://www.snis.gov.br>. Pesquisa realizada em 13.08.2012. Segundo informações 
do referido órgão público: “em 2010, que apenas o Distrito Federal se enquadra na melhor faixa 
com índice de perda na distribuição menor que 30%. Na faixa intermediária, entre 30 e 40%, 
situaram-se os estados do Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,Bahia, Rio Grande do Sul e Pará, em 
ordem crescente do índice. Entre 40,1 e 50% estão, também em ordem crescente do índice, apenas 
Paraíba e Mato Grosso. Nos dois piores extremos do índice de perdas situaram-se, entre 50,1 e 
70%, também de forma progressiva do índice, os estados de Alagoas, Piauí, Rondônia, Roraima, 
Amazonas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Maranhão e Pernambuco. Finalmente, na pior 
faixa (maior que 70%) situou-se o estado do Amapá” (sem grifo no original). 
793 Vide sítio <http://www.guiatextil.com/site/empresa/golden>. Pesquisa realizada em 30.4.2012. 



 

  

 b) a empresa Alstom desenvolveu “um sistema desulforizador a base 

de água do mar”, utilizado para o “controle ambiental de plantas de papel e 

celulose, siderurgia e energia que emitem gases ricos em particulados como o 

enxofre, que é um dos responsáveis pela ocorrência de chuvas ácidas”, esclarece 

Carmen Lúcia Nery794;   

                      c) a empresa REWATT desenvolveu a tecnologia simples do chuveiro 

racional. Segundo o detentor da patente, Geraldo Magalhães, com esta inovação – 

testada e aprovada pela CEMIG - Centrais Elétricas de Minas Gerais - é possível 

obter até 50% de economia no consumo de energia elétrica795;  

d) a construção civil, conforme já mencionado noutra parte deste 

estudo, apesar de ainda caminhar a passos lentos no que se refere à 

sustentabilidade ambiental, tem procurado utilizar a tecnologia como elemento de 

viabilização de construções ecologicamente racionais. Alguns empreendedores do 

setor utilizam materiais ecologicamente sustentáveis (ex., telhado verde796, cimento 

CP3797), em razão dos incentivos à pesquisa tecnológica; outros por conta da 

demanda dos consumidores; há também aqueles que, por cidadania ecológica ou 

não, querem deixar a marca da sustentabilidade em suas construções, com a 

Certificação Breeam (Building Research Establishment Environmental Assesment 

Method)798, por exemplo.  

                                                
794NERY, Carmen Lúcia. Grandes Ideias que também ajudam a cuidar do planeta: são cada vez 
mais frequente iniciativas inovadoras com impacto positivo sobre o meio ambiente e comunidades. 
Revista Valor Especial. Junho, 2012, São Paulo: Editora Valor Econômico, pp. 132-133. 
795 TORIKACHVILI, Silvia. Invenção faz chuveiro economizar. Jornal O VALOR. Publicação de 
27.01.2012. Seção F4. São Paulo: Editora Valor Econômico.  A tecnologia do chuveiro racional ou 
sustentável envolve a utilização de um cano excedente, através do qual sobe “o calor da água 
servida para ser repassado para a água limpa”, explica a jornalista. Enquanto um chuveiro comum 
consome em média 500 watts, com esta tecnologia cai para 250 watts. 
796ROCHA, Paulo Eduardo Oliveira. Telhados Verdes: o valor das coberturas verdes leves. Instituto 
Ecoinovação. Disponível em <www.projetoecoinovação.com.br>. Pesquisa realizada em 
14.08.2012. Conforme esclarece o engenheiro, com os telhados verdes “o processo de trocas 
térmicas entre o interior e o exterior da construção revestida com este material é retardado pela 
ação isolante da cobertura, mais do que com outros materiais comumente utilizados, como as telhas 
cerâmicas ou metálicas”. 
797 FORTUNA, Paulo. Consumidores impulsionam inovação de materiais. Jornal O VALOR.  Edição 
de 12.jul. 2012. Seção F2. São Paulo: Editora Valor Econômico. Nessa entrevista ao jornalista em 
tela, a arquiteta Viviane Cunha explica que o cimento CP3 utiliza materiais reciclados em sua 
composição, emitindo menos CO2. 
798CUNHA, Viviane. O que é a Certificação Breeam? Disponível em 
<http://www.vivianecunha.com.br/>. Pesquisa realizada em 14.08.2012. Explica a arquiteta que a 
Certificação Breeam tem como propósito “pontuar performances de edifícios que geram benefícios 
ambientais (...)”.  A origem deste instrumento é inglesa, criado em 1992, e, segundo a estudiosa em 
tela, é o mais antigo e utilizado no mundo. 



 

  

  e) a SABESP - empresa de economia mista, integrante da 

Administração Pública Indireta do Estado de São Paulo, responsável pelo 

fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 363 municípios do Estado 

de São Paulo - está utilizando a tecnologia de medição remota e individualizada do 

consumo de água. O processo resulta da “coleta de informações sobre o consumo 

de cada condômino e enviada remotamente via GPRS para a administradora”799. 
f) o governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), implantou o Programa Coleta 

Seletiva Solidária, em 49 municípios. A iniciativa da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) visa a incentivar a cultura e a 

implementação da coleta seletiva, buscando minimizar os problemas com o lixo, 

evitando a contaminação dos solos e das águas, por conta do descarte 

inapropriado do lixo800. Tal sistema ainda é muito incipiente na cidade do Rio de 

Janeiro, infelizmente. 
Outros exemplos específicos, envolvendo iniciativas sustentáveis 

voltadas à preservação das águas, serão apresentados a seguir, com destaque às 

ações concretas de aproveitamento e reuso do ouro azul. 

 

II. 3. O Reuso das Águas 
 

No Brasil, e em outras partes do mundo801, ampliaram-se 

significativamente os processos de reuso (reaproveitamento) das águas, bem como 

o aproveitamento daquelas oriundas das chuvas. Conforme Regina Helena P. 

                                                
799DECISION Report. Sabesp usa telemetria para medição de água. Disponível em 
<www.projetoecoinovacao.com.br/>. Pesquisa realizada em 14.08.2012. Segundo informações no 
mencionado sítio: “o mecanismo permite que cada condômino conheça o seu consumo e pague 
proporcionalmente ao mesmo. Sua utilização gera uma mudança de hábitos, levando à redução do 
desperdício de água e a uma série de outros benefícios. Estima-se que a medição individualizada 
leve a uma economia imediata de 20%, podendo, em alguns casos, chegar a 40%, já nos primeiros 
três meses após sua adoção”. 
800 RIO DE JANEIRO. Secretaria Estadual do Meio Ambiente e pelo Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA). Programa Coleta Seletiva Solidária. Disponível em <www.coletaseletivasolidaria.com.br/>. 
Pesquisa realizada em 14.08.2012. 
801PETERS, Madelon Rebelo. Potencialidade de Uso de Fontes Alternativas de Água para fins 
não Potáveis em uma Unidade Residencial. Tese de Mestrado em Engenharia Ambiental na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em <http://pt.scribd.com/>. Pesquisa realizada 
em 18.08.2012. Na atualidade, foi em Hamburgo, na Alemanha, esclarece o pesquisador, onde 
foram instalados os primeiros sistemas de captação de água da chuva.  



 

  

Costa802, o reuso compreende o “aproveitamento do efluente803 após uma extensão 

de seu tratamento, com ou sem investimentos adicionais”.  Aduz a estudiosa que 

“nem todo volume de esgoto gerado precisa ser tratado para ser reutilizado”, uma 

vez que a tecnologia de reuso pode decorrer do simples reaproveitamento da água 

de enxágue da máquina de lavar roupas, ou do banho, para lavar calçadas, ou 

atividades semelhantes. 

Segundo o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água804 

(CIRRA), da Universidade de São Paulo (USP), os tipos de reuso das águas 

resumem-se em: 1. agrícola, 2. urbanos, para fins não potáveis, 3. industrial, 4. no 

meio ambiente e 5. recarga de aquíferos com efluentes tratados. 

O reuso das águas no setor agrícola para atividades de irrigação e 

dessedentação de animais, após adequado tratamento de efluentes, propicia 

vantagens econômicas para o agricultor e muitos benefícios para os mananciais de 

águas existentes. 

As tecnologias do reuso da água no locus urbano para fins não 

potáveis são fundamentais à gestão dos recursos hídricos. Nesse contexto, os 

efluentes tratados podem ser usados, conforme exemplifica o mencionado Centro 

Internacional de Referência em Reuso de Água805, para:  

 

 
irrigação de campos de golfe e quadras esportivas, faixas verdes 
decorativas ao longo de ruas e estradas, torres de resfriamento, 
parques e cemitérios, descarga em toaletes, lavagem de veículos, 
reserva de incêndio, recreação, construção civil (compactação do 
solo, controle de poeira, lavagem de agregados, produção de 
concreto), limpeza de tubulações, sistemas decorativos tais como 
espelhos d’água, chafarizes, fontes luminosas, etc. 

 

 

                                                
802 COSTA, Regina Helena Pacca. Reuso. In: In: TELLES, Dirceu D´Alkmim e COSTA, Regina 
Helena Pacca G. (organizadores). Reúso da Água: conceitos, teorias e práticas. São Paulo: Editora 
Blucher, 2007, pp. 153-207. 
803 CF. DICIONÁRIO Enciclopédico Livre de Geociências, o termo efluente significa “todos os 
resíduos fluidos (líquidos e gasosos) provenientes das diversas atividades humanas, quando são 
descartados no meio ambiente”. Disponível em <http://www.dicionario.pro.br/>. Pesquisa realizada 
em 18.08.2012. 
804 CIRRA- Centro Internacional de Referência em Reuso de Água. Tipos de Reuso. Universidade 
de São Paulo – USP.  Disponível em <http://www.usp.br/cirra/>. Pesquisa realizada em 21.08.2012. 
805 Idem. 



 

  

Pode-se ainda aproveitar a água de reuso não potável para limpeza 

de área interna e externa de residências e condomínios ou para regar plantas. 

As indústrias, principalmente aquelas para as quais a água não é 

apenas um líquido vital, mas serve também como matéria prima para a fabricação 

de seus produtos, a exemplo das indústrias de refrigerantes e de cervejas, têm se 

preocupado em adotar técnicas de reuso de água, em especial para atividades de 

resfriamento de máquinas e de limpeza de equipamentos, ou para descarga de 

banheiro e limpeza geral806. 

O reuso da água no Meio Ambiente, a que alude o Centro 

Internacional de Referência em Reuso de Água (CIRRA)807relaciona-se, à guisa de 

ilustração, às situações de “contato acidental (pesca e canoagem), (...) e lagoas 

estéticas em que o contato com o público não é permitido”. Já no tocante à recarga 

artificial de aquíferos com efluentes tratados, aponta o referido órgão que a 

tecnologia “pode ser empregada para finalidades diversas, incluindo o aumento de 

disponibilidade e armazenamento de água, controle de salinização em aqüíferos 

costeiros (...)”808. 

A reutilização da água pode ocorrer de forma direta ou indireta, 

planejada ou não planejada, conforme informações da Universidade da Água809: 

 

 
a) Reúso indireto não planejado da água: ocorre quando a água, 
utilizada em alguma atividade humana, é descarregada no meio 
ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua forma diluída, de 
maneira não intencional e não controlada. Caminhando até o ponto 
de captação para o novo usuário, a mesma está sujeita às ações 
naturais do ciclo hidrológico (diluição, autodepuração). 
b) Reúso indireto planejado da água: ocorre quando os efluentes 
depois de tratados são descarregados de forma planejada nos 
corpos de águas superficiais ou subterrâneas, para ser utilizadas a 
jusante, de maneira controlada, no atendimento de algum uso 
benéfico. O reuso indireto planejado da água pressupõe que exista 
também um controle sobre as eventuais novas descargas de 
efluentes no caminho, garantindo assim que o efluente tratado estará 
sujeito apenas a misturas com outro efluentes que também atendam 
aos requisitos de qualidade do reuso objetivado.  

                                                
806 CIRRA. Op. Cit. 
807 Idem. 
808Idem. Segundo esta instituição, a técnica de recarga artificial de aquíferos “pode ser relevante em 
alguns municípios, abastecidos por água subterrânea, onde a recarga natural de aqüíferos vem 
sendo reduzida pelo aumento de áreas impermeabilizadas”. 
809 REUSO da Água. Universidade da Água. Disponível em <www.uniagua.org.br/>. Pesquisa 
realizada em 21.08.2012. 



 

  

c) Reúso direto planejado das águas: ocorre quando os efluentes, 
após tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de 
descarga até o local do reúso, não sendo descarregados no meio 
ambiente. É o caso com maior ocorrência, destinando-se a uso em 
indústria ou irrigação (sem grifo no original). 

 
 
 

A despeito de as tecnologias de reuso das águas estarem cada vez 

mais em evidência no mundo, no Brasil ainda não há legislação específica sobre o 

assunto, tampouco normas gerais nacionais para disciplinar e controlar a utilização 

dessas técnicas extremamente importantes para a gestão dos recursos hídricos810.  

Regina Helena P. Costa811, ao discorrer sobre o reuso do líquido vital na agricultura 

pontua: 

 
(...) torna-se necessário institucionalizar, regulamentar e 
promover o setor por meio da criação de estruturas de gestão, 
preparação de legislação, disseminação de informação, e do 
desenvolvimento de tecnologias compatíveis com as nossas 
condições técnicas, culturais e socioeconômicas. 
 
 
 

Confirma-se, de fato, o que já foi ressaltado anteriormente, de que há 

significativo rol de normas jurídicas ambientais, mas, paradoxalmente, ainda 

existem lacunas no tocante à legislação tributária e de inovações tecnológicas 

voltada à preservação do ouro azul.  

Ainda, no dizer de Regina Helena P. Costa 812, o reuso das águas  

“em suas várias formas de aplicação, revela-se uma técnica segura e confiável, 

atraindo investimentos que tendem a ser cada vez menores”. Por certo, quanto 

mais difundidas as técnicas de reuso, menores os custos de implantação, sem 

esquecer que os investimentos aplicados no desenvolvimento e incremento das 

tecnologias de reuso serão revertidos em economia para o investidor, bem-estar 

para os seres vivos e proteção para o Meio Ambiente Hídrico. 

                                                
810 COSTA, Regina Helena Pacca. Água: um bem público de valor econômico. In: In: TELLES, 
Dirceu D´Alkmim e COSTA, Regina Helena Pacca G. (organizadores). Reúso da Água: conceitos, 
teorias e práticas. São Paulo: Editora Blucher, 2007, pp. 207-247. 
811 COSTA, Regina. (Reuso...). Op. Cit. pp. 153-155. 
812 Idem. Ibidem, p. 153. 



 

  

Conforme mencionado, ainda não existe legislação específica 

nacional para disciplinar as técnicas de reuso e aproveitamento de água, o que se 

encontra são situações pontuais; algumas das quais serão expostas a seguir. 

Em âmbito nacional, a Resolução nº 357/2005 do CONAMA813 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente) - que trata da classificação dos corpos de 

água e das condições e padrões de lançamento de efluentes814 -, expõe 

determinados parâmetros. O mesmo ocorre no cenário das normas editadas pela 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas –, em que a NBR nº 

13969/1997, traz um rol de tipos de reuso de efluentes e outras informações 

relevantes sobre o tratamento de esgotos e a – NBR nº 15.527/2007, que 

regulamenta os sistemas de aproveitamento da água de chuva em áreas urbanas, 

para fins não potáveis815.  

Ainda, no cenário federal, cabe destacar a parceria firmada entre os 

Ministérios das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, os quais 

assinaram, no dia 15 de agosto de 2012, o documento denominado Termo de 

Cooperação Técnica, com vistas a construir, na área rural do país, 40 mil cisternas 

para abastecer com água famílias de unidades habitacionais do Programa Minha 

Casa, Minha Vida816. Trata-se de tecnologia simples e de baixo custo, mas com 

resultados positivos.  A água da chuva é captada por meio de calhas colocadas nos 

telhados das casas; ao escorrer, é armazenada diretamente na cisterna.  

Segundo informam Neila Baldi e Adriana Scorza817, as cisternas têm 

capacidade para armazenar 16 mil litros de água, permitindo o acesso à água “para 

                                                
813 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 
Resolução nº 357 de 17 março de 2007, alterada pelas Resoluções n° 410/2009 e nº 430/2011. 
Disponível em <http://www.mma.gov.br>. Pesquisa realizada em 18.08.2012. 
814 CF. DICIONÁRIO Enciclopédico Livre de Geociências, o termo efluente significa “todos os 
resíduos fluidos (líquidos e gasosos) provenientes das diversas atividades humanas, quando são 
descartados no meio ambiente”. Disponível em <http://www.dicionario.pro.br/>. Pesquisa realizada 
em 18.08.2012. 
815 LEGISLAÇÃO e Normatização do Reúso da Água. Jornal Ambiente Brasil. Disponível em 
<http://ambientes.ambientebrasil.com.br/>. Pesquisa realizada em 20.08.2012. 
816 BRASIL. Poder Executivo. Ministério das Cidades. Parceria entre Ministério das Cidades e 
MDS beneficia famílias da zona rural. Disponível em <www.cidades.gov.br/>. Pesquisa realizada 
em 17.08.2012. Acentua a Ministra Tereza Campello, do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, “vamos viabilizar um passo muito estratégico e importante. Além de construir 40 
mil cisternas em parceria com o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e o Banco do 
Brasil, vamos instalá-las junto com a habitação”, complementando, “isso vai ajudar a cumprir a 
nossa meta do Plano Brasil Sem Miséria, evitar um retrabalho, aumentar a sinergia e integrar 
políticas públicas”. 
817BALDI, Neila e SCORZA, Adriana. MDS vai investir R$ 85,84 milhões na construção de 40 mil 
cisternas na área rural. Disponível em <http://www.mds.gov.br/>. Pesquisa realizada em 
18.08.2012. Esclarecem ainda que “o investimento para a construção de uma cisterna varia de 



 

  

consumo de uma família de cinco pessoas por um período de estiagem de oito 

meses”. Tem-se, portanto, para cada membro desta família, beneficiada com a 

tecnologia das cisternas, cerca de 13 litros por dia, estando ainda distante do 

patamar mínimo diário defendido pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO)818 que é de 40 litros dia/pessoa. De qualquer 

forma merece reconhecimento tal ação governamental, servindo de norte para 

novas iniciativas nesse sentido, mas todas (inclusive a referida) devem estar 

amparadas na premissa inafastável da educação ambiental.  

Cabe acrescentar, por oportuno, que a política das cisternas adotada 

pelo Brasil está sendo apontada no estudo do International Policy Centre for 

Inclusive Growth do United Nations Development Programme  (PNUD – Programa 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, em português)819, como profícua 

solução para o acesso à água potável em regiões cujas populações enfrentam 

situações de constantes períodos de seca, além de contribuir para se alcançar um 

dos objetivos do Milênio da ONU.  

Segundo Christian Lehmann, Raquel Tsukada e Acácio Lourete820: 

 
In many areas, rainwater harvesting (RWH) has been a successful 
coping strategy against water scarcity, especially in periods of 
drought. Cisterns are the most popular RWH storage technology. 
Runoff rainwater is diverted from the rooftops of houses via gutters 
(made of bamboo, plastic or metal) and stored in a closed 
ferrocement tank or jar with a capacity of 5–50m3. In Brazil’s semi-
arid region, a rooftop area of 40m2 can capture and store 16,000 
litres of clean water for a single household. This is enough to satisfy 
the drinking water demand of a family of five during the long months 
of drought. In that area it costs about US$800 to build a cistern821. 

                                                                                                                                                 
acordo com a região, mas a média é de R$ 2,1 mil. Apenas no primeiro ano do Plano Brasil Sem 
Miséria, as cisternas construídas por meio do Programa Água para Todos beneficiaram 111 mil 
famílias, somente no Semiárido”. 
818Conforme mencionado alhures, no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006, a 
Organização das Nações Unidas – ONU - recomenda aos Estados que desenvolvam políticas que 
garantam a todos o acesso à àgua limpa, por preço razoável e permitam o acesso gratuito de, 
pelo menos, 20 litros de água por dia à população hipossuficiente economicamente.   
819PNUD - Programa das Nações Unidas sobre Desenvolvimento.  Disponível em 
<http://www.pnud.org.br/>.  Pesquisa realizada em 22.08.2012. 
820LEHMANN, Christian, TSUKADA, Raquel & LOURETE, Acácio. Low-Cost Technologies 
Towards Achieving the Millennium Development Goals: the Case of Rainwater Harvesting. 
Disponível em <http://www.ipc-undp.org/>. Pesquisa realizada em 22.08.2012. 
821Tradução Livre: “Em muitas áreas, pluviais (...) tem sido uma estratégia de enfrentamento bem 
sucedido contra a escassez de água, especialmente em períodos da seca. Cisternas são a mais 
popular tecnologia de armazenamento de água da chuva,  a qual é desviada dos telhados das 
casas através de calhas (feitas de bambu, plástico ou metal) e armazenada em um tanque de 
ferrocimento fechado ou frasco com capacidade de 5–50m3. No semi-árido brasileiro, uma área de 
terraço de 40 m2 pode capturar e armazenar 16.000 litros de água limpa para um único agregado 



 

  

Nessa trilha, como ressaltado em outra parte deste estudo, cabe à 

Agência Nacional de Águas, entre outras funções, promover programas de 

incentivo à preservação qualitativa e quantitativa dos mananciais de águas.  Há, 

atualmente, vários programas neste sentido, como por exemplo, o Programa de 

Despoluição de Bácias Hidrográficas (PRODES); o Programa Produtor de Água; o 

Programa de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA).  

A propósito, em maio de 2012, a referida Autarquia Federal das 

Águas, por meio de sua Superintendência de Implementação de Programas e 

Projetos (SIP) lançou o Programa de Conservação e Uso Racional da Água822, com 

vistas a incentivar iniciativas dos Entes Federados locais, no sentido de buscar 

retrofitar seus prédios públicos adotando tecnologias sustentáveis e de baixo custo, 

para racionalizar o uso do líquido precioso e finito. Nesse intuito, o referido órgão 

publicou o Edital nº 001∕ 2012, permitindo, pela via do processo seletivo público, 

que os referidos Entes Políticos apresentassem projetos.   

Segundo informações do sítio da Agência Nacional de Águas, existe 

previsão de “celebração de cinco convênios, um para cada região brasileira, 

totalizando, no mínimo, R$ 3 milhões em transferências para os municípios 

selecionados”: podendo, inclusive, haver ampliação do escopo dos projetos, de 

acordo com a disponibilização de mais recursos.   

Ocorre que até o final de julho de 2012, o certame encontrava-se 

parado823, por falta de projetos; ou seja, se está diante de uma licitação deserta, 

como denominam os administrativistas824 e a Lei 8.666 ∕ 1993825, o implica dizer 

que não há candidatos para participar do processo seletivo.   

Não se sabe se a situação resulta da falta de interesse dos governos 

municipais ou da ausencia de profissionais qualificados para desenvolver os 

projetos. O que fica evidente é a inexistencia de conscientização ecológica e 
                                                                                                                                                 
familiar.Isso é suficiente para satisfazer a demanda de água potável de uma família de cinco 
pessoas durante os longos meses de seca. Nessa área, que custa cerca de US$ 800 para construir 
uma cisterna”. 
822BRAZ, Carol. Edital seleciona projetos de gestão e uso de água em edifícios públicos. Boletim 
Água. Disponível em <http://boletimaguas.ana.gov.br/>. Pesquisa realizada em 04.08.2012.  
823Vide nesse sentido o Comunicado nº 2 de 31.07.2012 da Superintedência de Implementação 
de Programas e Projetos – SIP. Disponível em <http://www2.ana.gov.br/>. Pesquisa realizada em 
04.08.2012. 
824 Vide MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2002. 
825 BRASIL. Poder Legislativo. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Publicado no Diário Oficial no 
dia 21 de junho de 1993. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 04.08.2012.  
Ver art. 24. 



 

  

comprometimento, inclusive por parte daqueles responsáveis pelo desenvolvimento 

de políticas ambientais, os governantes. O que se comprova é que a educação 

ambiental revela-se realmente pressuposto à efetividade dos demais instrumentos, 

normatização, tecnologia e tributação. 

O Município de Curitiba (pioneiro quando o assunto é o Meio 

Ambiente, visto que foi a primeira cidade do Brasil a adotar o sistema de coleta 

seletiva de lixo, em 1980) instituiu, por meio da Lei n° 10.785/2003, o Programa de 

Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações do Município de Curitiba 

(PURAE)826. A referida lei prevê, dentre outras medidas: a) ações de 

conscientização, por meio da educação ambiental à população; b) o uso de 

tecnologias que racionalizam o uso da água, tais como bacias sanitárias de volume 

reduzido de descarga; c) chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga e 

torneiras dotadas de arejadores; d) a instalação de hidrômetros individualizados; e 

e) a captação de água da chuva, para utilização em irrigação de jardim e hortas, 

lavagem de roupas, veículos, vidros, calçadas e pisos.   

O diploma legal em comento estabelece como sanção, na hipótese de 

inobservância das normas ambientais, a impossibilidade de obtenção de licença 

para construção por parte dos interessados.  Sem dúvida, trata-se de política 

pública importante, mas complexa, pois exige compromisso do Poder Público, da 

iniciativa privada e dos consumidores em geral; mas se reconhece, por óbvio, que 

não há, conquanto, outra forma de se trilhar o caminho do uso racional da água, se 

não o da união de esforços e responsabilidades.  

O governo municipal de Porto Alegre também adotou programa 

semelhante, por ato normativo, a Lei nº 10.506/2008, o Programa de Conservação, 

Uso Racional e Reaproveitamento das Águas827.  

O Estado de São Paulo - que vive na atualidade em um contexto 

paradoxal, se de um lado, em alguns lugares, em especial na capital e região 

metropolitana, sofre constantemente com problemas de alagamento, em razão do 

crescimento desordenado da cidade pari passu às constantes chuvas, de outro 

lado, enfrenta a crise no abastecimento de água potável - tenta amenizar os 
                                                
826 RECICLOTECA.  Centro de Informações sobre Recliclagem e Meio Ambientel.  Lei n° 10.785 de 
18 de setembro de 2003. Disponível em <http://www.recicloteca.org.br/>. Pesquisa realizada em 
20.08.2012. 
827 PORTO ALEGRE. Poder Legislativo. Lei nº 10.506 de 05 de agosto de 2008. Publicado no 
Diário Oficial no dia 05.08.2012. Disponível em <http://www.sindpoa.com.br/>. Pesquisa realizada 
em 20.08.2012. 



 

  

problemas causados pelas enchentes nas áreas urbanas, por meio de previsão 

normativa, a Lei n° 12.526/2007, a qual instituiu o sistema de captação de água da 

chuva; tornando-o obrigatório “em lotes, edificados ou não, que tenham área 

impermeabilizada superior a 500m2” (art.1º). Dentre as metas do governo paulista 

merecem relevo: a) a redução da “velocidade de escoamento de águas pluviais 

para as bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de 

impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem”; b) “controlar as situações 

de inundações (...)” e c)  incentivar o uso adequado da água potável. 

Ainda, no cenário paulistano, a Sabesp (responsável pela realização 

dos serviços de saneamento básico de água e esgoto em todo o território deste 

Ente Político), preocupada com a situação dos recursos hídricos, criou em 1996 o 

Programa de Uso Racional da Água, com o propósito de conscientizar a população 

sobre a necessidade de consumir com responsabilidade o ouro azul, bem como 

incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à diminuição do seu 

uso828.  

Também com o apoio da Sabesp, em parceria com a empresa de 

saneamento Foz do Brasil e as Organizações Odebrecht, criou-se o Projeto 

Aquapolo, cuja missão institucional é levar água reaproveitada para abastecer o 

Polo Petroquímico do ABC (região metropolitana de São Paulo)829.  Segundo 

informações colhidas do sítio do mencionado Projeto, depois de vários estudos de 

tecnologias e métodos (químicos e sistemas biológicos tradicionais), os 

especialistas atuantes no projeto decidiram adotar a “tecnologia de MBR 

(Biorreatores a Membraba), com módulos de membranas submersas” 830. 

Também no Estado do Rio de Janeiro, cumpre sublinhar a Lei nº 

4.393/2004, que impõe às construtoras a obrigação de, em seus projetos de 

construção de edifícios residenciais “que abriguem mais de 50 (cinqüenta) famílias 

ou nos de empreendimentos comerciais com mais que 50 m2 de área construída, 

no Estado do Rio de Janeiro” (art.1º), instalação de caixas coletoras de chuva831. 

                                                
828 SÃO PAULO. Sabesp. Programa de Uso Racional da Água. Disponível em 
<http://site.sabesp.com.br/>. Pesquisa realizada em 20.08.2012. 
829 MUNDO SUSTENTÁVEL. O maior projeto de reúso de água do mundo. Disponível em 
<http://www.mundosustentavel.com.br/>. Pesquisa realizada em 15.08.2012. 
830 PROJETO Aquapolo. Disponível em <http://www.aquapolo.com.br/>. Pesquisa realizada em 
15.08.2012. 
831 RIO DE JANEIRO. Poder Legislativo. Lei nº 4.393 de 16 de setembro de 2004. Publicado no 
Diário Oficial do Estado no dia 17.09.2004. Disponível em <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/>. Pesquisa 
realizada em 20.08.2012. 



 

  

Outro projeto de grande envergadura de reaproveitamento de água 

para a indústria em desenvolvimento no Rio de Janeiro é o Sistema Comperj. 

Trata-se de iniciativa resultante de parceria entre a Petrobras - sociedade de 

economia mista, integrante da Administração Indireta Federal –, e a Companhia de 

Saneamento de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro (Cedae), sociedade de 

economia mista, entidade da administração indireta estadual. A iniciativa foi 

anunciada pelo diretor de operações da Cedae, Jorge Briard832, durante a Rio+20, 

no painel "Governança da Água", no evento “Humanidade 2012”, que aconteceu no 

Forte de Copacabana. Segundo a autoridade mencionada, o início da construção 

do sistema é previsto para outubro de 2012.  Dados colhidos do Blog Petrobrás833 

esclarecem a dinâmica do projeto: 

 

O sistema, que será constituído a partir de uma Estação de Produção 
de Água Industrial (Epai) na ETE Alegria [Estação de Tratamento de 
Esgoto], da Cedae, compreende um duto submarino de 17 km de 
extensão, para levar a água proveniente de esgoto tratado da ETE 
Alegria no Caju, até o armazenamento intermediário na ETE São 
Gonçalo. Também faz parte do sistema uma estação de 
bombeamento, que levará a água por mais 32 km até a entrada do 
Comperj, em Itaboraí. A água fornecida servirá principalmente para 
processos de geração de vapor e resfriamento. 

 

No projeto fluminense, o tratamento final adotado no sistema de 

reaproveitamento da água, segundo informações do Chefe do Departamento de 

Recursos Hídricos da Cedae, Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas834, é a tecnologia 

de tratamento biológico em câmara anóxica e reator aerado com ultrafiltração em 

membranas dos efluentes835.    

                                                
832 MOITAS, Danielle. Cedae anuncia projeto de reuso de água para o Comperj. Disponível em 
<http://portomaravilha.com.br/>. Pesquisa realizada em 15.08.2012. 
833BLOG PETROBRÁS - Fatos e Dados. Comperj investe em solução inovadora para 
aproveitamento da água nas atividades industriais. Disponível em 
<http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/>. Pesquisa realizada em 15.08.2012. 
834 CEDAE - Companhia de Águas e Esgotos –. Estudo de campo. Entrevista realizada com 
Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas, Chefe do Departamento de Recursos Hídricos, no dia 
17.08.2012, na cidade do Rio de Janeiro. 
835 Sobre este tipo de tecnologia, vide KNOBLOCK, M. D., SUTTON, P. M., MISHRA, P. N., GUPTA, 
K. & JANSON, A. Membrane Biological Reactor System for Treatment of Oily Wastewaters. 
Disponível em <http://www.jstor.org/>. Pesquisa realizada em 17.08.2012. 



 

  

No contexto do Município do Rio de Janeiro, é oportuno trazer à baila 

a Lei Complementar nº 112/2011836, que, embora não trate especificamente de 

reuso de água, dispõe sobre a obrigatoriedade de individualização do medidor de 

consumo de água em edificações multifamiliares. Este diploma normativo 

representa avanço no processo de gestão e de uso sustentável da água, eis que, 

além de permitir que cada condômino tenha a noção exata do que consome, 

proporciona indicadores para alteração de posturas no sentido de racionalizar o 

consumo do ouro azul, incentivando a utilização de técnicas domésticas de reuso 

de água.  Conforme teor do texto da presente lei, a obrigatoriedade da instalação 

de hidrômetro aplica-se às novas construções.  

No entanto, argumenta o presidente da Câmara Técnica de 

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio, Sergio Besserman, em 

entrevista à jornalista Karine Tavares837, poderia haver algum tipo de incentivo aos 

administradores de prédios já construídos, para que pudessem fazer seu retrofit838. 

Ainda, no cenário municipal carioca, durante a Conferência da 

Rio+20, a prefeitura do Município do Rio de Janeiro divulgou o Projeto Morar 

Carioca Verde, o qual está sendo implementado nas comunidades da Babilônia, do 

Chapéu Mangueira e do Leme.  A iniciativa tem como meta implantar obras de 

urbanização sustentáveis, utilizando desde iluminação pública em LED, asfalto e 

concreto com adição de pneu triturado, microjardinagem, coleta seletiva de lixo, 

energia solar até a adoção de tecnologia de aproveitamento da água da chuva e de 

instalação de medidores individuais de água839.   

A rigor, o mencionado projeto local harmoniza-se com a Política 

Nacional de Educação Ambiental, disciplinada na Lei n° 9.795/99, que contempla 

entre seus objetivos, “o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a 
                                                
836 MUNICÍPIO do Rio de Janeiro. Poder Legislativo. Lei Complementar nº 112 de 17 de março de 
2012. Publicado no Diário Oficial em 18.03.2011. Disponível em <http://www.camara.rj.gov.br/>. 
Pesquisa realizada em 16.08.2012. 
837 TAVARES, Karine. A conta agora é toda sua. Jornal O GLOBO. Seção Morar Bem. Edição de 8 
de maio de 2011. Rio de Janeiro: Editora Globo. 
838 PUREATMOSPHERE BRASIL. Consultoria Internacional em Sustentabilidade. O que significa 
um retrofit? Disponível em <http://www.pureatmospherebrasil.com/>. Pesquisa realizada em 
16.08.2012. Segundo informações no sítio em tela, o “retrofit é um termo utilizado principalmente em 
engenharia e atualmente mais usado pela construção sustentável para designar o processo de 
modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado ou fora de norma. É uma reforma 
sustentável”. 
839 RIO+20: habitação destaca Morar Carioca Verde. Disponível em <http://www.rio.rj.gov.br>. 
Pesquisa realizada em 17.08.2012. 



 

  

defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania”.   

Tal iniciativa do governo municipal carioca facilita o despertar da 

consciência ecológica dos moradores, os quais, por sua vez – espera-se -, tendem 

a difundir os novos valores a outras pessoas. 

Seguindo a lógica de raciocínio até aqui esposada, acentua-se que a 

efetividade das medidas voltadas à proteção do ecossistema não está escorada 

apenas na legislação, eis que se faz necessário consolidar um conjunto de 

instrumentos, razão pela qual se defende nesta Tese, a aplicação simultanea de 

vários mecanismos, como a educação ambiental, a normartização (a qual enfeixa 

legislação e controle administrativo), a tecnologia e a tributação. 

Reconhecendo a importância das tecnologias de reuso das águas, 

entende-se necessário que a União, como Ente Coordenador do Estado Federal 

brasileiro, nos limites da competência concorrente, edite normas gerais para 

disciplinar as formas de tecnologias de reuso das águas, bem como a sua 

obrigatoriedade para as novas construções, pois, somente assim, é possível 

avançar no processo de gestão do ouro azul, com a participação efetiva da 

sociedade consumidora na administração dos recursos hídricos, bem como na 

concretização do direito fundamental ao acesso à água potável. 

Nessa senda, com fulcro no art. 22, inciso IV, combinado com o art. 

24, § 1º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

apregoa-se a necessidade de edição de lei nacional que estabeleça normas gerais, 

de cunho obrigatório a todos os Entes Federados, para adoção de tecnologias de 

reuso da água em novas construções. E para os prédios já existentes alguma 

forma de incentivo para que possam ser retrofitados. 

Em seguida, passa-se a examinar mais um dos instrumentos aqui 

advogados como necessários à efetividade do exercício do direito ao acesso 

sustentável à água potável, o tributo. 



 

  

 

Capítulo III 

A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E O ESTADO TRIBUTÁRIO 
 
 

O tributo ambiental deve conformar-se com 
base na ideia de justiça que inspira o dever 
de contribuir840. 

 
 

III. 1. Fundamentos Conceituais e Finalidades dos Tributos 
 
 

A gestão das águas é permeada por diversas nuances com 

características próprias, e, por isso, requer a utilização de um conjunto de 

instrumentos, os quais, devido à diversidade funcional, podem atuar 

concomitantemente, no intuito de garantir a administração eficiente dos recursos 

hídricos e, por conseguinte, a efetividade do direito ao acesso sustentável à agua 

potável.  

Nessa senda, sustenta-se que existem atos normativos impositivos e 

norteadores das condutas antrópicas (a legislação), seguidos de sanções; 

programas de educação ambiental e de incentivo à participação coletiva, em prol 

da defesa dos recursos naturais, em especial, do líquido vital, além do processo de 

gestão descentralizada e democrática e de outros projetos e programas específicos 

que viabilizam o uso de inovações e adequação de antigas tecnologias (conforme 

visto no capítulo anterior).   

Por fim, merece relevo a possível utilização do tributo como 

mecanismo de indução de comportamento sustentável em relação ao uso da água; 

tema que se buscará analisar no presente capítulo.  

Nessa linha de reflexão, Carlos da Costa e Silva Filho841 sugere a 

utilização de instrumentos de outras áreas do Direito, que podem, segundo o 

                                                
840MORO, Cristóbal José Borrero. La Proyección del principio de capacidade económica em el 
marco de los tributos ambientales. In: Civitas - Revista Española de Derecho Financiero. Madri: 
Civitas, pp. 217-218, abr./jun., 1999. 
841 SILVA FILHO, Carlos da Costa. Outorga Onerosa do Direito de Construir: instrumento de política 
no contexto da fiscalidade ambiental. In: DOMINGUES, José Marcos (coordenador). Direito 
Tributário e Políticas Públicas. São Paulo: Editora MP, 2008, pp. 151-235. 



 

  

estudioso, “ser reinventados para proporcionar uma efetiva proteção ao Meio 

Ambiente”, a exemplo do tributo. 

A propósito, embora o presente trabalho não tenha como objeto o 

estudo da Teoria dos Tributos, nesta parte do estudo examinar-se-á alguns de seus 

aspectos essenciais, porquanto os mesmos servirão de base para a continuidade 

da análise e propostas da presente Tese. 

Para realizar seu mister nas diversas áreas de sua atuação, o Estado 

lança mão de vários instrumentos, entre eles, a tributação, a qual, como cediço, é a 

principal fonte de recursos do Estado, para que leve a bom termo suas 

competências e atribuições, como por exemplo, a implantação do sistema universal 

de saúde pública, a prestação jurisdicional, a segurança pública, e a 

implementação do sistema universal de saneamento básico: este ainda apresenta 

sérias lacunas no Brasil. 

É oportuno realçar que as finanças públicas, cuja base se apoia em 

receitas oriundas do patrimônio estatal e dos particulares (ex., os tributos), 

precisam estar equilibradas para dar conta das despesas do Estado, a fim de 

executar as atividades afetas à sua estrutura e responsabilidades funcionais de 

forma sustentável no tempo842. Afinal, as pessoas possuem interesses diversos e 

nem sempre (ou quase nunca) homogêneos, de onde emergem distintas e infinitas 

demandas, as quais, em seu conjunto, formam as necessidades gerais ou 

sociais843; sendo que as demandas coletivas, por natureza, complexas, extrapolam 

o restrito somatório das necessidades individuais. Nesse passo, importante 

ressaltar a necessária adequação entre as possibilidades estatais e as vontades 

pessoais e coletivas. 

Não se pode olvidar, ainda, os casos fortuitos e de força maior, a 

exemplo das catástrofes ambientais, que exigem decisões rápidas, recursos 

financeiros imediatos e relação interssistêmica entre o Poder Público e a sociedade 

civil. Nessa linha argumentativa, ensina Terence Dorneles Trennepohl844: 

                                                
842 COSTA, Leonardo (2012). Op. Cit., pp. 149-189. 
843NADAL, Fábio e COZATTI, Márcio Faria. Direito Financeiro simplificado para concursos 
públicos. São Paulo: Impactus, 2008, p.19.  Conforme ensina os autores: “a necessidade pública 
não se confunde com necessidade individual (cujo grupamento dá lugar às necessidades gerais que 
são, por excelência, homogêneas) e necessidade coletiva (não revestida de homogeneidade e que 
surge da contraposição de interesses)”.  
844 TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Incentivos Fiscais no Direito Ambiental: para uma matriz 
energética limpa e o caso do etanol brasileiro. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 99. 



 

  

 
As políticas públicas representam ações governamentais, buscando 
objetivos gerais e específicos. Essa a razão de dizer que são 
sistematizações de ações do Estado com objetivos setoriais e gerais, 
articulando sociedade, Estado e mercado. 
 
 
 

O Estado, provedor das políticas públicas, é instado a lidar com 

situações complexas: de um lado, o Poder Público se depara com limitações de 

recursos – financeiros, humanos, naturais e tecnológicos -; e de outro, precisa 

fornecer resposta pronta e apropriada às demandas individuais e coletivas, que 

parecem infinitas. Diante desses desafios, por meio de um processo de escolhas 

políticas, é premente evidenciar preparo técnico e habilidade política, levando em 

conta os contextos social, cultural e econômico, porquanto os fatos sociais e 

respectivos cenários são dinâmicos e evoluem em velocidade nem sempre 

compatível com o agir político.  

As políticas públicas voltadas à preservação do Meio Ambiente, e, por 

consequência, dos recursos hídricos, sofrem impacto de externalidades positivas e 

negativas845 de caráter social, econômico e ecológico, as quais servem de bússola 

para o agir do Poder Público, o qual utiliza os mais variados instrumentos, 

consoante ressaltado, inclusive por meio da utilização do tributo com 

características extrafiscais, matéria objeto de estudo deste capítulo.  

Jayme Barboza de Freitas Neto, Luiz F. K. Moura Bueno e Luiz 

Eugênio P. S. da Costa846 acentuam que o economista inglês Arthur C. Pigou, pela 

primeira vez, aventou a possibilidade de uso dos tributos em prol do Meio 

Ambiente. Paulo Henrique do Amaral847, seguindo as lições do mencionado 

economista, acentua que uma das funções do tributo ecológico é interiorizar as 

externalidades negativas ambientais, cabendo aos produtores, fornecedores e 

                                                
845 ROSEN, Harvey S. Public Finance. 4 ed. United States: IRWIN, 1995, pp. 91-98. Conforme 
lições do autor, a noção de externalidade extrai-se da seguinte situação: “when the activity of one 
entity (a person or a firm) directly affects the welfare of another in a way that is not transmitted by 
market prices, that effects is called an externality”. Tradução livre: quando uma atividade, seja de 
uma pessoa física ou jurídica, afeta diretamente o bem-estar e isso não é repassado ao preço da 
atividade, esse efeito é denominado de externalidade. 
846FREITAS NETO, Jayme Barboza de; BUENO, Luiz F. K. DA COSTA, Moura & Luiz Eugênio P. S. 
O Tributo Ambiental à Luz do Direito Comparado. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al 
(coordenadores). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 57-
78. 
847 AMARAL, Paulo Henrique. Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, pp. 160-170. 



 

  

consumidores analisar o grau de ingerência negativa de determinado bem sobre o 

ecossistema.  Nessa toada, preleciona o referido estudioso848: 

 

 
O tributo verde tem (...) papel reorientador da atividade empresarial e 
popular (não se deve esquecer a ingente necessidade de 
modificação das práticas individuais, visando à proteção do meio 
ambiente), sem que se possa criticá-lo por forçado, artificial. Tais 
tributos não criam uma variante que distorce a melhor decisão 
econômica, e a correspectiva liberdade, mas pelo contrário, a fazem 
brotar com dados reais, pois o custo ambiental é real. Não se trata de 
tributar, mas de tributar racionalmente, mostrando a lógica e a 
coerência do sistema com os valores sociais (e constitucionalmente) 
eleitos. 
 
 
 

Os valores sociais constitucionalmente aceitos pela sociedade 

brasileira, a que alude o autor em tela, estão insculpidos já no Preâmbulo da 

Constituição Federal de 1988, o qual, embora destituído de força normativa, 

segundo alerta de parcela da doutrina849 e do Supremo Tribunal Federal850 é 

revestido de relevância social e produz efeitos no mundo jurídico, pois representa 

síntese dos anseios da coletividade brasileira.  Dentre os valores lá contemplados 

estão “o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça”, os quais conferem 

respaldo a dois princípios basilares: o da dignidade humana e o da solidariedade 

sócio-ambiental. A propósito, Sérgio Ferraz851 articula a noção de justiça social à 

finalidade da existência de tributo.   

Nesse contexto, o processo político, ao definir as prioridades de 

decisões e ações estatais, deve ser norteado pelos mencionados valores (bem-

estar, desenvolvimento, igualdade e justiça), pelos princípios da dignidade da 

                                                
848 AMARAL. Op. Cit., p.161. 
849 Com base na doutrina do jurista português Jorge Miranda, Pedro Lenza apresenta três correntes 
que discorrem acerca da natureza jurídica do preâmbulo. Para a primeira delas, a tese da 
irrelevância jurídica, o preâmbulo encontra-se no âmbito político (tese adotada pelo STF), não 
tendo, portanto, relevância para o Direito; para a segunda, a tese da plena eficácia, o preâmbulo 
tem a mesma relevância das demais normas constitucionais; já a terceira linha de pensamento, a 
tese da relevância jurídica indireta, posiciona-se entre as duas primeiras, aceitando o conteúdo do 
preâmbulo como norma, mas não se confundindo com as normas inseridas no corpo do texto da 
Constituição. Vide LENZA, Pedro.  Direito Constitucional Esquematizado. 16 ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 169. 
850 Vide  ADI n.º 2.076-AC. Disponível em <www.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 16.03.2012. 
851 FERRAZ, Sérgio. Tributo e Justiça Social. In: MARTINS, Ives Gandra S. (organizador). O 
Tributo: reflexão multidisciplinar sobre sua natureza. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 
pp.289-298. 



 

  

pessoa humana, da solidariedade sócio-ambiental e da sustentabilidade ambiental 

(do qual é possível extrair a dignidade da Natureza), bem como pelos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, expressos no art. 3º, da Carta de 

1988, que são: a construção de uma sociedade guiada pelos valores da liberdade, 

solidariedade e justiça; a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais e 

regionais; e a promoção do bem de todos.  

Nessa trilha, segue o pensamento de Marilene T. M. Rodrigues852: 

 
no Estado Democrático de Direito, a finalidade essencial da 
imposição tributária é transferir riquezas do particular para o Estado, 
para que possa exercer suas principais atividades políticas, 
econômicas e sociais, em benefício da sociedade (...). 

 

 

Os tributos têm como diretriz primordial proporcionar recursos para 

que o Estado possa levar a efeito as responsabilidades afetas ao interesse público; 

ou seja, finalidade fiscal. Nessa linha de argumentação, eles também podem 

favorecer a mudança de paradigmas e comportamentos e impulsionar a gestão dos 

mananciais de águas, por meio da utilização da denominada extrafiscalidade. 

Ricardo Lobo Torres853 apresenta as principais concepções de tributo 

no cenário do Estado de Direito, considerando suas múltiplas perspectivas no 

contexto da Modernidade: 

 

 
a) No Estado Liberal Clássico ou Estado Guarda Noturno (...) o conceito 

jurídico de tributo se cristaliza a partir de algumas ideias 
fundamentais: a liberdade do cidadão, a legalidade estrita, a 
destinação pública do ingresso e a igualdade. 

b) No Estado do Bem-estar Social (ou Estado Intervencionista) no Sec. 
XX, com a ampliação de suas necessidades e com o predomínio das 
ideias positivistas transformou-se o conceito jurídico de tributo. A 
relação essencial com a igualdade, por exemplo, foi relegada a 
segundo plano, substituída pelos aspectos econômicos da incidência 
tributária (...). Enfatizaram-se, em contrapartida, o vínculo obrigacional 
existente no tributo e na forma de arrecadação. 

c) No Estado Democrático Fiscal (...) o conceito de tributo deve ser 
buscado a partir da abordagem constitucional e sob a perspectiva do 
Estado Democrático de Direito (...). O conceito de tributo se desenha 

                                                
852 RODRIGUES. Op. Cit. p. 191. 
853 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Vol. IV. 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, pp. 23-25. 



 

  

no relacionamento com a liberdade, os direitos fundamentais e os 
princípios constitucionais vinculados à ideias de segurança 
(legalidade) e justiça (capacidade contributiva, custo/benefício e 
solidariedade), bem como na recuperação da importância de sua 
destinação pública (sem grifo no original). 

 
 

Nessa vertente, o tributo, que, em diferentes contextos históricos, 

transmuda as suas características, bem como sua abordagem, no Estado Moderno, 

a finalidade é sempre atrelada ao interesse público.   

O Código Tributário Nacional (CTN) (Lei nº 5.172, de 25 de outubro 

de 1966)854, em seu art. 3º, conceitua tributo como: “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”855.  

Parte da doutrina clássica sustenta que o poder de tributar decorre da 

soberania estatal856.  Ricardo Lobo Torres857, por sua vez, justifica, a partir de uma 

visão filosófica, o tributo como “o dever fundamental estabelecido pela Constituição 

no espaço aberto pela reserva da liberdade e pela declaração dos direitos 

fundamentais”.  

Com base na máxima do Direito Constitucional inglês no taxation 

without representation, o tributo só pode ser exigido se previamente estabelecido 

em lei; cuida-se do princípio da legalidade estrita. Nessa interpretação, pontua 

Ricardo Lobo Torres858 que “a legalidade, no liberalismo, substituiu a Razão do 

Estado que prevalecera no patrimonialismo e no absolutismo: o poder financeiro se 

transforma em poder legislativo”. 

Ainda, com a ocorrencia do evento, ato ou fato descrito na norma 

jurídica impositiva do tributo exsurge a relação jurídico-tributária859, cuja concepção 

                                                
854 BRASIL. Poder Legislativo. Código Tributário Nácional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966. Publicado no Diário Oficial no dia 27.10.1966. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. 
Pesquisa realizada em 18.05.2012. 
855 Este conceito legal é criticado por alguns tributaristas, a exemplo de Luciano Amaro, que 
qualifica tributo como: “a prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e 
devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins de interesse público”. Vide AMARO, Luciano. 
Direito Tributário Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 47. 
856 Vide MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2002, p. 37. 
857 TORRES (2007). Op. Cit., p. 41. 
858 Idem. Ibidem, pp. 41-42. 
859 A relação jurídico-tributária subdivide-se em: principal e acessória. Vide Código Tributário 
Nacional, art. 113. 



 

  

não se distancia da noção de relação jurídica do Direito Civil, a despeito de suas 

peculiaridades, especialmente por ter como objeto uma prestação de natureza 

pública. Assim como as obrigações de natureza cível, a obrigação tributária é 

geralmente subdividida em três modos: 1. obrigação de dar (ex., quantia em 

pecúnia ao sujeito ativo da relação); 2. obrigação de fazer (ex., manter a escritura 

fiscal em dia, emitir nota fiscal, apresentar declaração e rendimentos etc) e 3. 

obrigação de  não-fazer (ex., não criar óbices à fiscalização).   

No termos do art. 113, § 1º do Código Tributário Nacional (CTN), a 

obrigação tributária principal “surge com a ocorrência do fato gerador860, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 

com o crédito dela decorrente”. A obrigação tributária é o vínculo 861entre o sujeito 

ativo e o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. No polo ativo, conforme 

ensina Luciano Amaro862, “figura o titular do direito de exigir o cumprimento da 

obrigação”863. No outro extremo, encontra-se o gênero sujeito passivo, conceituado 

no art. 121 do Código Tributário Nacional, e comporta duas espécies: a uma, o 

contribuinte - a pessoa (física ou jurídica) que se enquadra nas situações previstas 

em lei; ou seja, pratica o fato gerador previsto abstratamente na legislação-; a 

duas, o responsável, que “não participa do binômio Fisco-contribuinte”, no dizer de 

Luciano Amaro864, é, na verdade, a pessoa que o legislador elegeu para figurar no 

lugar no contribuinte, embora não tenha praticado o fato gerador descrito na lei, 

mas, ainda que indiretamente, está vinculado ao fato gerador. O Código Tributário 

Nacional elenca várias situações em que o responsável assume a sujeição passiva 

                                                
860 Apesar das críticas doutrinárias acerca da expressão fato gerador da obrigação principal, 
conforme aponta Luciano Amaro (AMARO, op. cit. pp. 281-284), busca-se aqui se guiar pelo 
conceito legal, previsto no Código Tributário Nacional –CTN, que em seu art. 14 define-o como “a 
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”.  
861Nessa senda, vide PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 10 ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1990, pp. 2; 5; 17. Por outro lado, Washington de Barros Monteiro entende 
que no campo do Direito Civil a obrigação consubstancia é a própria relação jurídica. Nesse sentido, 
ver MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 10 ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 1975, p. 3. 
862 AMARO. Op. Cit., p. 317. 
863 Vale ressaltar que há divergências doutrinárias quanto à titularidade ativa na relação jurídico- 
tributária, entretanto não cabe no presente trabalho abordá-las, porém se recomenda as lições de 
Luciano Amaro, in AMARO, op. Cit., passim. 
864 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, pp.39-
47. 



 

  

da relação jurídico-tributária, a exemplo dos pais, pelos tributos devidos por seus 

filhos menores865.   

A Constituição Republicana de 1988 apresenta rol taxativo das 

competências tributárias de todos os Entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). Da mesma forma, a referida Carta Maior elenca as 

atribuições de ordem legislativa e material, por meio de diversas técnicas de 

repartição de competências, conforme examinadas na primeira parte desta 

pesquisa. Nesse passo, cada Ente Político, no exercício de seu poder de tributar 

institui determinados tributos, respeitando os limites de competência conferidos 

pelo Constituinte866.  

A competência tributária, segundo esclarecimento de Leonardo de 

Andrade Costa867, “é a atribuição constitucionalmente conferida ao Ente Político 

para instituir e disciplinar os tributos específicos de sua competência, também por 

meio de lei editada por seu Poder Legislativo”. Nesse sentido, a título de exemplo, 

cabe aos Estados a instituição do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços (ICMS); os Municípios podem editar norma instituidora do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); a União tem competência exclusiva 

para editar contribuições especiais, as quais abarcam as Contribuições Sociais 

Gerais, as de Seguridade Social e as de Intervenção no Cenário Econômico e das 

Categorias Profissionais ou Econômicas, por força do art. 149 da Carta 

Constitucional de 1988.  A despeito de caber à União a exclusividade para instituir 

contribuições especiais868, a Carta de 1988 permite duas exceções: a uma, podem 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituir contribuição para o custeio 

do regime previdenciário dos seus servidores (art. 149, § 1º); a duas, por meio da 

                                                
865Vide Código Tributário Nacional – CTN -: “Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o 
adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; II - o sucessor a 
qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou 
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o 
espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão”. 
866Explica Leonardo de Andrade Costa: “A doutrina diverge quanto à titularidade do poder de 
tributar. Alguns defendem a tese de que os entes políticos federados o possuem, enquanto na 
doutrina clássica, entendem ser indivisível o poder estatal, primariamente titularizado pelo povo e 
delegável apenas ao poder constituinte originário. Neste sentido, as pessoas jurídicas de direito 
público dotadas de autonomia na Federação somente receberiam competência tributária e não 
propriamente o poder tributário”. Vide Direito Tributário e Finanças Publicas I - FGV DIREITO. 
Op. Cit. Passim. 
867 Idem. Ibidem, pp. 159-161. 
868 As quais, conforme será demonstrado no quadro sinóptico adiante, não se confundem com a 
contribuição de melhoria, que é outra espécie tributária, cuja competência é comum de todos os 
Entes federativos, nos termos do art. 145, III, CF/88. 



 

  

Emenda Constitucional nº 39/2002, o Constituinte derivado acrescentou o art. 149-

A que permite aos Municípios a criação, por lei, da contribuição para o custeio do 

serviço de iluminação pública.  

Via de regra, conforme salientado, a competência para instituir 

contribuições especiais é da União, podendo, no entanto, o Constituinte derivado 

estabelecer outras exceções por meio de previsão expressa em Emenda 

Constitucional, como por exemplo, uma contribuição para o uso sustentável da 

água, defendida neste trabalho como mais um dos vários instrumentos possíveis a 

serem utilizados em prol das águas e como garantia do acesso justo e igualitário ao 

ouro azul. 

O Sistema Tributário Nacional contempla várias figuras tributárias869, 

as quais, segundo a exegese do Supremo Tribunal Federal870, a partir da adoção 

da tese quinquipartite de tributos, comportam cinco espécies. 

Não se pode, entretanto, descuidar de mencionar que, após a 

assentada jurisprudência da Suprema Corte de Justiça brasileira, aprovou-se a 

Emenda Constitucional nº 39/2002, que introduziu o art.149-A, estabelecendo a 

competência dos Municípios para instituir a denominada Contribuição de 

Iluminação Pública, ou seja, mais uma exceção à regra matriz do art. 149 da Carta 

de 1988, que determina a competência exclusiva da União para criar contribuições. 

Deste modo, abaixo segue quadro demonstrativo das espécies 

tributárias no Sistema Jurídico brasileiro. 

 
      
QUADRO DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS NO BRASIL 

 1. Os impostos (art. 145, I, da CR/88);  
 2. As taxas (art. 145, II, da CR/88);  
 3. As contribuições de melhoria (arti.145, III, da CR/88);  
 4. Os empréstimos compulsórios (art. 148 da CR/88) e  
 5. As contribuições especiais (art. 149 da CR/88 - norma 
matriz das contribuições), que se subdividem em três grupos:  
5.1. Contribuições Sociais: 
5.1.1. Contribuições sociais gerais871; 

                                                
869 Esta temática também não é passível de convergência na doutrina, porquanto há uma série de 
posicionamentos no tocante às espécies tributárias, mas por fugir ao desiderato deste trabalho, não 
há condições de perfilá-los. Aos interessados indica-se a obra de Luciano Amaro como referência, 
vide AMARO, op. cit. 
870 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 138.284-8, e 
Recurso Extraordinário nº 146.733. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 
21.05.2012. 



 

  

5.1.2. Contribuições de seguridade social; 
5.1.3. Outras contribuições de seguridade social. 
5.2. As contribuições de intervenção no domínio econômico;  
5.3. As contribuições de interesse das categorias 
profissionais e econômicas.  
6. Contribuição de Iluminação Pública 
 

 

Não obstante as espécies tributárias encontrarem no Sistema 

Tributário regras comuns que as aproximam, não se pode ignorar a existência de 

regimes específicos que as distinguem.  Assim, nos termos do art. 16, do Código 

Tributário Nacional (CTN), o imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte”; ou seja, o fato gerador que faz nascer a obrigação 

tributária pode ser uma situação, um ato, um fato ou um negócio jurídico praticado 

pelo contribuinte.  O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), por exemplo, tem como fato gerador a propriedade. Assim, em regra, o 

imposto não está afeto à qualquer atividade estatal específica e é norteado pelo 

princípio da capacidade contributiva872.   

Ricardo Lobo Torres873 assinala que a capacidade contributiva tem 

como substrato a ideia de justiça distributiva, devendo o imposto ser cobrado “de 

acordo com as condições pessoais de riqueza do cidadão”.  Por sua vez, Luciano 

Amaro874 sublinha que “os impostos não incorporam ao seu conceito a destinação 

a esta ou àquela atuação do Estado que, de algum modo, possa ser referida ao 

contribuinte”.  

                                                                                                                                                 
871 A contribuição social geral diferencia-se das duas outras espécies de contribuições sociais (de 
Seguridade Social e as outras de Seguridade Social, art. 195, caput e § 4º do art. 195, CF/88), em 
razão da finalidade e da destinação dos recursos arrecadados. As contribuições vinculadas à 
Seguridade Social são afetadas ao financiamento da Assistência Social, Saúde e Previdência 
Social, ao passo que a contribuições sociais gerais não são integralmente voltadas a custear o 
Sistema de Segurança Social. 
872 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições Sociais no Sistema Tributário. 3 ed. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2000, pp.40-41.Conforme sugere o autor, a capacidade contributiva 
“constitui elemento básico de onde defluem as garantias materiais diretas, de âmbito constitucional, 
como a generalidade, igualdade e proporcionalidade”. 
873 TORRES, Ricardo Lobo. Aspectos Fundamentais e Finalísticos do Tributo. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (organizador). O Tributo: reflexão multidisciplinar sobre sua natureza. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2007, pp. 33-54. Assevera, entretanto, o autor que a visão causalista que 
norteia alguns tributos vem se modicando ao longo dos anos, poisa capacidade contributiva começa 
a se afeiçoar à ideia de benefício.  
874 AMARO. Op.Cit., p. 103. 



 

  

Ainda, ressalvada as exceções listadas no art. 167, IV, da Carta 

Magna de 1988 (ex., vinculação de parcela da receita de impostos para despesas 

com educação, nos termos do art. 212, e saúde, consoante dispõe o art. 198), a 

regra geral é no sentido de que a receita decorrente da arrecadação de impostos 

não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa. 

Por seu turno, as taxas estão obrigatoriamente vinculadas a 

determinada atividade do Poder Público. No caso, o fato ensejador da cobrança 

não decorre de conduta do contribuinte, mas de uma atuação estatal específica, 

que pode nascer do exercício do poder de polícia da Administração Pública – ex., 

taxa para concessão de licença ambiental - ou de uma prestação divisível colocada 

à disposição do contribuinte – ex., taxa para concessão de licença para dirigir 

veículos automotores.  Nessa toada, Ricardo Lobo Torres875 resume que a “taxa é 

um tributo contraprestacional”, à medida que está atrelado a uma prestação do 

Estado posta à disposição do contribuinte. O art. 145, II, da Carta de 1988, dispõe 

que as taxas são instituídas “em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”. O princípio basilar desta 

exação é o do custo/benefício, o qual tem como escopo equiparar a prestação 

exigida ao custo do serviço ou do benefício recebido pelo contribuinte; “é o 

princípio da justiça comutativa”, pontua Ricardo Lobo Torres876. Por fim, cabe 

destacar que as taxas podem ter ou não a sua receita atrelada à determinada 

despesa, haja vista que não há qualquer disposição constitucional expressa nesse 

sentido, ao contrário do que ocorre com os impostos, a teor do disposto no citado 

art. 167, IV, da Carta Maior de 1988, ressalvada, no entanto, a regra insculpida no 

art. 98, § 2º, que estabelece obrigatoriedade da afetação das custas judiciais aos 

serviços relacionados às atividades jurisdicionais877. 

As contribuições especiais, a seu turno, têm como princípio basilar a 

solidariedade social, diferenciando-se dos impostos, que têm seu  fundamento no 

poder de império do Estado e das taxas, que se vinculam à ideia de uma 

                                                
875 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 11 ed. Rio de Janeiro: 
Editora Renovar, 2004, pp. 400-401. 
876 TORRES (2007). Op. Cit., p. 41. 
877 Conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF -, as custas judiciais 
têm natureza tributária e se encaixam na espécie taxa. Nesse sentido, vide ADI nº 1.444. Disponível 
em <www.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 26.07.2012. 



 

  

contraprestação por parte da Administração Pública, tendo como diretriz o princípio 

do custo/benefício. 

Tais exações (as contribuições especiais), embora tenham natureza 

jurídica de tributo878, possuem regimes jurídicos próprios e características 

peculiares, que são a finalidade e a destinação. Nesse diapasão, elucida Marco 

Aurelio Greco879 que as contribuições “são exações validadas finalisticamente. 

Estruturam-se a partir da ideia de finalidade e sua relação com um grupo social, 

econômico ou profissional”. Assim, uma lei instituidora de contribuição pode ter sua 

constitucionalidade questionada, se houver desvio de finalidade; se tal propósito 

violar direitos fundamentais, ou ainda, se não existir previsão constitucional para 

criação da contribuição. Aduz, ainda o autor em tela880: 

 

 
Afirmar que a finalidade é o traço fundamental das contribuições 
também não significa que basta a existência de previsão de uma 
finalidade para que possam ser instituídas. Ao contrário, não podem 
ser criadas em função de qualquer finalidade. A criação de 
contribuições somente poderá ocorrer em relação a finalidades: a) 
previstas constitucionalmente; b) relativamente às quais a própria 
Constituição tenha autorizado a criação de contribuições. 

 

 

Em sentido diverso dos impostos e das taxas, guiados por Teoria 

Causalista, também denominada de Teoria do Fato Gerador881, bastando ocorrer o 

fato ou a situação prevista em lei para nascer a obrigação de pagar o tributo, as 

contribuições especiais encontram seu fundamento de validade no seu fim; isto é, 

na razão que as fez nascer. Tratando do assunto, Marco Aurelio Greco882 relata 

que: 

                                                
878 Apenas para registrar, há divergência na doutrina tributária brasileira quanto à natureza jurídica 
das contribuições – se são tributárias ou não -, mas não se objetiva no presente trabalho dar o 
tratamento merecido ao tema, por fugir ao escopo que se busca trilhar. Entretanto, para melhor 
compreensão e esclarecimento deste assunto vale recorrer à obra de Ricardo Lobo Torres, já 
mencionada neste estudo, vide TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional 
Financeiro e Tributário. Vol. IV. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007. Para o Supremo Tribunal 
Federal as controbuições especiais têm natureza jurídica tributária, nesse sentido vide Recurso 
Extraordinário nº 13884-CE. Disponível em <www.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 28.07.2012. 
879 GRECO, Marco Aurelio. Contribuições: uma figura “sui generis”. São Paulo: Editora Dialética, 
2000, p. 203. 
880 Idem. Ibidem, pp. 150-151. 
881 Idem. Ibidem, pp. 100-101. 
882 Idem. Ibidem, p.101. 



 

  

 
a assunção pelo Estado de um papel intervencionista (...), fez surgir 
a figura das ‘contribuições’, cuja preocupação não é tanto com as 
causas (fatos geradores), mas predominantemente com as 
finalidades buscadas (de caráter social, de intervenção no domínio 
econômico etc) própria do Estado. 

 

 

Além das finalidades mencionadas pelo autor, advoga-se no presente 

estudo que as contribuições podem nascer da intenção de se proteger um bem 

finito, a exemplo da água, porquanto tais exações, a partir de uma análise 

sistêmica do conjunto de normas constitucionais, são instrumentos por meio dos 

quais o Estado intervém na esfera econômica, social, profissional e ambiental; 

podendo servir também de mecanismo de gestão dos recursos hídricos, seja para 

realizar políticas públicas de proteção, seja para coibir o abuso ou emprego 

impróprio dessa riqueza. 

Outra característica das contribuições é a sua destinação883, que 

embora não se confunda com a finalidade (ratio subjacente da existência da 

exação), encontra nesta o seu fundamento. Quanto a este aspecto, cabe 

inicialmente trazer à baila o enunciado no art. 4º do Código Tributário Nacional, que 

dispõe, in verbis, “a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: (...) II - a 

destinação legal do produto da sua arrecadação”, afirmação que, segundo Marco 

Aurelio Greco884 não se coaduna quando a exação for contribuição especial, pois a 

destinação do produto da arrecadação das contribuições é ínsito à sua própria 

definição: tese perfilhada neste estudo. 

Desse modo, ainda que, em regra, por força do art. 149 da CF/88, as 

contribuições especiais sejam instituídas e arrecadadas pela União, o produto da 

arrecadação deve ser destinado à(s) entidade(s) que realiza(m) os propósitos 

finalísticos da criação da espécie tributária, sob pena de ser questionada a sua 

constitucionalidade por parte dos contribuintes. Nessa perspectiva, sublinha Marco 

Aurelio Greco885: 

 
                                                
883 Na última seção deste capítulo tratar-se-á de apresentar o dúplice sentido de destinação na 
seara das contribuições especiais. 
884 GRECO. Op. Cit., pp. 239-240. 
885 Idem. Ibidem, p. 241. 



 

  

 
O destino do produto da arrecadação das contribuições é elemento 
essencial à sua constitucionalidade. Não apenas a previsão abstrata, 
mas a sua aplicação efetiva. O juízo sobre o grau de inadequação da 
destinação do produto da arrecadação para o efeito de considerar 
ocorrida a violação constitucional, pode comportar mais de uma 
avaliação, mas entendo fundamental reconhecer que o vício na 
destinação gera inconstitucionalidade arguível pelo sujeito passivo, 
pois o que estará sendo cobrado não será mais uma verdadeira 
contribuição. 

 

 

Na linha de pensamento do referido autor, admite-se que o produto 

das contribuições deve ser inteiramente direcionado para fazer face às atividades 

para as quais foram criadas, pois, se assim não ocorrer, não se estará diante desta 

espécie de exação, mas de outra qualquer. 

Paulo Henrique do Amaral886 elenca posições doutrinárias, inclusive a 

sua, acerca do elemento que caracteriza um tributo como ambiental. Para ele, o 

que sinaliza o caráter ambiental do tributo não seria a finalidade, tampouco a 

designação, mas sim a “destinação de sua receita para a proteção ambiental ou a 

estruturação de seus elementos que contribuirá de alguma forma com a tutela do 

meio ambiente”.  Tulio Rosembuj, citado pelo autor em tela, afirma que um tributo 

ambiental é marcado indelevelmente pelos “elementos essenciais que o integram, 

em particular, o seu fato gerador estar relacionado com a proteção do meio 

ambiente”.  Por sua vez, Domingo Carbajo Vasco, igualmente referido no estudo de 

Paulo Henrique do Amaral, entende que o elemento característico de um tributo 

ambiental é sua finalidade. 

Todas as correntes doutrinárias acima mencionadas, com a devida 

vênia, não são completas. A caracterização de um tributo como ambiental deve 

levar em conta todos os elementos da relação jurídico-tributária; ou seja, o sujeito 

ativo que, em regra, é o próprio Estado, uma vez que somente ele pode criar 

espécies tributárias, por meio de lei; o sujeito passivo (aquelas pessoas físicas ou 

jurídicas que, de alguma forma, causam externalidades positivas ou negativas ao 

ecossistema); o objeto da obrigação (vinculada às ações preventivas e repressivas 

em prol da preservação ambiental); as obrigações principais e acessórias 

exsurgentes desta relação jurídico-tributária, que podem ser de natureza pecuniária 

                                                
886 AMARAL. Op. Cit.,  pp. 204; 91;166; 174-175. 



 

  

(obrigação de dar) ou de outra natureza (obrigação de fazer ou de não-fazer) e; por 

fim, os elementos finalidade e destinação, os quais devem fazer parte do núcleo da 

exação ambiental.  

Dentre as finalidades das exações de caráter ambiental, destacam-se: 

a preservação do ecossistema; a promoção de mudança comportamental em 

relação ao Meio Ambiente e a captação de recursos para empregá-los na gestão 

dos microbens naturais.  A destinação dos aludidos recursos deve abarcar as 

entidades e órgãos responsáveis pelo gerenciamento desses bens. 

A rigor, o intuito primeiro do tributo ambiental não é a arrecadação, 

pois, no dizer de Paulo Henrique do Amaral887 esta “reduzir-se-á de forma 

proporcional ao grau de alcance dos objetivos ambientais perseguidos”; o que se 

almeja é contribuir para que o poluidor em sentido lato888 repense e reconstrua 

seus valores, buscando novos métodos e tecnologias que amenizem os impactos 

no ecossistema.  

Ainda, segundo lição de Carlos da Costa e Silva Filho889, o tratamento 

fiscal na seara ambiental pode efetivar-se de três formas: a uma, “pela imposição 

de tributos ambientais”; a duas, “na introdução de vetores ambientais nos tributos 

clássicos já existentes – fenômeno conhecido por everdeamento dos tributos -; e a 

três, na concessão de benefícios fiscais”.  No tocante à concessão de benefícios 

fiscais, argumenta Leonardo de Andrade Costa890: 

 

ao mesmo tempo em que conferiu competência tributária aos Entes 
Políticos para tributar e desonerar a produção econômica de bens e 
serviços no bojo da política extrafiscal, o Poder Constituinte também 
estabeleceu a sustentabilidade ambiental da atividade empresária 
como princípio constitucional, razão pela qual uma interpretação 
sistemática e teleológica da Constituição pressupõe a correlação e 
interdependência entre esses três imperativos constitucionais, a 
saber: (a) a prerrogativa estatal de tributar a atividade econômica 

                                                
887 AMARAL. Op.Cit., p. 160. 
888 Conforme doutrina de Antonio H.V. Benjamim, citado por ALBUQUERQUE, Fabiola S. A 
responsabilidade civil e o princípio do poluidor-pagador. Disponível em 
<http://jus.com.br/revista/>. Pesquisa realizada em 12.09.2012.  "O princípio poluidor-pagador não é 
um princípio de compensação dos danos causados pela poluição. Seu alcance é mais amplo, 
incluídos todos os custos da proteção ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando, a nosso ver, 
os custos de prevenção, de reparação e de repressão do dano ambiental (...)". 
889 SILVA FILHO. Op. Cit., pp. 184-185. 
890COSTA, Leonardo. (2012.a). Op. Cit., pp.161-196. 
 



 

  

tendo por objetivo financiar a atividade do Estado; (b) a possibilidade 
de utilização dos tributos com intuito extrafiscal, visando à 
intervenção na Ordem Econômica e Social; e (c) a defesa do Meio 
Ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado considerando o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação”.   

 

 

Nesse contexto, o Estado, em suas funções instituidoras de tributos e 

de realização de políticas públicas, pode, perfeitamente, utilizar como instrumento 

de proteção ambiental tanto os tributos quanto o produto de sua arrecadação, a 

partir de três perspectivas: 1) pela via da receita com espécies tributárias já 

existentes, concedendo incentivos e benefícios fiscais; 2) criando tributos 

específicos voltados à preservação dos bens ambientais; e 3) pela disciplina 

jurídica da utilização e aplicação dos recursos arrecadados com os tributos, de 

forma a estimular ações ambientalmente sustentáveis. Nessas hipóteses têm-se 

como elemento a extrafiscalidade em sentido amplo, instituto que será examinado 

na seção seguinte. 
 

III. 2. A Extrafiscalidade e o Meio Ambiente 
 
 

Na seção anterior, buscou-se delinear aspectos relevantes à 

compreensão dos tributos e sua função.  Nesse sentido, os tributos podem ter 

caráter fiscal – propósito meramente arrecadatório, para fazer face às atividades 

afetas às funções estatais – ou extrafiscal, cuja finalidade primeira é servir de 

instrumento para o Estado intervir na realidade sócio-econômica, embora não 

afaste o intuito arrecadatório com vistas a concretizar determinados objetivos.  

Nesta parte do trabalho, a ênfase recai no exame do sentido e o alcance do termo 

extrafiscalidade.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 

170 (com a sua redação conferida pela Emenda à Constituição n° 42/2003), elenca 

os princípios norteadores da atividade econômica, entre os quais se destaca a 

defesa do Meio Ambiente (donde se extrai o princípio da sustentabilidade 

ambiental. A melhor exegese em relação à aludida previsão normativa é no sentido 

de que toda atividade antrópica de natureza econômica deve ter como premissa 



 

  

inafastável a observância do princípio da sustentabilidade ambiental, merecendo 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental em todas as fases do 

produto; ou seja, as externalidades negativas ambientais precisam ser avaliadas 

desde o projeto de elaboração do produto até seu descarte, internalizando, de 

alguma forma, os custos decorrentes de prejuízos ambientais.  

Do rol de princípios da Ordem Social também se pode visualizar o 

princípio da sustentabilidade ambiental, consoante estabelece o art. 193, o qual 

prevê o bem-estar como um de seus objetivos. Ainda, no art. 225, a Constituição 

reza, como dever de todos, a preservação do Meio Ambiente, o que importa 

obrigação de agir de tal maneira que cause o menor impacto possível ao 

ecossistema, e, por conseguinte,a vida e a saúde de todos. 

A concepção de extrafiscalidade adotada nesta Tese está claramente 

insculpida na Lei nº 12.305/2010891 (diploma normativo que disciplina a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos), que autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios a conceder incentivos fiscais para os empreendedores que 

trabalham com reciclagem de resíduos sólidos, bem como às empresas cujo objeto 

é a limpeza urbana, além de incentivos à realização de projetos em parceria com 

as cooperativas de catadores de material próprio para reuso.  

Gustavo Goiabeira de Oliveira e Eduardo Barros Miranda Périllier892, 

ao examinarem as distintas características da fiscalidade e da extrafiscalidade, 

asseveram que, ao contrário dos tributos com caráter meramente fiscal, as exações 

atreladas à extrafiscalidade têm objetivos voltados às questões sócio-econômicas, 

razão pela qual cumpre observar suas causas instituidoras, bem como a sua 

destinação, sob pena de violação direta à Constituição, posto estar no Texto Maior 

os principais fundamentos de validade dos tributos. Nessa vertente analítica, 

explicam os estudiosos893: 
 
 
Por intermédio desses tributos extrafiscais o Estado exerce o seu 
poder tributário de forma a intervir no controle da economia e do 

                                                
891 BRASIL. Poder Legislativo. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Publicado do Diário Oficial 
da União no dia 02.08.2010. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Pesquisa realizada em 
25.05.2012. 
892OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de. & PÉRILLIER, Eduardo Barros Miranda. A Extrafiscalidade 
como Instrumento de Controle Ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al. 
(coordenadores). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumrn Juris, 2009, pp. 103-
122. 
893Idem. Ibidem, p. 105. 



 

  

meio social [pode-se inserir aqui o Meio Ambiente], passando o 
tributo a agregar ao lado da função meramente arrecadatória uma 
função extrafiscal, ou seja, ele passa a ser visto como instrumento de 
intervenção ou regulação pública, de dirigismo estatal. 
 
 
 

Nesse contexto cabe realçar a existência de relação sistêmica e de 

interdependência entre as finanças do Estado e os institutos da fiscalidade (o 

objetivo é carrear recursos para a Administração Pública fazer face às despesas 

com as atividades de interesse público assumidas pelo Estado) e o da 

extrafiscalidade, a qual se encaixa no que Gustavo Goiabeira de Oliveira e Eduardo 

Barros Miranda Périllier894 denominam como finança funcional, tendo “por fim 

provocar modificações de forma deliberada nas estruturas sociais e econômicas, 

atuando como uma relevante variável na dinâmica socioestrutural”. 

Klaus Tipke e Douglas Yamashita895 esclarecem que várias teorias 

buscaram precisar as diferenças entre “normas fiscais de normas extrafiscais”, mas 

foi Klaus Vogel, em 1977, que trouxe para o Direito Tributário a tese segundo a 

qual a distinção entre tais normas ocorre por meio de um “processo hermenêutico 

teleológico”; ou seja, o reconhecimento da natureza de cada norma, fiscal ou 

extrafiscal, vai depender da sua função. De acordo com os autores em tela896, 

Klaus Vogel reconheceu que os tributos não tinham apenas a função arrecadatória, 

podendo as normas tributárias ter igualmente (1) a função de repartição da 

necessidade financeira segundo critérios de justiça distributiva (função distributiva) 

ou (2) a função de perseguir determinadas finalidades político-econômicas (função 

dirigista).  

As duas funções a que Klaus Vogel aludiu ultrapassam o plano 

meramente de arrecadar recursos, denotando a extrafiscalidade dos tributos, 

ilustrada com exemplos do Sistema Tributário Brasileiro. No que pertine à primeira 

função, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de competência da União, 

pode servir de paradigma. Pautado no princípio da seletividade tributária897, o IPI, 

em regra, deve ter a alíquota reduzida em alguns produtos, especialmente aqueles 

                                                
894 OLIVEIRA & PÉRILLIER. Op. Cit., p. 111. 
895TIPKE, Klaus e YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. 
São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 63. 
896 Idem. Ibidem, p. 63. 
897 Ensina Luciano Amaro, de acordo com o princípio da seletividade “o gravame deve ser 
inversamente proporcional à essencialidade do bem”. Vide AMARO, Luciano. Direito Tributário 
Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 164. 



 

  

considerados essenciais para compor a cesta básica e que garantem o mínimo 

existencial, ou, ainda, a partir de outras escolhas, ligadas à política econômica. A 

seu turno, o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) de competência dos Estados - também com base no 

princípio da seletividade - pode ser utilizado como instrumento extrafiscal para 

desonerar a carga tributária de produtos essenciais, a exemplo do feijão, arroz, 

açúcar, leite, frango e o pão francês898. 

  A extrafiscalidade começou a alcançar vulto desde o início do Século 

XX, com a emergência do Estado de Bem-Estar Social. Tratando do assunto, 

Aliomar Baleeiro899 ressalta que a utilização do tributo com funções extrafiscais 

vem de longa data, exemplificando900: 

 

 

1.proteção à produção nacional, agrícola ou fabril, pelas tarifas 
aduaneiras, que Veneza adotou desde o fim da Idade Média, França, 
desde o Século XVII pelo menos (...); 2.medidas de amparo à saúde 
e à higiene alimentar por meio de impostos sobre produtos inferiores, 
que concorrem com outros de maior valor nutritivo e ricos em 
vitaminas etc (...); 3.fragmentação de latifúndios ou remembramento 
de minifúndios e punição de ausentismo por impostos progressivos 
sobre a área desocupada (...); 4.(...) isenções às famílias prolíficas e 
majorações sobre solteiros e casais sem filhos; e 5. incentivos por 
isenções às indústrias novas (...). 

 

 

A partir do quadro ilustrativo apresentado por Aliomar Baleeiro, 

identifica-se a tributação extrafiscal em vários contextos econômicos, sociais e 

espaciais, aproximando-se, de alguma forma, do contexto atual, embora nem 

sempre a ratio subjacente ao incentivo fiscal encontre seu fundamento na proteção 

ambiental – aliás, o Poder de Tributar – ou não tributar – na seara ambiental é 

bastante recente.  

No tocante aos recursos hídricos, o tema da tributação extrafiscal é 

ainda incipiente, para não dizer inexistente. Há alguns mecanismos de natureza 
                                                
898 Vide Decreto nº 32.161/2002, do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece os produtos da cesta 
básica, os quais são isentos do pagamento do ICMS. 
899 BALEEIRO, Aliomar. Introdução à Ciência das Finanças. 16 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2006, pp. 190-191. 
900 Idem. Ibidem, pp. 191.192. 



 

  

econômica não tributária, como a outorga do uso da água e a cobrança de tarifas901 

progressivas pelo consumo do líquido vital (para fazer face aos custos com os 

serviços de tratamento e distribuição da água): serviço que pode ser prestado 

diretamente pelo Estado, por meio de instituição criada para este fim (ex., CEDAE, 

no Rio de Janeiro) ou por meio de delegação ou outorga, hipótese em que empresa 

privada não pertencente a Administração Pública  assume a execução da atividade 

(ex., Grupo Águas do Brasil, que no Rio de Janeiro fornece os serviços de 

saneamento para os Municípios de Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Araruama, 

Saquarema, Silva Jardim, Resende e em Campos dos Goytacazes). 

Como mais um dos instrumentos por meio dos quais o Estado age 

para proteger os direitos fundamentais (sejam eles dos homens, dos animais ou da 

própria Natureza) a extrafiscalidade902 afasta-se, portanto, da ideia de penalização 

imposta a determinado grupo; ao revés, a aplicação deste instituto deve ter como 

desiderato promover ou desestimular condutas normalmente praticadas pelos 

contribuintes903.  

É oportuno ressaltar que também na seara da extrafiscalidade se 

aplicam os princípios da vedação ao confisco904, da não tributação do mínimo 

existencial905, da isonomia906 e da capacidade contributiva. 

O princípio da capacidade contributiva é fundamento, parametro e 

limite da tributação e está intrinsecamente ligado à justiça distributiva907. Para 
                                                
901 O termo tarifa no contexto deste trabalho tem o mesmo sentido de preço público, e representa a 
remuneração paga pela realização das prestações de serviços públicos de saneamento básico. 
Sugere-se como leitura esclarecedora dos aspectos dos mencionados institutos, bem como dos 
elementos que os diferenciam das taxas, o texto de VETTORATO, Gustavo. A diferenciação entre 
Taxa e Preço Público: sua interpretação doutrinário-jurisprudencial e uma possível perspectiva 
economicista. REDAE. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Nº 17. 
Fev./Mar./Abr. 2009. Salvador. Disponível em <http://www.direitodoestado.com/>. Pesquisa 
realizada em 28.07.2012. 
902Embora seja instigante a discussão em torno da legitimidade da aplicação da extrafiscalidade no 
âmbito dos tributos, não se tem o propósito de enfrentar tal questão, por fugir ao objeto deste 
estudo. De qualquer forma, vale mencionar texto de Gustavo Goiabeira de Oliveira e Eduardo 
Barros Miranda Périllier, vide OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de. e PÉRILLIER, Eduardo Barros 
Miranda. A Extrafiscalidade como Instrumento de Controle Ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira 
Kingma et al. (coordenadores). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2009, pp. 103-122. Neste trabalho os autores apresentam posições doutrinárias críticas em relação 
à extrafiscalidade. 
903 OLIVEIRA & PÉRILLIER. Op. Cit., pp. 108-109. 
904 Nos termos do art. 150, IV, CF/88, é vedado aos Entes Federados utilizarem o tributo de forma 
confiscatória, ou seja, utilizar o tributo como mecanismo para retirar bens do patrimônio privado. 
905 Conforme lições de Ricardo Lobo Torres, “o mínimo existencial se confunde com a questão da 
pobreza e tem importância muito grande na história da fiscalidade moderna”. Vide TORRES, 
Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 3. 
906 Na esfera tributária significa que todos os contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente devem ser tratados da mesma forma, é o que se extrai do art. 150, II, CF/88. 



 

  

alguns doutrinadores908, a extrafiscalidade não se coadunaria com o princípio da 

capacidade contributiva, pois, segundo Sacha Calmon Navarro Coelho909, “a 

capacidade contributiva é a possibilidade econômica de pagar tributos (ability to 

pay)”. Na linha de pensamento do mencionado autor, a imposição de tributos 

extrafiscais somente se justificaria àqueles contribuintes que possuem capacidade 

econômica.  Em sentido diverso, outros estudiosos, a exemplo de Marco Aurelio 

Greco910, ao se referir ao regime jurídico das contribuições especiais, afirma que “o 

fundamento da exigência não está na manifestação de capacidade contributiva, 

mas no princípio solidarístico”.  

Regina Helena Costa, ao discorrer sobre o tema, pontua911: 

 

 
Podem-se resumir, pois, os entendimentos a esse respeito em duas 
grandes categorias: aqueles que asseveram ser a extrafiscalidade 
uma exceção ao princípio da capacidade contributiva e aqueles que 
proclamam que esta se observa também na tributação extrafiscal. 
Realmente, a nós parece melhor o entendimento que prestigia a 
convivência entre a atuação extrafiscal e a observância do postulado 
da capacidade contributiva. Isso porque, a nosso ver, poder-se-á 
verificar sua incidência ao menos quanto aos limites que o mesmo 
impõe. Assim, na tributação extrafiscal sua incidência é atenuada 
pela perseguição de outros objetivos. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
907COSTA, Leonardo de Andrade. A Sustentabilidade Ambiental na Produção Econômica de Bens e 
Serviços como Requisito Progressivo à Concessão de Incentivos e Benfícios Fiscais no Brasil. In: 
FLORES, Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em Suas Múltiplas Faces. 
São Paulo: Editora Millennium, 2012.b., pp. 149.190.  Ensina o autor em tela que “a capacidade 
contributiva, possui diversas acepções possíveis, o que pode alterar drasticamente,dependendo da 
concepção adotada, a escolha entre os três substratos econômicos de incidência, ou a 
preponderância de alguma(s) dessas bases (patrimônio, renda e consumo), o que está atrelado à 
intensidade da tributação e à distribuição do ônus dos gastos (tributação proporcional, progressiva 
ou regressiva). Essas opções alteram significativamente as consequências decorrentes da exação, 
questão que se vincula à escolha entre a utilização ou não – e a ênfase – do tributo como 
instrumento para reduzir a concentração de renda/riqueza e a definição de uma entre as diversas 
opções quanto à distribuição do ônus das despesas públicas”.  
908 OLIVEIRA & PÉRILLIER. Op. Cit., p.110. Apontam os autores o posicionamento de Klaus Tipke, 
para quem a legislação extrafiscal viola o princípio da capacidade contributiva. 
909COELHO, Sacha Calmon Navarro, 1991 apud PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: 
Constituição, Código Tributário e Lei de Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 
Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2002, p. 58. 
910 GRECO. Op. Cit., pp. 195-197. 
911COSTA, Regina Costa. Princípio da Capacidade Contributiva. 3ª Ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p.72. 



 

  

Nessa linha de intelecção, ainda que atenuado o princípio da 

capacidade contributiva, há que se considerar que o mesmo também informa e tem 

reflexos na tributação extrafiscal. A rigor, a análise da capacidade contributiva deve 

estar presente na imposição de qualquer exação, o que não significa dizer que, em 

alguns casos, ela não possa ser relativizada em prol de um bem, cuja proteção é 

dever solidário, como é o caso das águas; observado, por certo, o mínimo 

existencial912. 

  Leonardo de Andrade Costa913, no que se refere à extrafiscalidade 

acentua: 

 
 
 

A utilização do tributo com fim extrafiscal, seja para a redefinição do 
grau de concentração de riqueza e de renda ou como instrumento 
regulatório, é matéria extremamente complexa e de difícil consenso, 
pois além de envolver premissas e elementos de natureza ideológica 
e de valores de elevado grau de subjetividade, tais como liberdade, 
justiça distributiva e equidade, dependem amplamente do ambiente 
jurídico, econômico, político, cultural no qual essas políticas são 
adotadas, além, é claro, da viabilidade administrativa da exação. 

 
 
 
 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal914, em sede de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 1276), já se manifestou no sentido de ser 

idônea a utilização do “caráter extrafiscal que pode ser conferido aos tributos, para 

estimular conduta por parte do contribuinte, sem violar os princípios da igualdade e 

da isonomia”, conforme se extrai do voto da Relatora Ministra Ellen Gracie, no bojo 

da mencionada ação.  

Na verdade, ainda são tímidas as políticas públicas utilizando a 

tributação como instrumento de proteção do Meio Ambiente, especialmente no 

Brasil. Na seara ambiental tem se destacado o ICMS Ecológico (ICMS Verde), 

malgrado tecnicamente não possa ser, a rigor, qualificado como um “tributo verde”, 

                                                
912Vale destacar o disposto no art. 145, § 1º, da Carta Constitucional de 1988, que determina a 
observância da capacidade econômica do contribuinte na seara dos impostos, ou seja, o texto da 
Constituição não utiliza o termo tributo, donde se pode inferir que o princípio da capacidade 
contributiva pode ser relativizado em outras espécies tributárias, como por exemplo, nas 
contribuições especiais, as quais têm, em regra, natureza extrafiscal. 
913 COSTA, Leonardo. (2012.a). Op. Cit., pp. 170-174. 
914BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 1276/SP.  Julgamento em 
29.08.2002. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 04.06.2012. 



 

  

tendo em vista que a regra tendente a induzir comportamento ecologicamente 

apropriado possui natureza jurídico-financeira e não tributária, isto é, a norma 

impositiva do dever de pagar o ICMS não contém elemento extrafiscal, apesar da 

afetação de parcela do produto da sua arrecadação ser conexo ao princípio da 

sustentabilidade ambiental. Ressalte-se, entretanto, que se concebido o termo 

extrafiscal abrangendo também a esfera da despesa pública pode-se caracterizar a 

referida situação como de natureza extrafiscal.  

Tal incentivo, pela via da receita do imposto em tela, com propósito 

ecológico tem se expandido no Brasil no âmbito dos governos regionais e locais, 

por sua dúplice finalidade; a primeira, que é buscar a modificação de 

comportamentos em relação ao Meio Ambiente, e a segunda, é proporcionar 

alterações objetivas no sentido de preservação dos ecossistemas locais. Essas 

metas coadunam-se com a segunda função presentada por Klaus Vogel, aquela 

segundo a qual o Estado utiliza o tributo para alcançar determinadas finalidades.   

A rigor, a iniciativa de utilizar parcelas dos recursos arrecadados pelos 

Estados com o ICMS e repassá-los aos Municípios que desenvolvam políticas 

protetivas ambientais, surgiu no Estado do Paraná, em sua Constituição de 1989 e 

posteriormente regulamentado por meio da Lei nº 59/1991. Em continuidade, 

outros Estados começaram a editar normas para regulamentar o manejo do ICMS 

Ecológico, a exemplo dos Estados de São Paulo, em 1993, Minas Gerais (com a 

denominada “Lei Hobin Hood”, de 1995), Rondônia, em 1996, Rio Grande do Sul, 

em 1997, Rio de Janeiro, por meio da Lei n.º 5.100/2007915.  

Diante do exposto, reconhece-se no instituto da extrafiscalidade a 

possibilidade de utilização dos tributos como mais um instrumento em prol da 

defesa do Meio Ambiente, em especial dos mananciais hídricos brasileiros. Não se 

pode perder de vista que nenhum instrumento de per se tem condição de 

concretizar o acesso universal à água potável com sustentabilidade, por isso 

advoga-se a aplicação conjunta de vários instrumentos: a educação ambiental, a 

normatização, a tecnologia e a tributação, sem descuidar de outros mecanismos 

existentes – mencionados ou não nesta Tese. 

 
 

                                                
915INSTITUTO Tributo Verde De Incentivo À Conservação.  Introdução ao ICMS Ecológico. 
Disponível em <http://www.tributoverde.com.br>. Pesquisa realizada em 05.06.2012. 



 

  

III. 3. O Tributo como Instrumento de Mudança de Paradigmas Comportamentais no 
Contexto das Águas, em particular no Espaço Urbano 
 
 

Nesta seção, objetiva-se enfrentar o problema da gestão sustentável 

das águas no cenário urbano, cujos atores/consumidores são as famílias, o 

comércio (ex., padarias, salões de estética e beleza) e os trabalhadores autônomos 

(ex., médicos e dentistas). 

Nessa trilha, destacam-se alguns princípios basilares do Direito 

Ambiental916, os quais servem de bússola para o Poder Público e para os demais 

atores sociais na condução de seus atos em relação à Natureza e, em particular, 

ao o ouro azul. Assim, tem-se: o princípio da precaução, o qual tem como foco de 

atenção eventos e situações, cujos potenciais de riscos ambientais ainda não são 

do conhecimento, nem mesmo de especialistas917. Este princípio - hoje consagrado 

na Declaração do Rio de 1992 e em muitos outros documentos de intenção e em 

diplomas normativos - apareceu de maneira significativa no Direito Internacional, 

especialmente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (a 

ECO 92), sediada na cidade do Rio de Janeiro.  

No entanto, o princípio da precaução já em 1974 era contemplado no 

Direito alemão e, ainda, no Protocolo de Montreal à Convenção de Viena para a 
                                                
916PORTUGAL. Poder Legislativo. Lei n° 58 de 29 de dezembro de 2005. DIÁRIO DA 
REPÚBLICA—I- SÉRIE-A Nº 249—29 de Dezembro de 2005. À guisa de exemplo, vale destacar 
que a Lei de Água de Portugal, a Lei nº 58/2005, expressamente prevê os princípios norteadores da 
gestão das águas daquele país. Nesse sentido, dispõe o art. 3º, in verbis: a) Princípio do valor social 
da água, que consagra o acesso universal à água para as necessidades humanas básicas, a custo 
socialmente aceitável, e sem constituir factor de discriminação ou exclusão; b) Princípio da 
dimensão ambiental da água, nos termos do qual se reconhece a necessidade de um elevado nível 
de protecção da água, de modo a garantir a sua utilização sustentável; c) Princípio do valor 
económico da água, por força do qual se consagra o reconhecimento da escassez actual ou 
potencial deste recurso e a necessidade de garantir a sua utilização economicamente eficiente, com 
a recuperação dos custos dos serviços de águas, mesmo em termos ambientais e de recursos, e 
tendo por base os princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador; (...) e) Princípio da 
precaução, nos termos do qual as medidas destinadas a evitar o impacto negativo de uma acção 
sobre o ambiente devem ser adoptadas, mesmo na ausência de certeza científica da existência de 
uma relação causa-efeito entre eles; f) Princípio da prevenção, por força do qual as acções com 
efeitos negativos no ambiente devem ser consideradas de forma antecipada por forma a eliminar as 
próprias causas de alteração do ambiente ou reduzir os seus impactes quando tal não seja possível; 
g) Princípio da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e da 
imposição ao emissor poluente de medidas de correcção e recuperação e dos respectivos custos; h) 
Princípio da cooperação, que assenta no reconhecimento de que a protecção das águas constitui 
atribuição do Estado e dever dos particulares; i) Princípio do uso razoável e equitativo das bacias 
hidrográficas partilhadas, que reconhece aos Estados ribeirinhos o direito e a obrigação de 
utilizarem o curso de água de forma razoável e equitativa tendo em vista o aproveitamento 
optimizado e sustentável dos recursos, consistente com a sua proteção”. 
917 SPERI, Cleber. Os benefícios fiscais como instrumento de garantia à proteção do meio 
ambiente. Disponível em <http://www.netlegis.com.br>. Pesquisa realizada em 09.06.2012. 



 

  

proteção da Camada de Ozônio, em 1987, acentua Terence Dorneles 

Trennepohl918. No Direito brasileiro, é possível extrair o princípio da precaução do 

disposto no art. 225, § 1º, IV, CF/88, quando determina o prévio estudo de impacto 

ambiental à implementação de atividades potencialmente causadoras desse tipo de 

ameaça.  Também é possível reconhecer tal princípio no diploma normativo dos 

crimes ambientais, a Lei nº 9.605/98 e na Lei nº 6.938/81(Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente).  

Na análise de Terence Dorneles Trennepohl919, enquanto o princípio 

da precaução “atua para inibir o risco de perigo potencial (ou seja, o dano em 

abstrato)”, o princípio da prevenção “atua no sentido de inibir o risco de dano em 

potencial (atividades sabidamente perigosas)”. 

Assim, trazendo os institutos da precaução e da prevenção para a 

temática de proteção das águas, reconhece-se no princípio da precaução a diretriz 

norteadora das políticas públicas de preservação dos mananciais de águas, 

especialmente naquelas regiões onde os problemas com os aspectos qualitativo e 

quantitavo são mais sérios. Já o princípio da prevenção pode atuar delimitando o 

agir do administrador público e dos consumidores do líquido vital, com base nos 

princípios da sustentabilidade e da responsabilidade sócio-hídrica, lembrando 

sempre do “dever de cuidado” a que se refere Leonardo Boff. 

Também merecem realce outros princípios, como: o princípio da 

cooperação, o qual é corolário do princípio da solidariedade ambiental, o princípio 

do não-retrocesso, o princípio da resiliência, o princípio do poluidor-pagador e o 

princípio do usuário-pagador.  No que diz respeito ao princípio da cooperação, 

afirma Cleber Speri920: 

 

 
O princípio da cooperação parte da premissa de que não só um 
Estado, isoladamente, mas todos, envolvendo suas populações, 
solidarizem-se na proteção do meio ambiente. Aguarda-se a mútua 
cooperação na proteção do meio ambiente, cooperação esta que se 
não alcançada, levará a aplicação de outro princípio, o do poluidor-

                                                
918TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Incentivos Fiscais no Direito Ambiental: para uma matriz 
energética limpa e o caso do etanol brasileiro. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, pp. 67-73. 
Esclarece o autor que o princípio da precaução “aplica-se àqueles casos em que o perigo é 
abastrato, de um estado de perigo em potencial, onde existam evidências que levem a considerar 
determinada atividade perigosa”. 
919Idem. Ibidem, pp. 73-74.  
920 SPERI. Op. Cit. 



 

  

pagador, no qual se impõe ao causador do dano ambiental o dever 
de arcar com os custos da eliminação ou, ao menos, diminuição do 
dano. 

 

 

O princípio do não-retrocesso ambiental, defendido pelo ecojurista 

francês Michel Prieur921, em palestras que proferiu em dois eventos paralelos à 

Conferência das Nações Unidas (Rio+20), ampara-se em tres premissas básicas, 

como por exemplo: a uma, nenhum ato normativo ou de natureza material do Poder 

Público pode gerar mais prejuízos ao Meio Ambiente; a duas, a ideia de tutela do 

ecossistema visa a garantir à saúde da Natureza, sem a qual não há vida922 e a 

três, a humanidade, a partir do momento em que despertar para a cidadania 

ecológica, deve caminhar sempre no sentido de aprimorar cada vez mais seu agir 

no mundo, de modo a minimizar os impactos ambientais. 

Ainda, no tocante ao princípio do não-retrocesso vale acrescentar que 

sua aplicação na seara ambiental serve de instrumento obstativo às mudanças 

legislativas que possam implicar retrocessos a conquistas consolidadas em termos 

de proteção do Planeta Terra.  Na argumentação da especialista em gestão 

ambiental Cristiane Queli da Silva Gallo923, “sua aplicação garante o piso mínimo 

de proteção ambiental”. 

O princípio da resiliência, consoante lições de Carl Folke924, funda-se 

na capacidade de a sociedade administrar as incertezas - sejam de caráter político-

social, ou decorrentes de intempéries ambientais - de maneira sustentável e 

                                                
921PRIEUR, Michel. The Non-Regression Principle. In: Encontro Mundial de Juristas de Meio 
Ambiente para a Rio+20. Dias 15 a 17 de junho de 2012. Parque Jardim Botânico. Espaço Tom 
Jobim. Organizadores: The International Centre os Comparative Environmental Law (C.I.D.C.E, 
França), Program os Law and the Environment – FGV-Direito-Rio (Brasil) e Environnmental Law 
Institute (Estados Unidos). Disponível em http://direitorio.fgv.br. Pesquisa realizada em 18.06.2012. 
Ainda, PRIEUR, Michel. O Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. In: Congresso Mundial 
sobre Justiça, Governança e Legislação para a Sustentabilidade Ambiental. Realização: 
PNUMA/UNEP - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Co-organizadores: TJRJ, 
AMAERJ, FGV PROJETOS, MPRJ e EMERJ. Dias 17 a 20 de junho de 2012. Disponível em 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br>. Pesquisa realizada em 18.06.2012. 
922PRIEUR, Michel. De l’urgente nécessité de reconnaître le principe de non régression en droit de 
l’environnement In: OLIVEIRA, Carina Costa de. & SAMPAIO, Romulo Silveira R. A Economia 
Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável: a governança dos atores públicos e 
privados. FGV-DIREITO-RIO+20. Disponível em <http://direitorio.fgv.br>. Pesquisa realizada em 
18.06.2012. 
923GALLO, Cristiane Queli da Silva. Princípio de Proibição de Retrocesso: fundamentos e 
aplicabilidade no Direito Ambiental. Disponível em <http://www.webartigos.com>. Pesquisa realizada 
em 18.06.2012. 
924FOLKE, Carl.  What is resilience? Disponível em <http://www.stockholmresilience.org>. 
Pesquisa realizada em 21.06.2012. 



 

  

contínua.  Nessa toada, Lia Helena Monteiro de Lima Demange925  entende que o 

princípio da resliência está calcado em algumas premissas, tais como: 

 
 
1. Every person has the right to use natural resources as long as 
such use does not impair the use by others or the persistence of the 
original setting of mutually reinforcing processes and structures of an 
ecosystem. 2. Every person has the moral duty to respect nature and 
to pursue a way of living in harmony with the land mechanism. 3. In 
order to ensure ecosystem resilience to natural or human-made 
disturbances, the human management of natural or urban landscapes 
shall preserve ecosystem functions through: a) the preservation of all 
species everywhere; b) the preservation of natural cycles; c) and the 
preservation of chemical composition of soil, air and water. 4.The lack 
of scientific understanding regarding the function of land mechanisms 
and the role developed by single species in such mechanisms shall 
not be used as a reason for postponing cost-effective measures to 
enhance ecosystem resilience926. 
 
 
 

Tais premissas fortalecem ainda mais a tese do emprego da 

tributação como instrumento para frear o uso irracional e descomprometido da 

água. Assim concebido, o princípio da resiliência ambiental tem como substrato a 

exigência da preservação da Natureza, a fim de garantir suas funções e, por 

conseguinte, a vida de todos os seres vivos. 

No tocante ao princípio do poluidor-pagador, que tem como premissa 

a noção de que os recursos naturais são finitos e a demanda é infinita, Carlos da 

Costa e Silva Filho927 ao se referir à compulsoriedade dos tributos pondera : 

 
os tributos demonstram uma relativa aptidão para servirem como 
instrumento de aplicação prática do princípio do poluidor-pagador, de 
modo a não apenas proporcionar a recuperação dos custos da 
fiscalização, proteção e recuperação do meio ambiente, inicialmente 

                                                
925 DEMANGE, Lia Helena Monteiro de Lima. The Principle of Resilience (Nov. 28, 2011) (LLM 
thesis, Pace University School of Law). Disponivel em <http://digitalcommons.pace.edu>. Pesquisa 
realizada em 19.06.2012. 
926Tradução livre: “1.Cada pessoa tem o direito de usar recursos naturais, desde que essa utilização 
não prejudicar a utilização por outras pessoas (...); 2. Cada pessoa tem o dever moral de respeitar a 
natureza e procurar trilhar um caminho para viver em harmonia com a terra; 3. Para assegurar a 
resiliência do ecossistema a perturbações naturais ou produzidas pelo homem, a gestão deve ser 
no sentido de preservar o ecossistema, observando: a) a preservação de todas as espécies em 
todos os lugares; b) a preservação dos ciclos naturais; c) a preservação da composição química do 
solo, ar e água (...); 4. A falta de compreensão científica sobre a função dos mecanismos da terra e 
o papel desenvolvido pela espécie única de tais mecanismos não deve ser utilizado como uma 
razão para adiar medidas economicamente vantajosas para aumentar a resiliência do ecossistema”. 
927 SILVA FILHO. Op. Cit., p. 184. 



 

  

suportados pelo Poder Público, mas também para estimular condutas 
que causem menores impactos à qualidade ambiental. 

 

 

É pertinente a relação que o citado autor identifica entre o princípio do 

poluidor-pagador com a tributação ambiental, pois tal princípio, na linha de 

pensamento de Cid Tomanik Pompeu928, não tem natureza de sanção; ao revés, 

ele se insere no contexto da prevenção, quando o Poder Público incentiva a 

redução dos elementos poluentes e prejudiciais ao Meio Ambiente. Vale lembrar, 

por oportuno, que o tributo, nos termos do art. 3º, do Código Tributário Nacional 

(CTN), não tem caráter de sanção, o que não significa dizer que o tributo não 

possa ser utilizado para modificar ou frear condutas abusivas contra o ecossistema. 

Tratando da aplicação do princípio do usuário-pagador à gestão das 

águas, esclarece Cid Tomanik Pompeu 929: 
 
 
pretende-se que a fixação de preço para a utilização da água seja 
adotada, cada vez mais, como meio para distribuir os custos de 
administração entre os usuários, proporcionar incentivos adequados 
ao seu uso eficiente e, consequentemente, restringir o mau uso, os 
despejos e a contaminação das águas. 
 

 

Alguns Estados, a exemplo do Rio de Janeiro, têm repassado ao 

consumidor o valor pago pelo uso dos recursos hídricos sob o regime de outorga, 

com base na Lei nº 9.433/97 (diploma da Política Nacional dos Recursos Hídricos). 

No caso do referido Ente Político, tal cobrança, que vem explicitada no boleto 

bancário dos serviços de fornecimento de água pela prestadora responsável, a 

Companhia de Águas e Esgotos (CEDAE) que atua em 64 dos seus 92 Municípios, 

encontra amparo jurídico na Lei Estadual nº 4.247/2003930, alterada pela Lei n° 

5.234/2008. O montante recolhido é destinado ao Fundo de Recursos Hídricos, nos 

termos do art. 24, § 2º, da mencionada Lei nº 4.247/2003. Segundo informações 

fornececidas pelo Chefe do Departamento de Recursos Hídricos da CEDAE, 
                                                
928 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora RT, 2010, p. 245. 
PRIEUR, Michel. A Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável 
929 POMPEU. Op. Cit., p. 246. 
930 INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente. Base Legal para a Gestão das Águas do Estado 
do Rio de Janeiro: 1997-2011. Organizado por JOHNSSON, Rosa Maria F., ACSELRAD, Moema 
V., SAMPAIO, Glaucia F. e ROMANO, Livia S. Rio de Janeiro: INEA; Secretaria do Meio Ambiente, 
2011. Disponível em <http://www.inea.rj.gov.br>. Pesquisa realizada em 19.06.2012. 



 

  

Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas931, tal cobrança não tem natureza jurídica de 

taxa, tampouco de serviço adicional, constituindo custo decorrente da outorga de 

uso de recursos hídricos concedida pelo órgão estadual à referida estatal. Aduz, 

ainda, o mencionado profissional que a discriminação da cobrança em tela, na 

conta do usuário, tem dúplice função: dar maior transparência aos consumidores e 

estimulá-los a utilizar o líquido vital com responsabilidade e sustentabilidade, a fim 

de evitar desperdício deste bem finito. De fato, a cobrança adicional na conta de 

fornecimento de água não pode ser caracterizada como taxa, pois esta depende de 

lei e deve ter como pressuposto a efetiva ou potencial prestação de um serviço 

público e divisível. Na hipótese da cobrança pelo uso da água tem-se um custo que 

a prestadora de serviço de saneamento básico incorre com a captação da água 

pelo regime de outorga e o repassa no preço do serviço. 

A cobrança pelo uso da água constitui tema espinhoso, o qual, 

embora mereça exame acurado, será aqui perfilado em linhas gerais. Alguns 

Estados federados buscam enquadrar a água encanada como mercadoria e 

sujeitá-la a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).   

A polêmica já chegou ao Pleno do Supremo Tribunal Federal mais de 

uma vez, ora pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), ora por meio 

do Recurso Extraordinário.  Atualmente, encontra-se na Suprema Corte de Justiça, 

em sede de Repercussão Geral932, por força do leading case, o Recurso 

Extraordinário n° 607056933, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, no qual 

questiona a decisão prolatada pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

daquele Estado, que, com base no Enunciado de Uniformização de Jurisprudência 

                                                
931 CEDAE - Companhia de Águas e Esgotos –. Estudo de campo. Entrevista realizada com 
Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas, Chefe do Departamento de Recursos Hídricos, no dia 
12.07.2012, na cidade do Rio de Janeiro. 
932 Cf. GLOSSÁRIO JURÍDICO, “a Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na 
Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45. O objetivo desta ferramenta é 
possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, 
de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro 
recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte”. 
Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 12.06.2012. 
933 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n°607056. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao>. Pesquisa realizada em 12.06.2012. 



 

  

nº 05/2006 da referida Corte de Justiça, considerou ilegítima a cobrança de ICMS 

sobre o serviço de fornecimento de água tratada para consumo934. 

A quaestio juris em tela, envolvendo o fornecimento de água e a 

imposição do ICMS já foi – repise - enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, a 

exemplo da ADI nº 2224-5935, na qual o Procurador- Geral da República, em razão 

de pedido formulado pela Companhia de Água e Esgotos do Município de 

Petrópolis, arguiu a inconstitucionalidade do Convênio nº 77/1995 que autoriza os 

Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul a revogarem a isenção do ICMS 

para a água tratada e canalizada, bem como da Resolução n° 2.679/96 da 

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. No bojo da mencionada ação, 

o Ministro-relator Neri da Silveira pronunciou-se no sentido de que: 

 

 
a água canalizada para o consumo da população não pode ser 
considerada objeto de comercialização e, sim, de prestação de 
serviço público. Seu fornecimento é exercício regular de serviço 
público essencial posto à disposição da população. Não cabe ver, aí, 
uma operação relativa à circulação de água, como se esta fosse 
mercadoria. É atividade insuscetível de considerar-se fato gerador do 
ICMS. 

 

 

Conforme se referiu na primeira parte desta investigação, a 

precificação do uso da água não deve – e não pode – levar à interpretação de que 

a água tratada e encanada para consumo seja mercadoria, no sentido clássico do 

termo, porque isso implica tratá-la de acordo com a lógica do mercado, priorizando-

se a obtenção de lucro.   

Tal lógica aplicada ao consumo do ouro azul caracterizaria violação 

ao direito fundamental de acesso à água potável.  Na verdade, o que se visa, com 

a precificação, é garantir a todos o acesso qualitativo e quantitativo do líquido 

precioso, por meio de um instrumento econômico, o tributo, cuja finalidade imediata 
                                                
934RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Órgão Especial. 
Uniformização de Jurisprudênciaa n° 05/2006.  Registrado em abril de 2007. Disponível em 
<http://srv85.tjrj.jus.br>. Pesquisa realizada em 13.06.2012. Vale destacar o conteúdo do Enunciado 
de Súmula nº 130 deste tribunal, que dispõe, in verbis: “o fornecimento de água limpa e potável é 
serviço essencial, sendo ilegal a cobrança do ICMS por parte das empresas concessionárias". 
Referência: Uniformização de Jurisprudência nº. 2006.018.00005. Julgamento em 04/01//2007. 
Relator: Desembargadora Valéria Maron. Votação unânime. 
935 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 2224- 5/DF. Diário de Justiça de 
13.06.2003. Disponível em <http://redir.stf.jus.br>. Pesquisa realizada em 13.06.2012. 



 

  

é forçar mudanças de hábitos dos consumidores do líquido precioso, e não o 

auferimento de receita ou lucro. 

Por outro lado, pode o Estado, pela via da tributação, conceder 

incentivos fiscais a partir dos tributos já existentes, ou criar tributo novo, com o fito 

de desestimular o consumo de produtos ou serviços que causam significativos 

impactos ambientais, ao mesmo tempo em que estimula o consumo racional de 

bens e serviços que seguem a tendência da denominada economia verde. Na linha 

argumentativa de Terence Dorneles Trennepohl936, os green taxes são “tributos 

que orientam a decisão política, econômica e empresarial, de modo a tornar a 

opção ecologicamente mais correta e adequada”. 

No Brasil, infelizmente, quando se trata de instituição de tributos de 

caráter ambiental parece faltar entusiasmo, sendo digno de nota que parte da 

doutrina tende a opor-se à medida, sob a justificativa de que a criação de novas 

exações iria aumentar a já tão elevada carga tributária937. Assim, imperam em 

terras brasileiras, basicamente, os instrumentos legislativos e sancionatórios (ex., 

as penalidades e multas), as medidas administrativas (ex., licenças e embargos de 

empreendimentos) e, no caso da água, os institutos da outorga e do preço público 

ou tarifa (para o fornecimento de serviços de saneamento básico). A rigor, o que se 

teria de tributação ambiental específica seriam as taxas cobradas por conta da 

concessão de licenças ambientais, as quais poderiam enquadrar-se como tributos 

autônomos de caráter ambiental. 

Feitas essas observações, retoma-se o estudo do uso da tributação 

para promover práticas de proteção ambiental, a qual teve origem na Europa por 

volta de 1980, desenvolvendo-se aos poucos e incorporando-se em sistemas 

normativos de diversos países, como a França, Itália e Estados Unidos938. 

No Brasil, segundo estudo de Terence Dorneles Trennepohl939, a 

tributação na seara ambiental destaca-se especialmente a partir da concessão de 

incentivos fiscais, sendo que “quase todos os tributos podem ser utilizados com 

essa conotação de sanção positiva premial”. Por sua vez, Leonardo de Andrade 

                                                
936 TRENNEPOHL. Op.Cit., p. 101. 
937 Vide nesse sentido FAZOLLI, Silvio Alexandre, 2004 apud TRENNEPOHL, op. cit., p. 116. 
938FREITAS NETO. Op. Cit., pp. 57-78. 
939 TRENNEPOHL. Op. Cit. pp. 102.104. 



 

  

Costa940 advoga que a concessão de benefícios fiscais relacionada às atividades 

de produção de bens e serviços deve ter como “requisito essencial de eficácia 

progressiva” o princípio da sustentabilidade ambiental, “a despeito de os 

formuladores da política tributária não observarem esse vetor axiológico 

constitucional implícito primário”941, pontua o autor. 

  Ainda, no tocante aos benefícios fiscais na seara ambiental, 

pontuam Breno Ladeira Orlando e Daniel M. Gudiño942 que “a concessão de 

incentivos fiscais, além de garantir o fim imediato almejado (a preservação do Meio 

Ambiente), desperta nas empresas, por meio de um incentivo econômico, a 

consciência sobre a questão ambiental (fim mediato)”. No cenário pátrio existem 

exemplos de tratamentos tributários que utilizam como parâmetro extrafiscal a 

proteção do Meio Ambiente.  Nessa direção, destacam-se:  

1) Regulamento do Imposto de Renda943: a) arts. 609 a 611, os quais 

preveem a aplicação de percentuais do referido imposto em projetos de 

florestamento e reflorestamento no âmbito da Superintendência de 

Desenvolvimento do Norte (SUDAM) e do Nordeste (SUDENE); b) os arts. 546, 

§1º; 547, §5º; 554, §1º e 555, §5º condicionam benefícios específicos vinculados a 

estas entidades à observância “dos dispositivos da legislação trabalhista e social e 

das normas de proteção e controle do meio ambiente”; c) o art. 616, por sua vez, 

estabelece, in verbis: “Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 

federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 

da qualidade ambiental sujeitará os transgressores à perda ou restrição de 

benefícios e incentivos fiscais (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 14, 

inciso II).  

2) Lei nº 11.116/2005, que estabelece alíquotas reduzidas às 

Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento 

                                                
940COSTA, Leonardo de Andrade. A Sustentabilidade Ambiental na Produção Econômica de Bens e 
Serviços como Requisito Progressivo à Concessão de Incentivos e Benfícios Fiscais no Brasil. In: 
FLORES, Nilton Cesar (organizador). A Sustentabilidade Ambiental em Suas Múltiplas Faces. 
São Paulo: Editora Millennium, 2012, pp. 149.190. 
941 COSTA (2012.b). Op. Cit. 185. 
942ORLANDO, Breno Ladeira K. & GUDIÑO,Daniel M. Instrumentos Tributários e Financeiros 
utilizados no Brasil para a proteção do Meio Ambiente: uma análise crítica. In: ORLANDO, Breno 
Ladeira K. et al (organizadores). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2009, pp. 79-102. 
943 Aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. Vide sítio da Receita Federal do 
Brasil. Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Pesquisa realizada em 09.06.2012. 



 

  

da Seguridade Social (COFINS) para as receitas decorrentes de comercialização 

de biodiesel, que é combustível menos poluente do que os denominados 

combustíveis fósseis, a exemplo do diesel e da gasolina, ambos derivados de 

petróleo. 

3) Lei nº 11.196/2005 (denominada de Lei do Bem), a qual prevê a 

concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizem pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. 

4) Lei nº 12.375/2010, em seu art. 5º, reza que os “estabelecimentos 

industriais terão direito, até 31 de dezembro de 2014, a crédito presumido do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de resíduos sólidos 

utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus 

produtos”. 

 5) Lei nº 9.393/1996, que disciplina o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), afasta do âmbito tributável do imóvel (artigo 10, §1º, II) 

parcelas do terreno vinculadas ao interesse ou preservação do Meio Ambiente.  

6) Portaria nº 24/2011944 disciplina a cobrança da taxa de cessão de 

espaços físicos em águas públicas. Embora a referida exação não tenha como 

finalidade precípua a preservação do ecossistema aquático, mas o controle do uso 

dos espaços aquáticos, isso representa de forma indireta a proteção das águas. 

7) Lei nº 12.651/2012 (com modificações realizadas por meio da 

Medida Provisória nº 571/2012), o polêmico novo Código Florestal945; em seu art. 

41, prevê a possibilidade de o Governo Federal conceder isenção de impostos para 

os principais insumos e equipamentos, como por exemplo, postes de madeira 

tratada, bombas d’água, dentre outros utilizados para os processos de recuperação 

e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 

restrito. 

                                                
944 BRASIL. Secretaria do Patrimônio da União. Portaria nº 24 de 26 de janeiro de 2011. 
Disponível em <http://www.colit.pr.gov.br/>. Pesquisa realizada em 26.06.2012. A Secretaria do 
Patrimônio da União realizou entre os dias 18 a 20 de junho, o "Seminário Nacional sobre Cessão e 
Regularização de Estruturas Náuticas", o qual reuniu técnicos do governo para discutir alguns 
pontos do ato normativo em tela, conforme informações extraídas do sítio da SECRETARIA DO 
PÁTRIMÔNIO DA UNIÃO. Disponível em <http://patrimoniodetodos.gov.br/>. Pesquisa realizada em 
26.06.2012. 
945 Sobre as controvérsias acerca da edição deste diploma legal vide AVZARADEL, Pedro Curvello 
Saavedra. Desenvolvimento Sustentável e Regularização Fundiária: impasses diante da Tutela 
Ambiental e da Provável alteração do Código Florestal Brasileiro. In: FLORES, Nilton Cesar 
(organizador). A Sustentabilidade Ambiental em Suas Múltiplas Faces. São Paulo: Editora 
Millennium, 2012, pp. 207-232. 



 

  

No âmbito dos Estados e dos Municípios também há normas 

esparsas que vinculam a concessão de tratamento tributário diferenciado às 

questões ambientais. Nesse contexto, cabe trazer à luz alguns exemplos 

ilustrativos. O Estado do Acre concede incentivos fiscais a empreendedores que 

buscam acomodar seus interesses econômicos com a sustentabilidade ambiental, 

conforme dispõe o diploma normativo estadual, a Lei n° 1.361/2000946, 

estabelecendo, em seu art. 1º, que a Política de Incentivos Fiscais às Atividades 

Industriais observará os princípios da seletividade947, da progressividade948 e da 

temporariedade949, além de determinados objetivos, entre eles a “adequação das 

atividades de exploração e processamento dos recursos naturais à proteção e à 

sustentabilidade ambiental, em conformidade com o Zoneamento Ecológico-

Econômico do Acre – ZEE”. 

No Ceará, o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 

Geradora de Energia Eólica (Proeólica), criado pelo Decreto nº 27.951/2005950, 

estabelece a concessão de incentivos fiscais para os projetos inerentes ao 

Programa em tela.  

                                                
946 ACRE. Poder Legislativo. Lei nº 1.361 de 29 de dezembro de 2000. Publicado no Diário Oficial 
nº 7.952 do dia 24/01/2001. Disponível em <http://www.sefaz.ac.gov.br>. Pesquisa realizada em 
07.06.2012. 
947Nos termos do art. 2º, da Lei do Estado do Acre nº 1.361/2000, a seletividade consubstancia 
“caráter de prioridade dos empreendimentos florestais, agroflorestais, extrativistas, agropecuários, 
agroindustriais, e tecnológicos dirigidos a industrialização no Estado (...)”. 
948 A observância do princípio da progressividade pressupõe a aplicação de alíquotas mais elevadas 
à medida que a base de cálculo de um tributo aumenta. O Imposto sobre a Renda no Brasil tem que 
ser necessariamente progressivo, tendo em vista o disposto no art. 153, §2º, CF/88. Na mesma 
linha, o Imposto Territorial Rural - ITR também é informado pelo princípio da progressividade (art. 
153, §4º, CF/88). Vide mais sobre o tema AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 16 ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2010.  
949Conform dispõe o art. 2º, da já mencionada Lei nº 1.361/2000, o princípio da temporariedade 
compreende a “concessão de incentivos fiscais e financeiros com prazos previamente 
determinados”. 
950 CEARÁ. Poder Executivo. Decreto nº 27.951 de 10 de outubro de 2005. Disponível em 
<http://www.cede.ce.gov.br>. Pesquisa realizada em 09.06.2012. Dispõe em seu art. 8º, in verbis: “A 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ concederá diferimento: I - do ICMS incidente na importação de: a) 
máquinas e equipamentos e estruturas metálicas para compor o ativo permanente da sociedade 
empresária, que deverá ser pago quando da sua desincorporação, bem como, nas importações de 
peças e partes para incorporação às máquinas, aos equipamentos e as estruturas metálicas, desde 
que a mesma não esteja inscrita no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Pública Estadual 
(CADINE). O diferimento também se aplica a aquisição pela sociedade empresária de máquinas, 
equipamentos e estruturas metálicas, formalizada mediante contrato de arrendamento mercantil 
com prazo pré-determinado, contraprestações mensais e com opção de compra do final do contrato 
(...). II - matéria-prima e insumos para utilização no processo industrial, adquiridos por 
estabelecimento importador enquadrado no PROEÓLICA, não inscrito no Cadastro de 
Inadimplentes da Secretaria da Fazenda Pública Estadual (CADINE) (...). III - sobre a diferença de 
alíquota do ICMS entre as operações internas e interestaduais, relativa às aquisições, de bens 
destinados ao ativo fixo ou imobilizado da sociedade empresária (...)”. 



 

  

O Estado de São Paulo, em seu Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aprovado 

pelo Decreto n° 45.490/2000951, e modificado pelo Decreto n° 57.145/2011, prevê 

incentivos fiscais, por exemplo, a aerogeradores para conversão de energia dos 

ventos em energia mecânica, para fins de bombeamento de água e/ou moagem de 

grãos; a aerogeradores de energia eólica; a torre para suporte de gerador de 

energia eólica; assim como para pás de motor ou turbina eólica. 

O Estado do Rio de Janeiro, além do já mencionado “ICMS Verde”952, 

prevê incentivos fiscais no âmbito da tributação do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na hipótese de 

“aquisição de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios que venham a 

compor os ativos das usinas de álcool e sistemas de produção das empresas que 

se instalarem no Estado do Rio de Janeiro, consistente no diferimento de seu 

pagamento para o final da vida útil dos referidos bens ou quando de sua 

alienação”, conforme estabelece o art. 1º, do Decreto Estadual nº 37.210/2005953. 

Entretanto, em seu art. 4º, § 1º, o mencionado ato normativo condiciona a 

concessão do benefício fiscal à compatibilidade entre as instalações e a legislação 

ambiental. 

 Além dos referidos benefícios relacionados ao ICMS, os Estados 

também podem adotar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA – com caráter extrafiscal, objetivando reduzir a emissão de gases de efeito 

estufa. No Rio de Janeiro, segundo informações do sítio da sua Secretaria de Meio 

Ambiente, o Secretário da pasta, Carlos Minc954, em palestra no II Seminário de 

Matriz Energética, realizado na Fundação Getúlio Vargas, em maio de 2012, 

defendeu a criação do IPVA Verde, por meio do qual os contribuintes, proprietários 

de veículos automotores, poderão ter alíquotas reduzidas ou aumentadas do 

referido imposto, de acordo com a classificação fornecida pelo órgão ambiental 
                                                
951 SÃO PAULO. Poder Executivo. Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 2000. Disponível em 
<http://www.al.sp.gov.br>. Pesquisa realizada em 09.06.2012. 
952 Vide Lei nº 5.100/2007 do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em 
<http://www.icmsecologico.org.br>. Pesquisa realizada em 22.05.2012. 
953 RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Fazenda. Decreto nº 37.210 de 28 de março de 
2003. Disponível em <http://www.fazenda.rj.gov.br>. Pesquisa realizada em 21.06.2012. 
954RIO DE JANEIRO. Subsecretaria de Comunicação Social. Governo do Estado vai lançar IPVA 
Verde em 2013. Disponível em <http://www.rj.gov.br>. Pesquisa realizada em 22.06.2012. 



 

  

federal, IBAMA. Ainda, com relação ao IPVA do Estado do Rio de Janeiro, a Lei n° 

2.877/97, em seu art. 10, estabelece a alíquota de 1% incidente sobre os carros 

movidos a gás natural ou a eletricidade, por serem considerados menos agressivos 

ao ecossistema, em comparação aos veículos movidos por combustíveis fósseis, 

como a gasolina, cujas alíquotas variam de 3 a 4 por cento955.  

Os Municípios – que, no Brasil, são Entes federados, ao lado da 

União, dos Estados e do Distrito Federal – têm competências constitucionais para 

editar leis criando, por exemplo, o Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza   

(ISSQN) e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), os quais 

também podem ter natureza extrafiscal, voltados à preservação ambiental.  No 

caso do IPTU, por exemplo, a Carta Constitucional de 1988, em seu art. 156, § 1º, 

II, estabelece que tal exação pode ter alíquotas diferentes, em razão do uso do 

imóvel, coadunando-se com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

contemplada no art. 182 do referido texto constitucional e no Estatuto da Cidade, a 

Lei nº 10.257/2001. Desta normativa constitucional, extrai-se que a alíquota do 

IPTU pode ser menor para proprietários de imóveis que respeitam a função sócio-

ambiental. Nesse sentido, sustenta-se na presente Tese que os proprietários 

poderiam obter benefício fiscal, com redução de alíquota, nos seguintes casos: 1) 

adoção do sistema de captação de água da chuva para usos diversos daqueles 

para saciar a sede, preparar alimento e higiene pessoal; e 2) implantação do 

sistema de coleta seletiva de lixo. José Eduardo Silvério Ramos956 advoga a 

utilização do IPTU progressivo no tempo como instrumento idôneo ao 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, dentre as quais está a 

preservação quantitativa e qualitativa das águas. 

No que diz respeito ao Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza 

(ISSQN) (também do campo de tributação municipal), pode-se adotar a mesma 

linha de raciocínio aplicada ao IPTU, admitindo-se a adoção do ISSQN extrafiscal, 

reduzindo ou aumentando a alíquota, de acordo com os impactos das atividades 

em relação ao Meio Ambiente. No caso de proteção das águas, o ISSQN 

extrafiscal deve ser aplicado para estimular o comprometimento das pessoas no 

uso desse recurso finito, adotando práticas sustentáveis, como a captação de água 
                                                
955 Vide SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em 
<http://www.fazenda.rj.gov.br/>. Pesquisa realizada em 22.06.2012. 
956 RAMOS, José Eduardo Silvério. Tributação Ambiental: o IPTU e o Meio Ambiente Urbano. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2011. 



 

  

da chuva para limpeza geral dos estabelecimentos. Ainda, no caso de profissionais 

liberais (ex., os odontólogos), poderia haver redução da alíquota do ISSQN para 

aqueles que adotassem tecnologias modernas com o fito de diminuir o concumo da 

água.  

No Direito Comparado, há alguns anos, vários países adotam a 

tributação no campo ambiental, a exemplo daqueles que integram a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  A propósito, segundo 

o relatório da referida organização internacional, o OECD Environmental Outlook to 

2030957, os governantes precisam adotar novos instrumentos para evitar o aumento 

da degradação ambiental. Nos termos expostos no citado documento: 

 

 
Los instrumentos basados en el mercado — como los impuestos, los 
permisos comercializables y la reforma o eliminación de subsidios 
perjudiciales — constituyen una poderosa herramienta para enviar 
indicadores de precios a las empresas y a los hogares para hacer 
más sostenibles su producción y consumo958. 

 

 

Denise Lucena Cavalcante e Ana Stela Vieira Mendes959 mencionam 

que o tributo verde já faz parte do contexto sócio-normativo de diversos países 

como Finlândia, Holanda, Itália, Alemanha, França, Portugal e Espanha. 

Em Portugal, por exemplo, a Lei nº 58/2005 (Lei da Água)960, em 

observância à Directiva nº 2000/60/CE do Parlamento e do Conselho Europeu, 

instituiu normas disciplinadoras da gestão dos recursos hídricos no território 

português.  Em seu art. 78, estabelece as hipóteses de incidência da taxa de 

recursos hídricos; tratando-se, portanto, de um tributo ambiental autônomo. Dispõe 

o mencionado dispositivo legal: 

 

                                                
957OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.  OECD Environmental 
Outlook to 2030. Disponível em <http://www.oecd.org/>. Pesquisa realizada em 01.07.2012. 
958 Tradução Livre: “(...). Os instrumentos já existentes no mercado - tais como impostos, licenças 
negociáveis e a reforma ou a eliminação de subsídios prejudiciais -, os quais são uma ferramenta 
poderosa para induzir empresas e famílias à produção e ao consumo sustentáveis”. 
959CAVALCANTE, Denise Lucena & MENDES, Ana Stela Vieira. Constituição Federal, Direito 
Tributário e Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.conpedi.org/>. Pesquisa realizada em 
25.06.2012. 
960PORTUGAL. Poder Legislativo. Lei n° 58 de 29 de dezembro de 2005. DIÁRIO DA 
REPÚBLICA—I- SÉRIE-A nº 249—29 de Dezembro de 2005. Disponível em <http://dre.pt/>. 
Pesquisa realizada em 02.07.2012. 



 

  

 
Artigo 78. Taxa de recursos hídricos 
1—A taxa de recursos hídricos (TRH) tem como bases de incidência 
objectiva separadas: 
a) A utilização privativa de bens do domínio público hídrico, tendo em 
atenção o montante do bem público utilizado e o valor económico 
desse bem; 
b) As actividades susceptíveis de causarem um impacte negativo 
significativo no estado de qualidade ou quantidade de água, 
internalizando os custos ambientais associados a tal impacte e à 
respectiva recuperação. 

 
 

O produto arrecadado com a taxa de recursos hídricos, consoante 

disposto no art. 79 do referido diploma legal português, é destinado ao 

financiamento de atividades que visam a melhorar a eficiência dos usos do ouro 

azul, bem como de projetos voltados à preservação e restauração do ecossistema 

aquático. Ainda em Portugal foi instituída a Eco-taxa, por meio do Decreto 

Legislativo Regional n.º 8/2012/M961, incidente sobre a utilização de embalagens 

não reutilizáveis na Região Autónoma da Madeira. O objetivo deste tributo é 

estimular as pessoas a dimimuir o consumo deste tipo de material, dando 

preferência a materiais recicláveis. Trata-se, por certo, de estratégia político-

legislativa fundamentada nos princípios da responsabilidade sócio-ambiental e do 

poluidor-pagador, na concepção adotada no presente trabalho.  

A Finlandia foi o primeiro país a instituir imposto específico sobre 

emissões de CO2 na Europa, em 1990.  A referida espécie tributária é cobrada de 

acordo com a quantidade de CO2, “sendo incorporado como uma sobretaxa por 

tonelada de carbono contida na combustão”, esclarecem Francisco Eduardo 

Mendes e Ronaldo Seroa da Motta962.  

Ainda, segundo os estudiosos mencionados963, na Holanda, em 1988, 

criou-se um imposto ambiental sobre combustíveis, em substituição ao regime de 

multas. O produto da arrecadação destina-se a custear iniciativas com a 

recuperação ambiental; sendo “a escolha dos combustíveis como alvo do novo 
                                                
961 PORTUGAL. Decreto Legislativo Regional nº 8/2012/M. Diário da República, 1.ª série — N.º 83 
— 27 de abril de 2012. Disponível em <http://madeira.vlex.pt/>. Pesquisa realizada em 22.06.2012. 
Dispõe ao art. 5º do diploma legal em tela: “Exigibilidade, liquidação e pagamento. 1 — A ECOTAXA 
é exigível no momento da introdução em consumo das embalagens referidas no artigo 3.º (...)”. 
962MENDES, Francisco Eduardo & MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos Econômicos para o 
Controle Ambiental do Ar e da Água: uma Resenha da Experiência Internacional. Disponível 
em <http://www.ipea.gov.br/>. Pesquisa realizada em 26.06.2012. 
963 MENDES & MOTTA. Op. Cit. Passim. 



 

  

tributo foi declaradamente associada ao princípio do “poluidor-pagador”, afirmam. A 

Holanda também alcança destaque pela criação da tax shifting, “em que o impacto 

regressivo de determinado tributo ambiental é compensado através da redução de 

alíquotas marginais de outros tributos”, analisam Jayme Barboza de Freitas Neto, 

Luiz F. K. Moura Bueno e Luiz Eugênio P. S. da Costa964. 

Na Itália, por meio da Lei nº 427/93, foi instituído o imposto de 

reciclagem sobre polietileno, tendo como sujeitos passivos da exação, os 

fabricantes de polietileno, os adquirentes dos produtos oriundos da União Europeia, 

bem como de outros países.  Os recursos carreados com este tributo, explica Paulo 

Henrique do Amaral965, destinam-se a “promover a coleta diferenciada, a 

recuperação e a reciclagem dos descartes dos filmes de polietileno”.  

A Alemanha, há alguns anos, trabalha a noção de Meio Ambiente em 

seu sistema tributário. A partir de 1999, com a denominada Lei de Acesso à 

Reforma Tributária Ecológica, os denominados tributos verdes tornaram-se mais 

relevantes. A referida legislação instituiu o imposto sobre energia e aumentou a 

alíquota do imposto sobre óleo mineral. Jayme Barboza de Freitas Neto, Luiz F. K. 

Moura Bueno e Luiz Eugênio P. S. da Costa966 esclarecem que a instituição do 

imposto sobre o óleo mineral tinha, inicialmente, como finalidade arrecadar 

recursos para construção de estradas; todavia, após a mencionada Lei da Reforma 

Tributária Ecológica, a espécie tributária em apreço orientou-se também a estimular 

a redução de emissões de gases poluentes.  

Ainda na Alemanha, o imposto sobre veículos movidos a energia 

elétrica recebeu uma pincelada de verde, ao serem beneficiados com menor carga 

tributária, além das taxas sobre o lixo e esgoto, as quais têm dois fins nobres: 

reduzir o desperdício do uso do ouro azul e promover a mudança cultural nas 

pessoas, de forma a evitar a produção de lixo desnecessário e inibir o consumismo. 

Este último propósito remonta ao exemplo já mencionado neste estudo, que tratava 

das embalagens de presente, as quais, no dia seguinte ao Natal, estão todas - 

belas sacolas e caixas - prontas para seguir o destino do aterro sanitário ou, se já 

houver implantação de sistema de coleta seletiva - menos mal - seguirão o 

caminho da reciclagem, espera-se. 

                                                
964 FREITAS NETO et al. Op. Cit. 74. 
965 AMARAL. Op. Cit., p. 208. 
966 FREITAS NETO et al. Op. Cit., p.78. 



 

  

A produção historiográfica revela a importância da França, no tocante 

às mudanças sócio-culturais no Ocidente: não se pode esquecer o papel da 

Revolução Francesa de 1789 para a formatação do Estado Moderno e do 

desenvolvimento dos direitos fundamentais. Mais recentemente, no que pertine às 

questões ambientais, identifica-se novamente sua tendência pioneira ao instituir 

tributo sobre o consumo da água. Trata-se da eco-taxe, instituída no ano de 1964, 

tendo como hipótese de incidência a emissão de efluentes e o consumo de 

água967.   

Na Espanha, a tributação ambiental ainda é tímida, apesar de a União 

Europeia, desde os anos de 1990, tender à adoção dos tributos com caráter 

ambiental. Nessa trilha, esclarece a economista Marta Jorge García-Inés968: 

 

 
En España la fiscalidad ambiental tiene un carácter residual, 
permaneciendo en gran medida ajena a la tendencia europea. Hasta 
el punto de que a nivel de la Hacienda central, se puede afirmar que 
no se ha establecido ningún impuesto ecológico en sentido 
estricto969. 

 

 

Tanto no contexto internacional, quanto no âmbito interno brasileiro, é 

digna de nota a possibilidade de utilização do tributo como um dos instrumentos à 

preservação da Natureza, embora ainda seja reduzido o número de espécies 

tributárias ambientais autônomas, visto que, em grande parte, a tributação com 

finalidade extrafiscal ambiental apoia-se nos benefícios e incentivos fiscais dos 

tributos já existentes.   

No Brasil, tem-se como exações ambientais autônomas, basicamente, 

as taxas em razão de concessão de licenças ambientais, cujo propósito é controlar 

e disciplinar as condutas antrópicas diante do espaço geográfico e do Meio 

Ambiente. Nesse sentido, à guisa de exemplo, vale trazer à baila a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei nº 10.165/2000, que 

                                                
967 FREITAS NETO et al. Op. Cit., p.73. 
968GARCÍA-INÉS, Marta Jorge. La Fiscalidad Medioambiental en el Marco Comunitario: 
Referencia Especial A España. Disponível em <http://portales.gva.es/>. Pesquisa realizada em 
25.06.2012. 
969 Tradução Livre: “A tributação ambiental na Espanha tem caráter residual, permanecendo em 
grande parte alheia à tendência Europeia. Em nível central de financiamento, pode-se afirmar que 
nenhum imposto ecológico em sentido estrito foi instituído”. 



 

  

modificou a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), cujo fato gerador 

(ou hipótese de incidência) é o exercício regular do poder de polícia do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para 

controle e fiscalização das atividades que utilizam recursos naturais e que são 

potencialmente poluidoras.  

A contribuição de iluminação pública, de que trata o art. 149-A, da 

Constituição Federal de 1988, embora seja espécie tributária, nem de longe, tem 

finalidade ambiental, pois o objetivo é carrear recursos para os Municípios e para o 

Distrito Federal (titulares da competência tributária para institui-la), a fim de que 

possam cobrir os custos da utilização de energia para iluminação pública. 

Tampouco, a taxa de lixo tem caráter ambiental; trata-se, de fato, consoante a 

normativa insculpida no art. 145, II, da CF/88, de remuneração por serviço público 

específico e divisível posto à disposição da coletividade, embora possa repercutir, 

de alguma forma, na tutela do Meio Ambiente, uma vez que o lixo é recolhido e 

transportado para outro lugar, onde receberá (ou deveria receber) o tratamento 

adequado, não foi criada com fins ambientais. 

Tratando do tema, Zelmo Denari970 observa: 
 
 

No plano ambiental, os sinais de alerta emitidos pela mãe-natureza 
nos ensinam que devemos nos valer do tributo como um sistema de 
freios e contrafreios, que tanto pode ser acionado para preservação 
dos recursos naturais como para desestímulo das atividades 
predatórias ou lesivas ao meio ambiente. 

 
 
 

Na linha de pensamento do mencionado autor e considerando a 

premente necessidade de se aumentar o escopo instrumental de gestão dos 

recursos hídricos no Brasil, apregoa-se a instituição de uma contribuição social 

especial para racionalizar o uso das águas brasileiras, a qual poderia ser 

constituída, com autorização expressa por meio de Emenda à Constituição, a partir 

de duas formas alternativas: 1) como sub-espécie de contribuições sociais gerais, 

com base na matriz conteudística das contribuições, o art. 149, da Carta Maior de 

                                                
970 DENARI, Zelmo. Função Ambiental do Tributo. In: MARTINS, Ives Gandra S. (organizador). O 
Tributo: reflexão multidisciplinar sobre sua natureza. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, pp. 
209-216. 



 

  

1988971. Haveria, no entanto, um óbice jurídico intransponível, pois o indigitado 

dispositivo constitucional estabelece a competência exclusiva da União para 

instituir contribuições sociais, assim os Estados não poderiam ser os Entes 

instituidores da exação em comento; o que se defende neste trabalho; e 2) como 

contribuição social autônoma, cujos instituidores seriam os Estados federados. 

Desta forma, cumpriria ao Constituinte derivado, por meio de Proprosta de Emenda 

à Constituição, criar o art. 149-B, o qual passaria a prever a possibilidade de cada 

Estado instituir a sua Contribuição Especial da Água. 

A justificativa para escolha dessa exação repousa na premissa de que 

a solidariedade norteia todas as contribuições sociais, alcançando determinadas 

pessoas que pertencem a certo grupo (ex., contribuição do empregador sobre a 

folha de salários para a Seguridade Social, art. 195, I, a, CF/88). Na hipótese dos 

mananciais de águas, a solidariedade alcança toda a coletividade, porquanto se 

trata de um bem escasso e necessário à sobrevivência de todos e para o 

desenvolvimento do país, nas suas mais variadas dimensões. Por outro lado, 

entende-se não ser possível uma contribuição de intervenção no domínio 

econômico (CIDE), pois esta exação não se harmoniza com a finalidade da 

contribuição para preservação do ouro azul, haja vista que a água não é, conforme 

já salientado, mercadoria em sentido clássico. Nessa trilha, a inadequação da 

utilização da contribuição de intervenção no domínio econômico se dá também pelo 

fato de que esta alcança apenas determinado grupo econômico, ao passo que a 

contribuição social, que ora se propugna, deve alcançar toda a coletividade, com 

fundamento no princípio da solidariedade hídrica, exceto os setores agrícola, 

industrial e as empresas de saneamento básico, que pagam pelo uso da água pela 

via da outorga de uso, conforme visto alhures. 

Assim, considerando os problemas de acesso à água no mundo, em 

particular, no Brasil, é imperioso criar novos mecanismos de controle do seu uso 

que, ao mesmo tempo, despertem os indivíduos à consciência ecológica.  Nesse 

sentido, aponta Helio Mattar972:  

                                                
971 CF/88, art. 149. “Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, 
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas (...)” (sem grifo no original). 
 
972 MATTAR, Helio e outros.  Diálogos Akatu: as novas relações de consume no século XXI. São 
Paulo: Instituto Akatu, 2003. Disponível em: <www.akatu.org.br>. Pesquisa realizada em 
03/04/2010. O instituto é uma organização não-governamental, criada em 15 de março de 2001 (dia 



 

  

 

em relação aos recursos naturais, um número cada vez maior de 
consumidores está consciente de que haverá enorme falta de água 
em 20 e 25 anos. Um estudo da ONU afirma que, em 2025, duas em 
cada três pessoas não vão ter água potável e, portanto, ficarão 
expostas a uma série de doenças. Em uma questão correlata – a da 
energia elétrica – o consumidor brasileiro deu um importante passo 
ao contemplar a dificuldade do racionamento provocado pela falta de 
chuvas com uma forte ação coletiva. 

 

Cumpre lembrar que na fase de racionamento de energia elétrica, 

denominada popularmente como o “período do apagão”, a sociedade brasileira 

demonstrou maturidade para enfrentar o problema e, sobretudo, soube aproveitar a 

situação difícil para mudar comportamentos, comprando lâmpadas mais 

econômicas, retirando dos interruptores aparelhos que não estavam sendo usados 

e providencias análogas. No entanto, com relação à água, apesar de a sua 

ausência ser evidente em muitos lugares do Brasil, ainda se depara com lacunas 

em termos de consciência e atitudes responsáveis de seu uso e preservação. 

A rigor, a escolha da espécie tributária contribuição social tem como 

fundamento, primeiramente, o fato de que todos têm o dever de preservar o líquido 

vital, consoante estabelece o art. 225 da Constituição Federal de 1988, o que 

confirma, apenas à guisa de exemplo, os indigitados princípios da solidariedade 

hídrica, da cooperação e do usuário-pagador. 

Marco Aurélio Greco973 identifica duas características marcantes das 

contribuições especiais, a finalidade, ou seja, a razão de ser de sua criação, e a 

destinação, cuja análise deve ser feita a partir de dois planos: a) o destino, “objetivo 

ou fim para o qual se reserva algo”974 e b) a destinação referindo-se à utilização e 

ao locus do produto da arrecadação, que, no caso da Contribuição Especial da 

Àgua seriam: a) as entidades ou os órgãos responsáveis pela sua gestão (ex., os 

Comitês das Bacias Hidrográficas) e b) aqueles consumidores que utilizam o ouro 

azul observando o devido dever de cuidado não ultrapassando o patamar mínimo 

estabelecido na lei instituidora.  

                                                                                                                                                 
mundial do consumidor), com a finalidade de educar para o consumo consciente, levando 
informações úteis e importantes para as pessoas e empresas. 
973 GRECO. Op. Cit., p.  
974 DICIONÁRIO HOUAISS. Op. Cit.  



 

  

No plano formal, conforme já mencionado, a instituição de 

contribuições especiais, como regra geral, é da competência exclusiva da União, 

no entanto, a redação do indigitado art. 149, CF/88 não é óbice para a previsão de 

novas exceções, consoante se extrai do próprio texto constitucional, que prevê a 

possibilidade de os Estados, os Municípios e o Distrito Federal instituírem 

contribuições sociais para a Seguridade Social de seus servidores (art. 149, §1º), 

além da previsão de instituição de contribuição para a manutenção dos serviços de 

iluminação pública por parte dos Municípios (art. 149-A, inserido pela Emenda 

Constitucional nº 39/2002). 

Nessa trilha, é possível – repise-se-, por meio de Emenda à 

Constituição, que o Contituinte derivado, ciente de que a escassez dos recursos 

hídricos é questão premente e que inexiste vida e desenvolvimento sem água, 

lance mão de nova exceção à regra matriz do art. 149 para aumentar o escopo do 

poder de tributar dos Estados, a fim de que possam criar a Constribuição Especial 

da Água, considerando o seu quantitativo hídrico e a sua demanda.  

No que concerne ao sujeito ativo975 da exação em comento, entende-

se que seriam os Estados, enquanto o sujeito passivo englobaria todos os 

consumidores de água no locus urbano976 (famílias, empreendedores e 

profissionais autônomos) que usam o ouro azul acima dos limites da 

sustentabilidade, nos termos da lei instituidora da contribuição.  

Os beneficiários da Contribuição Especial da Água e os detentores da 

capacidade tributária seriam: 1) os Comitês das Bacias Hidrográficas, nos termos 

do ato normativo instituidor da exação e 2) aqueles consumidores que usam de 

forma racional a água e abaixo do quantitativo estabelecido previamente em lei, o 

qual pode variar dependendo da situação hídrica de cada região, além do aspecto 

climático. 

Assim, tem-se na tributação mais um instrumento em prol das águas, 

seja racionalizando o seu uso, seja provocando mudanças de comportamento. 

                                                
975 Conforme aponta Leonardo de Andrade Costa, in: (Material Didático FGV, op. Cit., pp. 199-200): 
“a regra geral é que a competência e a capacidade tributária ativa estejam reunidas, isto é, 
normalmente o ente político competente para instituir o tributo também exerce as atividades de 
arrecadação, fiscalização e bem assim executa as leis, serviços, atos ou decisões administrativas 
relacionados ao tributo de sua atribuição”. 
976 Conforme já mencionado, para os demais usuários de água (indústrias, agropecuária e 
empresas prestadoras de serviço de saneamento básico) já existe a figura da outorga pelo uso da 
água. 



 

  

CONCLUSÃO 
 
 

Na presente Tese de Doutorado defendeu-se a efetividade do direito 

ao acesso universal à água potável, em paralelo ao dever de seu uso sustentável. 

Do ponto de vista metodológico e operacional, o tratamento de tema tão complexo 

exigiu que se ultrapassasse a seara da disciplina jurídica em sentido estrito, 

buscando a interdisciplina com outros saberes.  

Reconhecendo que o equacionamento de problemas atinentes ao 

acesso universal à água e de seu uso sustentável exige atuação em distintas 

áreas, entendeu-se que a travessia deve ter como ponto de partida quatro 

premissas básicas: 

 1. a educação ética ambiental, como instrumento de conscientização 

de todos os segmentos da população;  

2. o reconhecimento formal do direito das águas; ou seja, que se 

inclua no ordenamento jurídico a qualidade de sujeito e de dignidade às águas 

brasileiras;  

3. o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias para 

racionalizar o uso dos recursos naturais, precipuamente das águas; e  

4. o implemento de políticas públicas, que, entre outros aspectos 

indispensáveis à eficiente gestão do setor, incentivem a participação da sociedade 

no estabelecimento de instrumentos de controle do uso e aproveitamento 

adequado dos mananciais de água, bem como de estímulos, como a cobrança de 

tributos ou a concessão de benefícios fiscais (esta medida a título de prêmio 

àqueles que contribuem para o consumo sustentável do ouro azul ou adotem 

outras práticas para preservá-lo). 

Explicitando melhor, é essencial que se reconheça a importância das 

instituições democráticas para salvaguardar os recursos hídricos, bem como do 

Direito para amparar, coordenar e fortalecer os atos direcionados à gestão eficiente 

do líquido vital. É cediço que os desafios são grandes, como muitas são as 

dificuldades à realização da tarefa de administrar os aspectos do ouro azul, em sua 

dimensão quantitativa e qualitativa. Entretanto, as possibilidades existem e podem 

ser alcançadas por meio de instituições fortes e mecanismos eficientes e 

sustentáveis, que tornem viáveis a concretização dessas metas, desde que se 



 

  

avance para além da retórica, criando e aplicando instrumentos concretos que 

indiquem compromisso e conscientização socioambiental por parte de todos os 

segmentos da sociedade.  

Nesse sentido, acentua-se a necessidade de conjugação de vários 

instrumentos, como a educação, a normatização (o Direito), a tecnologia e a 

tributação, com o desiderato de contribuir para a realização do direito ao acesso 

universal e sustentável à água potável. 

Nessa vertente reflexiva, a concretização do direito ao acesso à água 

potável, somado ao dever de seu uso sustentável, depende inelutavelmente da 

educação ambiental de todos os atores sociais, inclusive do próprio Estado; pedra 

de toque para que se alcance o almejado despertar ecológico e, por conseguinte, a 

efetividade (eficácia jurídico-social) da legislação disciplinadora da ação antrópica 

em relação ao ecossistema hídrico. 

A esse respeito, cumpre sublinhar que, não obstante, no Brasil, se 

disponha de instrumentos legais alinhados ao pensamento contemporâneo relativo 

ao Meio Ambiente, subsiste evidente lacuna entre o discurso, a consciência social 

e a prática, no que diz respeito à racionalidade e ao compromisso com a 

sustentabilidade no uso das águas.   

Considerando esse dado de realidade, sem sombra de dúvida, a 

educação ambiental e a correspondente consciência ecológica, representam 

requisitos indispensáveis à participação da sociedade na gestão eficiente dos 

recursos hídricos e, por consequência, na concretização das diretrizes traçadas 

pela Política Nacional das Águas.  Afora isso, qualquer medida torna-se inócua. 

Especificando melhor, defende-se que programas de educação 

ambiental façam parte da rotina curricular em todos os níveis de ensino, no seio 

das atividades laborais, nos trabalhos de desenvolvimento comunitário, contando-

se, para isso, com a cooperação dinâmica dos meios de comunicação e da 

publicidade. Na seara publicitária, entre muitas outras sugestões, poder-se-ia 

incrementar atividades sistemáticas (e não apenas eventuais) para; a uma, 

propagar criações dedicadas a aproximar o homem da Natureza e, a duas, 

demonstrar ao consumidor os impactos do produto - objeto da propaganda 

veiculada - no Meio Ambiente, a fim de que ele reflita e assuma a postura de 

consumo consciente, com todas as implicações subjacentes ao conceito. 



 

  

No tocante à normatização, reitera-se seu dúplice papel, o de 

instrumento autônomo - tendo em vista seu caráter coercitivo, disciplinador e 

transformador do comportamento do homem em suas relações - e o de mecanismo 

que unifica e visa a dar coerência aos demais instrumentos - a educação, a 

tecnologia e o tributário -. Em outras palavras, cabe ao Direito, por meio das 

normas jurídicas, a função de amalgamar o conjunto dos referidos instrumentos.  

Por oportuno, a Lei Nacional das Águas ainda admite o lançamento 

em corpos de água de esgotos não tratados. Entendo, todavia, que esta norma 

encontra-se em estado de inconstitucionalidade progressiva, pois à medida que 

houver a implementação plena dos sistemas de tratamento de esgoto em todos os 

Municípios, não haverá mais espaço normativo permissivo para lançamento de 

esgoto não tratado nos mananciais de água. Por hora, o dispositivo em tela ainda é 

constitucional, embora já viole o disposto no art. 225 da CF/88, que impõe a tutela 

do Meio Ambiente ao Estado por meio de ações legislativas e materiais. No mesmo 

sentido, todos os demais atos normativos - ou não - que causam prejuizos ao 

direito das águas e ao direito fundamental ao acesso à agua potável devem ser 

considerados inconstitucionais. 

Nessa linha de raciocínio, sob a premissa de que o Direito 

desempenha papel importante na transformação da realidade social, advoga-se a 

existência de três regimes de direitos que visam à proteção do ouro azul: 1) o 

direito de águas, o qual congrega um sistema de regras e princípios com o fito de 

disciplinar, controlar e gerir os recursos hídricos; 2) o direito à água, como espécie 

de direito fundamental, necessário à sobrevivencia dos seres vivos e; 3) o direito 

das águas, que exige nova hermenêutica, por meio da qual se superem os velhos 

paradigmas, com vistas a elevar a água à categoria de sujeito de direitos, da 

mesma forma que o fez com a própria figura do Estado e, posteriormente, com as 

sociedades civis/empresárias.   

Quanto ao direito das águas, o propósito é essencialmente didático, 

de forma que as pessoas considerem o líquido vital como parceiro, que merece 

respeito, carinho e cuidados. Dessa forma, será superada a velha concepção da 

água como objeto de exploração a qualquer custo, em favor do crescimento 

econômico, por exemplo. Na mesma senda, torna-se possível que os cidadãos 

assumam seu papel na defesa desta riqueza, denunciando aos órgãos 

competentes qualquer forma de abuso. 



 

  

Por outro lado, a concretização de metas e propósitos tão relevantes 

como aqueles atinentes ao acesso e uso consequente dos recursos hídricos requer 

instituições públicas fortes, o que é possível encontrar no Brasil, a exemplo da 

Agência Nacional de Águas (ANA), do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

dos Comitês das Bacias Hidrográficas.  

Vale destacar que, no âmbito federal, compete à Agência Nacional de 

Águas (ANA) a concessão de outorga de uso dos mananciais de águas, sendo as 

receitas oriundas da cobrança em razão da concessão mantidas na Conta Única do 

Tesouro Nacional, enquanto a mencionada entidade não lhe der destinação 

específica em algum programa.  

Entretanto, esta norma parece merecer reflexão mais cuidadosa, pois, 

à medida que cabe a esta autarquia federal gerir os mananciais de águas de 

domínio da União, fiscalizar o cumprimento da legislação federal pertinente, bem 

como disciplinar, em caráter normativo, a implementação dos instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, nada mais razoável do que tais recursos 

permaneçam sob seu controle e administração. Vale recordar que as autarquias 

são pessoas jurídicas de direito público, com autonomia administrativa e financeira, 

sendo apenas fiscalizadas pelos órgãos competentes; no caso da ANA, o Ministério 

do Meio Ambiente. 

Tem-se por certo que a gestão dos mananciais de água precisa ser 

alçada à categoria de prioridade, ao lado da implementação dos direitos à saúde e 

à educação (este direito com dúplice papel: instrumento de desenvolvimento 

humano e mecanismo para a construção da cidadania ecológica).  

No tocante à gestão das águas transfronteriças, a complexidade é 

ainda maior, pois ultrapassa o aspecto meramente político ou a noção de 

soberania, uma vez que tais recursos exigem uma administração sistêmica e 

multidisciplinar. O Direito de per se não pode resolver os conflitos, tampouco a 

Biologia, a Hidrologia ou outros saberes o podem; todavia, a união dessas 

disciplinas, a partir de uma visão holística, poderá ser profícua para se equacionar 

possíveis conflitos que surjam em razão do compartilhamento das águas 

transnacionais; o que parece inevitável em futuro próximo.  

A tecnologia, outro instrumento relevante para a sustentabilidade da 

exploração hídrica, tem, desde os primórdios das civilizações, desempenhado 

papel singular no desenvolvimento socioeconômico.  



 

  

Na atualidade, a função social da tecnologia é ainda mais relevante, 

visto que o conhecimento não só agrega valor à criação de bens e serviços, como 

é profícuo instrumento na luta contra a destruição da Natureza. Nesse sentido, sem 

descuidar de reconhecer o direito fundamental de propriedade intelectual do criador 

de inovações tecnológicas, é defensável a ideia de que, no que se refere ao 

aspecto patrimonial deste direito, este somente possui conteúdo materialmente 

constitucional, ou seja, tem em seu arcabouço o elemento da fundamentalidade, se 

garantir a terceiros o acesso ao espaço cognitivo, admitindo-se, dessa forma, a sua 

flexibilização, para acomodar um imperativo socioambiental, em especial da 

preservação das águas.  

No Brasil, e em outras partes do mundo, ampliaram-se 

significativamente os processos de reuso (reaproveitamento) das águas, bem como 

o aproveitamento daquelas oriundas das chuvas (águas pluviais). As áreas que 

mais têm utilizado a técnicas de reuso do ouro azul são a agricultura e a indústria, 

uma vez que esta riqueza natural é essencial para suas atividades. No contexto 

urbano, o reuso das águas para fins não potáveis ainda é incipiente. 

Apesar de as tecnologias de reuso das águas alcançarem significativa 

evidência no mundo, no Brasil, ainda não há legislação específica sobre o assunto, 

tampouco normas gerais nacionais para disciplinar e controlar a utilização de 

técnicas extremamente importantes para a gestão dos recursos hídricos.  

O que se encontra são alguns diplomas normativos estaduais e 

municipais com pouca efetividade, a exemplo da Lei nº 4.393/2004, do Estado do 

Rio de Janeiro, que estabelece a obrigação de as construtoras, em seus projetos 

de construção de edifícios residenciais “que abriguem mais de 50 (cinqüenta) 

famílias ou nos de empreendimentos comerciais com mais que 50 m2 de área 

construída”, a instalação de cisternas para captação de água pluvial. O que se 

constata na prática, salvo alguns projetos pontuais, é que os profissionais da 

indústria da engenharia civil, assim como os cursos de engenharia e arquitetura, 

ainda não despertaram para a importância de elaborar projetos, bem como 

preparar antigos e novos engenheiros e arquitetos para a construção sustentável.  

Por fim, ao lado da normatização, da educação e da tecnologia, está o 

tributo com caráter extrafiscal, apregoado neste trabalho como útil à gestão do 

ouro azul e ao despertar ecológico. A extrafiscalidade afasta-se da ideia de 

penalização imposta a determinado grupo; ao revés, a aplicação deste instituto 



 

  

deve ter como desiderato promover ou desestimular condutas normalmente 

praticadas pelos contribuintes, a exemplo do uso insustentável da água. 

No tocante aos recursos hídricos, o tema da tributação extrafiscal é 

ainda incipiente, para não dizer inexistente. Há alguns mecanismos de natureza 

econômica não tributária, como a outorga do uso da água e a cobrança de tarifas 

progressivas pelo consumo do líquido vital (para fazer face aos custos com os 

serviços de tratamento e distribuição da água), mas a lacuna normativa em matéria 

de sustentabilidade dos mananciais de água ainda é muito grande. 

Diante deste cenário, com base no que foi exposto, defende-se a 

adoção das seguintes medidas complementares: 

1. A edição de Emenda à Constituição, que preveja expressamente, 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, respectivamente, os 

direitos fundamentais à água potável e ao sistema de tratamento e coleta de 

esgoto, no capítulo dos “Direitos e Garantias Fundamentais”, e, em capítulo 

próprio, ou no capítulo que trata do Meio Ambiente, o reconhecimento da água 

como sujeito de direitos, além de normas que revelem o regime jurídico do direito 

das águas.   

2. Reconhecendo a importância das tecnologias de reuso das águas, 

entende-se necessário que a União, como Ente Coordenador do Estado Federal 

brasileiro, nos limites da competência concorrente, art. 24, § 1º, CF/88, edite 

normas gerais, para disciplinar as formas de tecnologias de reuso das águas, bem 

como a sua obrigatoriedade para as novas construções, pois, somente assim, é 

possível avançar no processo de gestão do ouro azul, com a participação efetiva 

da sociedade consumidora na administração dos recursos hídricos, bem como na 

concretização do direito fundamental ao acesso à água potável. 

3. A criação de uma Contribuição Social Autônoma para racionalizar o 

uso das águas brasileiras, de competência dos Estados federados, a qual depende 

de autorização constitucional. Desta forma, cumpriria ao Constituinte derivado, por 

meio de Proposta de Emenda à Constituição, criar o art. 149-B, que passaria a 

prever a possibilidade de cada Estado instituir a sua Contribuição Especial da 

Água. Cumpre repisar que a escolha dessa exação tem como fundamento o 

princípio da solidariedade, o qual norteia todas as contribuições sociais. Na 

hipótese dos mananciais de águas, a solidariedade alcança toda a coletividade, 



 

  

porquanto se trata de um bem escasso e necessário à sobrevivência dos seres 

vivos e para o desenvolvimento do país nas suas mais variadas dimensões. 

Tal contribuição alcançaria todos os consumidores de água no locus 

urbano977 (famílias, empreendedores e profissionais autônomos) que usam o ouro 

azul acima dos limites da sustentabilidade, nos termos da lei instituidora da 

contribuição. Os beneficiários da Contribuição Especial da Água, por sua vez, 

seriam: 1) os Comitês das Bacias Hidrográficas, nos termos do ato normativo 

instituidor da exação e 2) aqueles consumidores que usam de forma racional a 

água e abaixo do quantitativo estabelecido previamente em lei; patamar que pode 

variar dependendo da situação hídrica de cada região, além do aspecto climático. 

Assim, sem a pretensão de esgotar o assunto, porquanto a sua 

complexidade não permite tal possibilidade, espera-se que este trabalho e as 

sugestões aqui trazidas possam, de alguma forma, contribuir para reflexão e para 

mudanças no cenário atual e na relação entre o homem e as águas, no Brasil, e, 

quiçá, em outros contextos...  
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