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RESUMO

A água cada vez mais é reconhecida como um bem de grande valor para a sociedade brasileira e mundial. Porém, o uso indiscriminado e a 
diversidade de utilização da água, como: irrigação, navegação, abastecimento, etc., muitas vezes conflitantes, e os possíveis acidentes ambientais, 
vêm provocando inúmeros prejuízos a toda a população e à natureza, como a queda na qualidade em áreas de grande abundancia de água, a 
diminuição da quantidade nas áreas de escassez, a dificuldade do acesso à água, extinção da fauna, entre outras.  No direito positivo brasileiro, a 
questão da água é disciplinada pela lei 9.433/97, que cria a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece parâmetros de utilização, de gestão 
e de fiscalização do meio hídrico. Em face, portanto, da problemática acima apontada, o foco central de nossa investigação constitui a 
identificação do Princípio da Participação no sistema normativo da Política Nacional de Recursos Hídricos, dos parâmetros propostos pela referida 
legislação, no que diz respeito ao estabelecimento de critérios de uso racional da água no Brasil. A importância do estudo do referido tema 
aparece a partir da definição do termo “uso indiscriminado da água”, que pode ser resultante, entre outros motivos, pela falta de planejamento 
das atividades relacionadas com os recursos hídricos. Esta falta de planejamento resulta na utilização do meio hídrico com pouca ou nenhuma 
preocupação com seus aspectos quantitativos e qualitativos, e que muitas vezes trazem prejuízos incalculáveis ao meio ambiente. Assim, pode-se 
exemplificar a situação acima descrita a partir do seguinte exemplo: um determinado local se desenvolve um empreendimento com necessidade 
de um sistema de irrigação onde a fonte de água ocorre com a retirada de água bruta de um córrego. Ocorre que após esse fato, tornou-se 
imperativo o uso de água para abastecimento público, porém, o quantitativo necessário para prover a primeira finalidade tornou a fonte 
insuficiente para a segunda. Daí percebe-se um conflito de aspecto quantitativo do uso da água. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade 
de acidentes ambientais que possam gerar danos inestimáveis à sociedade e ao meio ambiente. Muitas vezes, esses acidentes são provocados 
pela ação poluidora de agentes econômicos despejando seus efluentes no corpo hídrico. Esta eliminação, sem determinado controle de qualidade 
e tratamento, pode tornar o meio hídrico impraticável às outras atividades, alem de transformar qualitativamente a água, resultando em um 
meio poluído que muitas vezes não é passível de recuperação. Diante da problemática acima traçada, o direito não poderia quedar-se indiferente. 
Nesse sentido foi estatuída a lei 9.433/97, que estabelece um conjunto de princípios, mecanismos e instrumentos voltados ao enfrentamento da 
demanda sócio-ambiental resultante da poluição e do uso indiscriminado da água. Em face do exposto, afigura-se da mais profunda importância 
identificar no direito brasileiro, com fundamento no princípio da participação, o instrumental que este oferece capaz de disciplinar e induzir o uso 
racional dos recursos hídricos com a finalidade de promover uma satisfatória qualidade de vida para as populações.
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