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RESUMO 

Este estudo trata do direito de acesso à água e da outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, sendo a outorga um instrumento da Lei n.° 9.433/97. A água, 

um elemento vital à sobrevivência dos seres vivos, é um bem público de uso 

comum, portanto, todos, indistintamente, têm o direito de dispor desse bem de 

maneira equitativa. Todavia, esse uso deve obedecer a regras, estabelecidas pela 

Administração Pública, que têm por objetivo o gerenciamento dos recursos 

hídricos. É uma necessidade cada vez mais premente, acomodar as demandas 

econômicas, sociais e ambientais por água em patamares sustentáveis, de modo 

a permitir a convivência dos usos atuais e futuros da água, sem conflitos.  

 

Palavras Chaves: Acesso à água – outorga – recurso hídrico – meio ambiente. 

 

 



 

ABSTRACT 

This study deals with the right of access to water and granting the right of use of 

water resources, and the assignment an instrument of Law n° 9.433/97. The 

water, a vital element to the survival of living beings, is a public good common 

usage, therefore, everyone, without distinction, have the right to have this well in a 

fair way and Just. However, such use must conform to rules, established by the 

Public Administration, which aims to the management of water resources. It is an 

increasingly urgent need, seek accommodate the demands economic, social and 

environmental sustainable levels by water in, in order to allow the coexistence of 

the current and future uses of water without conflicts. 

 

Key words: Access to water – concession – hydric resources – environment. 
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INTRODUÇÃO 

Não se discute que a água é um dos recursos naturais de importância 

fundamental para a vida, pois tem relação direta com a manutenção da saúde 

humana e do ambiente, e com a perpetuação da vida. Mas esse bem tão precioso 

e vital vem passando por transformações, e o seu acesso se torna cada vez mais 

restrito.  

A cada dia é prenunciada uma catástrofe mundial1 envolvendo a água 

e o acesso cada vez mais limitado a esse bem, e a solução que muitos cientistas, 

estudiosos, órgãos governamentais ou não governamentais, nacionais e 

internacionais vêem ou apontam para que tais calamidades se amenizem é uma 

radical e profunda transformação dos hábitos pessoais, um investimento maciço 

na conscientização e na educação ambiental.  

A Terra é composta de aproximadamente dois terços de água. Desse 

total, 97,5% compõem os oceanos e mares. Assim restam apenas 2,59% de água 

doce existente no planeta. Dessa quantidade de água doce, três quartos 

compreendem geleiras e icebergs. Apenas 200 mil km³ compõem os aqüíferos 

superficiais, em rios e lagos, restando um total aproximado de 1% de toda a água 

doce existente compondo o corpo de animais e vegetais, a umidade do ar 

atmosférico e do solo2. 

As águas são classificadas em subterrâneas, como lençóis freáticos, 

localizados a certa profundidade no subsolo, superficiais, as que se mostram na 

superfície da terra: rios, lagos, mares interiores, o mar territorial, as baías, golfos e 

estuários, e externas, as águas contíguas e o alto mar3.  

O Brasil é um país de dimensões continentais e também o é em 

relação à disponibilidade hídrica: 12% de toda a água doce disponível no planeta 

estão localizados em seu território. O país tem freqüência pluviométrica de mais 

                                                 
1 Calcula-se que dentro de 25 anos, duas de cada três pessoas no mundo poderão chegar a sofrer 

escassez drástica de abastecimento de água. O fenômeno tem relação estreita com a 
deterioração das áreas úmidas, uma das mais importantes fontes de água doce. SOUZA, 
Luciana Cordeiro de. Águas e sua Proteção. pp.121/122. 

2 LEMOS, Haroldo de Matos. O Século 21 e a Crise da Água.  Comitê Brasileiro do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Disponível em 
<www.estadao.com.br/ext/ciencia/agua/odireitodebeber_1htm>. Consulta em 10/06/2007. 

3 SILVA. José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. p. 115. 
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de 3.000 mm/ano em mais de 90% do território, existindo apenas 400.000 km², o 

semi-árido nordestino, que apresentam índice pluviométrico menor, entre 400 e 

800 mm/ano. Tal intensidade pluviométrica gera importantes excedentes hídricos, 

que deságuam numa das mais extensas e densas redes hidrográficas perenes do 

mundo, cuja descarga total média de longo período é de 182.633 m³/s ou 5.753 

km³/ano, o que coloca o país como hidrologicamente rico, segundo classificação 

da ONU. As reservas totais de águas subterrâneas no Brasil, estocadas até uma 

profundidade de 1.000m, foram estimadas em 112.000 km³. Só o aqüífero 

Guarani possui 50.000 Km³, situando-se sob uma área de 839.800 km² apenas de 

território brasileiro4.  

Apesar de toda a riqueza hidrográfica existente em nosso país, a 

realidade mundial em termos de recursos hídricos vem sofrendo modificações a 

cada ano. Cerca de 700 milhões de pessoas, em 43 países, sofrem com a 

escassez de água, com estimativa de que esse número suba para 3 bilhões até o 

ano de 20155.  

Esse problema ainda se torna mais sério diante da análise dos 

números da UNESCO, que aponta a falta de acesso à água potável de 1,1 bilhão 

de pessoas. Para 2,5 bilhões falta água para fins sanitários. E mais de 5 milhões 

de pessoas morrem por doenças relacionadas à água, 10 vezes mais que o 

número das que são mortas nas guerras no mundo a cada ano6. 

A importância e relevância de estudar o acesso à água é que esse é 

elemento básico de crescimento e sobrevivência para seres humanos, animais e 

vegetais, sendo, também, patrimônio de interesse comum dos povos e nações, e 

sua escassez um fator limitante do desenvolvimento econômico. 

 

                                                 
4 REBOUÇAS, Aldo. Proteção dos Recursos Hídricos. In Revista de Direito Ambiental, n° 32, ano 

8, outubro-dezembro 2003, Revista dos Tribunais. p. 34.     
5 KI-MOON, Ban (Secretário-Geral da ONU). Disponível em 

<http://www.unicrio.org.br/SalaDaImprensaTextos.php?Texto=2203b.htm >. Consulta realizada 
em 15/06/2007. 

6 WERTHEIN, Jorge. Disponível em 
<http://www.unesco.org.br/noticias/opiniao/artigow/2002/aguadesenv/mostra_documento>. 
Consulta realizada em 15/06/2007. 
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O consumo de água tende a aumentar7 com o crescimento da 

população e, conseqüentemente, com o crescimento da produção de bens e 

produtos em geral. Assim, a água passa a ser um componente cada vez mais 

estratégico e importante no planeta Terra.  

A água possui diversas finalidades, como: abastecimento humano, 

dessedentação animal, irrigação, indústria, geração de energia elétrica, 

preservação ambiental, paisagismo, lazer, navegação. Porém, muitas vezes, 

esses usos podem ser concorrentes, gerando conflitos entre os setores usuários e 

ameaça de desabastecimento. 

Nesse sentido, gerir o uso dos recursos hídricos é uma necessidade 

premente e que tem o objetivo de acomodar as demandas econômicas, sociais e 

ambientais por água em patamares sustentáveis, de modo a permitir a 

convivência dos usos atuais e futuros da água, sem conflitos. 

Diante de tal questão, estudou-se o direito de acesso à água, 

restringido a pesquisa ao âmbito federal e, de forma mais particular, no que 

pertine à questão da outorga de direito de uso de recursos hídricos8. 

                                                 
7 Todas as vezes que lavamos as mãos e utilizamos 1 litro de água, são necessários 10 outros no 

riacho para restabelecer suas condições naturais. 

No banho com chuveiro ligado durante 15 minutos são utilizados 242 litros de água pura, quando 
apenas 81 litros são necessários para isso; fechando a torneira durante a ensaboada, o 
consumo cai para 48 litros. 

 Escovar os dentes com a torneira aberta por cinco minutos importa em gasto de 12 litros de 
água. Molhar a escova, fechar a torneira, enxaguar a boca usando o copo economiza 11,5 litros 
de água. 

 Quando se lava a louça durante 15 minutos com a torneira meio aberta, consomem-se 243 litros 
de água. O volume pode ser reduzido para 20 litros se houver prévia limpeza dos restos dos 
pratos, utilização de uma cuba de água para mergulhar as peças e ensaboá-las com a torneira 
fechada. 

 Uma lava-louças gasta 40 litros a cada funcionamento, enquanto a lavadora de roupas utiliza 76 
litros. 

 Lavando-se o carro com a mangueira semi-aberta, gastam-se até 560 litros de água em 30 
minutos. Usando-se um balde de 10 litros para molhar e ensaboar e outros 3 litros para 
enxaguar, reduz-se o consumo para módicos 40 litros. 

 Uma torneira mal fechada, gotejando, desperdiça em média 46 litros de água por dia; fluindo em 
forma de filete, de 180 a 720 litros por dia; correndo normalmente em baixa pressão, de 8,5 mil a 
12 mil litros por dia; e jorrando em forma de jato consome de 25.000 a 45.000 litros num só dia. 

 Um aspesor (molhador de jardim) desperdiça cerca de 16.800 litros por dia; cada pessoa 
consome em uso doméstico 200 litros num dia; no Brasil, a média por dia em todos os meios 
(industrial, doméstico, agrícola) chega a 800 litros por dia. 

8 A Lei 11.445/07, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, não foi 
analisada no presente estudo, pois entende-se deva ser esse assunto estudado de maneira mais 
profunda, seria tema de outro trabalho. 
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Fez-se uma análise da Lei n° 9.433/97, no que conce rne ao direito de 

acesso à água, com estudo sobre a outorga como instrumento da lei, que permite 

esse acesso de forma organizada. 

É nesse instante que o instrumento da outorga, ato administrativo 

mediante o qual o Poder Público outorgante faculta ao outorgado o uso de 

recurso hídrico por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no 

respectivo ato, mostra-se necessário. Pois ordenando e regularizando o uso da 

água, é possível assegurar ao usuário o efetivo exercício do direito de acesso à 

água, bem como realizar o controle quantitativo e qualitativo desse recurso. 

Com o intuito de analisar essa questão, este trabalho foi dividido em 

cinco capítulos. 

No primeiro capítulo caracteriza-se o meio ambiente e a água, como 

bens públicos de interesse e uso comum do povo, e como se dá esse uso, 

abordando o uso privativo de bem público. Trabalham-se conceitos de bem 

público, bem ambiental, água entendida como bem público e o tratamento que 

vem recebendo a água enquanto bem público. 

No segundo capítulo, considerando os números citados nesta 

introdução, sobre escassez, estuda-se o direito à água como direito humano 

fundamental, trazendo, ainda, o meio ambiente e a água, enquanto recursos 

ambientais, para o centro da discussão, chegando à conclusão de que fazem 

parte dos direitos considerados fundamentais. 

Também nesse capítulo faze-se um levantamento dos diplomas 

internacionais que tratam do assunto e dos documentos que declaram 

expressamente a água como um direito inerente a todos os seres vivos.  

No terceiro capítulo faz-se um levantamento do âmbito internacional 

das convenções, tratados e protocolos que tratam da água, e como se dá a 

proteção da água no direito internacional. 

Ao mesmo tempo, especifica-se no direito interno as normas, tanto 

constitucionais quanto infraconstitucionais, que tratam da água de forma direta ou 

indireta. Aqui prendemo-nos especialmente ao Código de Águas de 1934, Decreto 

Federal n.º 24.643, e à Lei n° 6.938/81, que trata da Política Nacional de Meio 
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Ambiente, a primeira lei a tratar o meio ambiente como um todo e não de forma 

compartimentada como se conhecia até então9. 

O quarto capítulo faz um levantamento dos conflitos relacionados com 

o uso e/ou acesso aos recursos hídricos. 

Assim estuda-se o direito de propriedade, aprofundando o estudo da 

função social da propriedade e sua relação com o meio ambiente e a água; 

também analisa-se o instituto da servidão, tanto cível quanto administrativa, e 

como se dá o acesso à água  utilizando-se esse instituto. Faz-se ainda um estudo 

jurisprudencial sobre o assunto, o que fornece uma idéia geral de como nossos 

tribunais tratam do direito de acesso à água.  

Trata-se também da transposição entre bacias hidrográficas, quais os 

principais casos no país, como se deu essa transposição, quais os problemas 

ambientais enfrentados por elas e quais as populações beneficiadas por essas 

bacias, assim como o esclarecimento sobre o projeto de transposição do rio São 

Francisco, sem, contudo, fazer qualquer juízo de mérito quanto ao projeto. 

No quinto e último capítulo10 é feita a análise da Lei n° 9.433/97, a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, trazendo os objetivos, princípios e 

instrumentos dessa lei, assim como, fazendo um estudo específico da outorga de 

direito de uso de recursos hídricos, o seu conceito, de que modo o poder 

administrativo concede a outorga aos interessados em obtê-la, quem está sujeito 

à outorga, o que são usos insignificantes de que trata a lei, de quem é a 

competência para outorga, prazos, e o papel dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

Desse modo, espera-se ter atingido o objetivo desse estudo que é 

demonstrar, sob o aspecto jurídico, como se dá o direito de acesso à água e, 

ainda, examinar as demais normas de incidência do direito ambiental, por meio da 

análise da Lei nº 9.433/97, assim como fazer o levantamento das demais leis 

existentes, do estudo jurisprudencial realizado, e da análise do instrumento de 

gestão: a outorga. 

                                                 
9 Somente após a edição da Lei 6.938/81, Política Nacional de Meio Ambiente, o país passou a 

contar com uma norma jurídica voltada exclusivamente à proteção aos bens ambientais. Pois, as 
leis até então existentes, visavam somente à exploração econômica dos recursos ambientais, e 
não à sua efetiva proteção.    

10 No Capitulo V, optou-se por fazer a transcrição de artigos de lei. Mesmo tendo a alternativa de 
citar tais artigos, entende-se ser esse um assunto técnico e assim mais didático.  
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CAPÍTULO I – CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA COMO BEM 
PÚBLICO 

1.1. BEM 

O vocábulo ‘bem’ pode ser empregado e interpretado sob várias 

acepções. Pode-se entendê-lo como uma qualidade atribuída a ações e obras 

humanas que lhes confere um caráter moral, uma virtude. Também pode ser 

empregado no sentido de valor, preço, mercadoria ou serviço que pode satisfazer 

uma necessidade humana11. 

No campo do Direito, o termo ‘bem’ é empregado para significar todo 

valor, material ou imaterial, que possa ser objeto de uma relação jurídica, desde 

que suscetível de apropriação pelo homem e que possa ser incorporado ao seu 

patrimônio.  

Antes de trazer a conceituação de ‘bem’, é importante esclarecer que 

’bem‘ e ’coisa‘, não se confundem, havendo entre ambos uma relação de gênero 

e espécie, distintas no Direito. 

Assim sendo, o bem, enquanto gênero, compreende o que seria objeto 

de direito sem valor econômico, como, por exemplo, a vida, o nome, ou seja, o 

valor atribuído a esses bens é imaterial. Noutro sentido, coisa, que compreende a 

espécie, fica restringido ao que tem valor pecuniário, mas somente o que possa 

ser suscetível de apropriação pelo homem, ou seja, o patrimônio das pessoas12. 

Após a diferenciação entre bem e coisa, cabe-nos conceituar o que 

seja bem, trazendo sua classificação e particularidades.  

Para Clóvis Bevilaqua “no direito, o bem é uma utilidade, porém com 

extensão maior do que a utilidade econômica” já que “no direito, há bens 

econômicos e bens que o não são13”. 

No mesmo sentido, para Orlando Gomes, o conceito de bem envolve 

muito mais fatores que a questão econômica e explica, “a noção jurídica de bem é 

mais ampla do que a econômica. Compreende toda a utilidade, material ou ideal, 

                                                 
11 FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0. 
12 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
13 BEVILAQUA, Clovis.Teoria Geral do Direito Civil. Rio de Janeiro: Rio, 1980. p.165. 
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que possa incidir na faculdade de agir do sujeito”. E continua: “abrange as coisas 

propriamente ditas, suscetíveis de apreciação pecuniária, e as que não 

comportam essa avaliação, as que têm natureza corpórea, ou não. Todo bem 

econômico é jurídico, mas a recíproca não é verdadeira, pois, nem todo bem 

jurídico é econômico14”. 

Washington de Barros Monteiro, ao conceituar bens, descreve-os como 

coisas que podem constituir objeto de direito, ou seja, “juridicamente falando, 

bens são valores materiais ou imateriais, que podem ser objeto de uma relação 

de direito. O vocábulo que é amplo no seu significado, abrange coisas corpóreas 

e incorpóreas, coisas materiais ou imponderáveis, fatos e abstenções 

humanas15”. 

Portanto, os bens jurídicos sem valor econômico, imateriais e 

incorpóreos, são aqueles imensuráveis, esses, como dito anteriormente, são 

compostos pela vida, nome, filiação de uma pessoa. Já os bens que também são 

coisas, esses sim, são objetos de valor pecuniário, podem ser apropriados pelo 

homem e assim incorporados ao seu patrimônio.  

Em se tratando especificamente de água, essa possui uma 

característica especifica: ora é bem, ora é coisa. A água, enquanto bem, é aquela 

cujo valor está acima de qualquer aferição econômica, pois não há como 

quantificar o valor de um rio, de uma bacia hidrográfica, de uma cachoeira, por 

exemplo, pois esses são bens imensuráveis, pelo próprio valor e importância 

ambiental que apresentam. 

Em se tratando de coisa, essa possui valor econômico, exemplo: o uso 

privativo desse bem ambiental, através da outorga de recursos hídricos, pois no 

momento em que o Poder Público concede que um particular se utilize desse bem 

de modo privativo, está agregando valor ao produto final que esse sujeito de 

direito está produzindo, assim pode-se falar em crise pelo uso da água. 

E é também a partir dos usos outorgáveis que se chega a outro 

instrumento da lei n° 9.433/97, a cobrança pelo uso  da água, ou seja, a partir do 

                                                 
14 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 199. 
15 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 140. 



16 
 

momento em que esse bem passa a ser quantificado, valorado, passa a ser 

entendido como bem enquanto coisa no Direito – com valor econômico. 

Há divergências filosóficas acerca do assunto. Ora defende-se que 

esse bem pode e deve ser valorado, ora entende-se que, se esse bem for 

quantificado, haverá a privatização desse recurso e, assim, o seu acesso se 

tornará cada vez mais restrito. 

A despeito de essa ser essa uma discussão interessante e pertinente, 

e um assunto polêmico e extenso, no presente estudo não será tratado de modo 

aprofundado, assim como também não se estudará a cobrança pelo uso da água.  

Os bens ainda podem ser classificados, em relação ao titular do 

domínio, em particulares e públicos. Os bens particulares são aqueles que têm 

como titular a pessoa física ou jurídica de direito privado. Já os bens públicos 

merecem uma abordagem mais detalhada, pois seu entendimento se faz 

necessário à compreensão do presente trabalho. 

1.2. BEM PÚBLICO  

O conceito legal de bem público encontra-se no artigo 98 do Código 

Civil, a saber: “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja 

qual for a pessoa a que pertencerem”. 

Bem público “em sentido amplo, são todas as coisas, corpóreas ou 

incorpóreas, imóveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam, a 

qualquer título, as entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas 

governamentais16”.  

Ou ainda  

Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas 
jurídicas de Direito Público, isto é, União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de 
Direito Público (estas últimas, aliás, não passam de autarquias 
designadas pela base estrutural que possuem), bem como os 

                                                 
16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26°. São Paulo : Malheiros, 2001. 

p.479 
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que, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam 
afetados a prestação de um serviço público17. 

Assim, são públicos os bens móveis, imóveis, corpóreos ou 

incorpóreos que pertençam ao Estado através de suas pessoas jurídicas, União, 

Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquias e Fundações de Direito Público, 

como aquelas que, mesmo não pertencentes a essas pessoas aqui 

representadas, estejam afetadas, ou seja, destinadas a prestação de um serviço 

público.  

No Direito brasileiro a classificação de bens públicos é encontrada no 

Código Civil, descrita no artigo 99, assim fixada: bens de uso comum do povo, 

bens de uso especial e bens dominicais. Essa classificação foi ordenada a partir 

do Direito Romano, que os dividia em res communes, res universitatum e res 

publicae.  

As coisas comuns ou res communes eram os bens que não estavam 

sujeitos a apropriação, eram os inapropriáveis, mas que podiam ser usados por 

todos, exemplo desses bens são os mares, o ar, ou seja, são os bens de uso 

comum do povo como conhecemos atualmente. 

As coisas da universalidade ou res universitatum eram os bens que 

pertenciam às cidades, como os fóruns, prédios públicos, ou seja, os conhecidos 

bens de usos especiais. 

As res publicae ou coisas públicas eram as coisas que pertenciam ao 

Estado. Essas coisas públicas se subdividiam em duas categorias, a res publico 

usui destinatare e a res in pecunia populi: as primeiras, destinadas ao uso do 

público, eram as praças, ruas, e eram inalienáveis; a segunda categoria, coisas 

na riqueza do povo, eram os bens como as viaturas, armamentos, e esses 

estavam sujeitos a alienação, ou seja, o Estado era o titular de direito como 

qualquer outro particular, o que hoje seriam os bens dominicais18. Assim a 

classificação que encontramos atualmente no Código Civil, artigo 99, é mesma do 

Direito Romano. 

                                                 
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13°ed. São Paulo. 

Malheiros 2000. p..75. 
18 FIUZA. Cezar. Direito Civil: Curso Completo. 9ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 193. 
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Os bens de uso comum do povo são os bens de uso coletivo, as 

pessoas podem usá-lo sem formalidade, “destinado ao uso indistinto”, a que 

qualquer pessoa tem acesso independentemente de sua identidade. São 

exemplos dados pelo Código Civil os rios, mares, praias19, praças, entre outros. 

Maria Helena Diniz, a respeito de “bem público de uso comum do 

povo”, leciona:  

Embora pertencentes à pessoa jurídica de direito público 
interno, podem ser utilizados, sem restrição gratuita ou 
onerosamente, por todos, sem necessidade de qualquer 
permissão especial. Temos ai uma propriedade sui generis, 
como diz Hauriou, como uma posse em nome de interesse 
coletivo, pois o que é livre é a utilização do bem por qualquer 
pessoa e não o seu domínio; logo, o seu titular pode reivindicar 
se uma pessoa natural ou jurídica pretender o uso exclusivo da 
coisa comum, impedindo que o grande público dela se utilize. 
Isto é assim porque o ente público tem a guarda, administração 
e fiscalização desses bens20.  

Logo, os bens de uso comum pertencem a todos, sem distinção, e sem 

a necessidade de permissão especial sobre seu uso, mas, como bem explica a 

autora supracitada, a coletividade não tem o domínio sob tais bens, e se houver a 

pretensão de uso por parte da pessoa, seja ela jurídica ou particular, esse deve 

ser julgado pela administração pública, para outorgar, permitir tal direito.  

Exemplo característico é a utilização da água. A água é um bem 

público de uso comum do povo, portanto, pertence a toda coletividade. Todavia, 

se uma pessoa, seja ela física ou jurídica, necessitar fazer o uso privativo desse 

bem público deve submeter-se ao controle administrativo, que gerencia e fiscaliza 

e consente ou não na utilização desse bem, por meio da outorga de direito de uso 

de recursos hídricos.  

                                                 
19 As praias foram incluídas como bens de uso comum do povo pela lei 7.661/88 art 10 e §§ “As 

praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco 
acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de 
interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica”. § 
3° - Entende-se por praia a área coberta e descober ta periodicamente pelas águas, acrescida 
da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até 
o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro 
ecossistema. 

20 DINIZ. Maria Helena. Ob. cit. p. 303. 
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Os bens de uso especial são aqueles que requerem certa formalidade 

para seu uso, que estão destinados à prestação de um serviço público. Por 

exemplo, são prefeituras, escolas, órgãos e repartições públicas em geral21. 

Os bens dominicais são aqueles próprios do Estado, que compõem o 

patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e das 

autarquias, “como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades”.  

No estudo dos bens públicos, cabe definir a ’afetação‘ e ’desafateção‘. 

A afetação é o destino dado a esses bens, enquadrando-os nas categorias 

existentes, ou seja, de uso comum ou de uso especial. Celso Antônio Bandeira de 

Mello explica que os bens de uso comum tanto podem seguir seu destino natural, 

como os rios e praias, como também podem ter sua destinação definida por lei ou 

ato administrativo22. 

A desafetação dos bens é o seu “trespasse”, a transferência de uma 

determinada categoria a outra, isto é, um bem que seja de uso comum, após a 

desafetação, passa à categoria de uso especial ou dominical. Para que haja a 

desafetação de um bem é necessário que seja feito através de lei ou ato do Poder 

Executivo. Assim explica Celso Antônio Bandeira de Mello: “só um ato de 

hierarquia jurídica superior, como o é a lei, poderia ulteriormente contrariar o 

destino natural que adquiriram ou habilitar o Executivo a fazê-lo23”. O regime 

jurídico dos bens públicos é o da imprescritibilidade, impenhorabilidade e 

inalienabilidade. 

Na classificação de bens de uso comum do povo estabelece-se a 

condição de que pertencem a todos, daí a sua indisponibilidade, ou seja, o bem 

não está sujeito à apropriação como dispõe o artigo 19124, parágrafo único da 

Constituição Federal. E do seu caráter indisponível advém a sua 

imprescritibilidade, ou seja, inexiste prazo prescricional se ocorrer um dano a 

esses bens. 

                                                 
21 Especificamente sobre as águas, existem algumas represas para fins de geração de energia 

elétrica e abastecimento público, que guardam a particularidade de bens de uso especial, 
exemplo é o Sistema Cotia, gerenciado pela Sabesp. 

22 MELLO. Celso Antônio Bandeira de.  Ob cit. p. 752. 
23 Idem. p. 752 
24 Constituição Federal art., 191 Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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Quanto à inalienabilidade, ninguém pode adquirir esses bens enquanto 

guardarem a condição de inalienável, salvo se forem desafetados e passados à 

categoria de dominicais, e em caso de previsão legal. 

De igual forma, tais bens são impenhoráveis, nos termos do art. 10025 

da Constituição Federal.  

1.2.1.  Água como Bem Público 

Nem sempre a água foi considerada como um bem estritamente 

público. O Código de Águas de 1934, em seu artigo 8°, previa a existência de 

águas particulares: “são particulares as nascentes e todas as águas situadas em 

terrenos que também o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas 

entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns”. 

Até a Constituição Federal de 1946, o domínio hídrico era dividido entre 

a União, Estados e Municípios, existindo ainda, como já citado, a previsão da 

modalidade de águas de domínio particular. 

Com a Constituição Federal de 1946 mantiveram-se, entre os bens da 

União, os “lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se 

estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres nas 

zonas limítrofes com outros países” (art. 34, I). No entanto, foram incluídos entre 

os bens dos Estados “os lagos e rios em terrenos do seu domínio e os que têm 

nascente e fez no território estadual” [sic] (art. 35), extinguindo, dessa forma, a 

categoria dos corpos hídricos Municipais, alterando substancialmente do domínio 

hídrico de Estados e Municípios26”. 

Porém a Carta Magna nada dispôs sobre as águas particulares, e o 

mesmo acontece com a edição da Constituição Federal de 1988, que mantém o 

domínio das águas entre a União e os Estados e não faz menção às águas 

particulares. Essa questão, portanto, é dirimida com a edição da lei n° 9.433/97, 

                                                 
25 Constituição Federal Art. 100, à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos 

devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-
ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

26 POMPEU. Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. p. 43. 
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em seu artigo 1°, inciso I, que estabelece o princí pio da publicização das águas, 

“a água é um bem de domínio público”.  

Dessa forma a água, como bem público, está enquadrada dentre os 

bens de uso comum do povo, e de domínio público, ou seja, para que esse 

recurso ambiental seja utilizado de forma privativa, deve ser submetido à outorga 

da administração pública, salvo as exceções previstas em lei. 

1.3. USO PRIVATIVO DE BEM PÚBLICO  

Como já mencionado, o bem público de uso comum do povo pode ser 

usado por todos, de forma igualitária; esse uso pode ser gratuito ou oneroso, e 

sua utilização não necessita de uma permissão especial. 

Mas para que esse uso se dê de forma privativa, esse pedido deve ser 

analisado pela administração pública, que detém a delegação para administrar 

esse bem, e é responsável por sua gestão e fiscalização.   

Tratando especificamente do bem ambiental água, Paulo Affonso Leme 

Machado salienta as conseqüências da conceituação da água como bem de uso 

comum do povo27:  

o uso da água não pode ser apropriado por uma só pessoa, 
física ou jurídica, com exclusão absoluta dos outros usuários 
em potencial; o uso da água não pode significar a poluição ou  
agressão desse bem; o uso comum não pode esgotar o próprio 
bem utilizado; e a concessão ou autorização (ou qualquer outro 
tipo de outorga) do uso da água deve ser motivada ou 
fundamentada pelo gestor público. 

Desse modo, ao analisar o conceito de bens de uso comum do povo, 

conclui-se que esses bens podem ser usados por todos, e de forma indistinta e 

indiscriminada, mas isso não significa que o uso indiscriminado por alguém 

prejudique outrem, ou mesmo que danifique o patrimônio. O uso desses bens 

deve ter base nos princípios isonômicos. 

Dessa forma, explica Celso Antônio Bandeira de Mello: “utilizados 

indistintamente por quaisquer sujeitos, em concorrência igualitária e harmoniosa 

                                                 
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos hídricos: direito brasileiro e internacional. Malheiros: 

São Paulo: 2002 p. 25. 
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com os demais, de acordo com o destino do bem e condições que não lhe 

causem uma sobrecarga invulgar. Este é o seu uso comum28”.  

Maria Luiza Machado Granziera segue a mesma linha de pensamento 

ao afirmar que: “caracteriza-se o uso comum, nesse caso, por ser anônimo, 

gratuito, igual para todos e exercido livremente. Todavia, o usuário não fica 

dispensado da sujeição às normas impostas pelo poder de polícia administrativa 

do Estado, com o objetivo de conservação do bem e da própria proteção 

daqueles29”.  

No mesmo sentido Solange Telles da Silva explica que “o uso comum 

não pode prejudicar os demais usuários, nem comprometer a quantidade e 

qualidade da disponibilidade deste recurso indispensável à vida30”.  

Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que a água é um bem que 

deve ser usado de forma igualitária, comum, por todos. Esse bem vem ainda 

revestido de um caráter especial, pois dele depende a sobrevivência dos seres 

vivos, daí a importância primordial para que seja preservado e protegido.  

Assim sendo, Cid Tomanik Pompeu ensina: 

Várias são as formas de uso dos bens públicos: pode ser 
comum, exercido em igualdade de condições por todas as 
pessoas, ou privativo, praticado com exclusividade, mediante 
título conferido pela Administração. No privativo, costumam ser 
adotados os institutos da autorização administrativa, da 
permissão administrativa e da concessão administrativa, 
outorgadas pelo titular do domínio. O uso comum pode ser 
ordinário, quando sem exigências, ou extraordinário, se 
depende de outorga. Será classificável como normal, se estiver 
de acordo com a destinação do bem, ou anormal, se em 
desacordo com ela, mas compatível com o fim próprio a que o 
bem esteja afetado31.  

Os bens públicos pertencem ao Poder Público, que detém sua 

titularidade. No entanto, a Administração, por meio de ato administrativo, pode 

ceder o direito de uso desses bens mediante alguns requisitos, ao interessado, 

                                                 
28 MELLO. Ob cit. p. 763. 
29 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. 3°ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. p. 95. 
30 SILVA. Solange Telles da. Aspectos Jurídicos da Proteção as águas subterrâneas. p.175. 
31 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. p. 70. 
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para que esse se utilize como se privado fosse. É o que se denomina uso 

privativo de bem público. 

Segundo conceitua Maria Sylvia Zanella Di Pietro “uso privativo é o que 

a Administração Pública confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou 

grupo de pessoas determinadas, para que o exerçam, com exclusividade, sobre 

parcela de bem público32”. Mas deve-se atentar que somente o uso pode ser dado 

como privativo e não o bem em si. É para o uso que, através de um titulo 

individual, a “Administração atribui a determinada pessoa para fruir de um bem 

público com exclusividade, nas condições convencionadas33”.  

José Cretella Júnior também conceitua uso privativo de bem público 

como: “toda parte do domínio público sobre o qual determinadas pessoas 

exercem direitos de uso e gozo, mediante outorga “intuitu personae” do poder 

público, através dos institutos da permissão ou da concessão34”. 

São características do uso privativo a exclusividade e o título jurídico 

individual, pois é através deste que Administração outorga o uso e estabelece as 

condições em que será exercido. Os títulos concedidos aos bens de uso comum 

ou de uso especial são: autorização, permissão e concessão. 

Em se tratando de outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

existiam dúvidas sob qual título seria concedido pela administração para seu uso, 

uma vez que o Código de Águas, Decreto n.° 24.643/3 4, em seu artigo 62, 

mencionava tanto a concessão quanto a autorização. Já a Lei n° 9.433/97 não fez 

referência a qual título seria concedido. Essa dúvida foi suprimida pela Lei n.° 

9.984/2000 que, em seu artigo 4°, inciso IV, declar a expressamente que as 

outorgas serão concedidas por meio de autorização35. Portanto, o título concedido 

pela administração pública à outorga de direito de uso de recursos hídricos é 

autorização.  

Desse modo, a Administração outorga o direito de uso privativo do bem 

ao sujeito de direito, através de ato administrativo, quem em tese é precário, 
                                                 
32 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por Particular. p. 19. 
33 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26°. São Paulo : Malheiros, 2001. p. 430 
34 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos Bens Públicos no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1969. 

p.72 
35 Essa questão de autorização para a concessão de outorga será melhor analisada no capitulo V, 

quando se tratar especificamente de Outorga de Recursos Hídricos.  
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discricionário, podendo ser gratuito ou oneroso, dependendo da natureza e da 

utilização a que esse bem será destinado. Com base no poder de polícia, cabe à 

Administração a fiscalização desse bem36. 

Esse título é precário, pois por iniciativa da Administração pode ser 

revogado a qualquer tempo com ou sem indenização. É também discricionário 

porque deve atender à conveniência e oportunidade da Administração. 

Especificamente sobre bens de uso comum do povo, esses podem ser 

abertos e utilizados por todos, sem a permissão do Poder Público, quando 

compatível com a sua destinação. Pode ainda ocorrer que a utilização seja 

consentida privativamente a pessoa ou a grupo de pessoas determinadas, às 

quais é garantido o direito de extrair da coisa algumas utilidades não consentidas 

genericamente a todos os cidadãos37. 

Como bem aponta Vandana Shiva, a água não é uma invenção 

humana. Não pode ser aprisionada e não tem limites. É, por sua própria natureza, 

um bem comum. Não pode ser possuída como propriedade privada e vendida 

como uma mercadoria38. 

Como ressalta a autora, por se tratar de um recurso ambiental tão 

precioso e primordial para e existência dos seres vivos, esse deve ter regras 

específicas quando seu uso for de forma privativa, pois esse bem tão valioso deve 

ser estendido a todos e a administração, enquanto gestor desse bem, tem o dever 

de garantir que todos tenham acesso a ele. A apropriação desse bem na mão de 

poucos poderia acarretar sérios riscos àqueles que não têm como pagar por ele, 

daí a afirmação da autora ser tão pertinente, esse bem não pode ser vendido 

como uma mercadoria, pois todos, sem distinção de raça, cor, idade, classe 

social, têm o direito de acesso à água. 

                                                 
36 A outorga de direito de uso dos recursos hídricos segue um regime jurídico especifico, que será 

estudado especificamente no Capitulo V. 
37 DI PIETRO. Ob cit.  p. 9.  
38 SHIVA, Vandana. Guerras por água: privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros, 

2006. Tradução George Kormikiaris. P. 52. 
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1.4. BEM AMBIENTAL  

O artigo 225 da Constituição Federal dispõe sobre o meio ambiente, 

estendendo a todos o dever de proteger esse bem. 

Assim, in verbis: 

Art. 225. 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. 

Mas o que vem a ser bem ambiental? Cabe aqui tratar do conceito de 

bem ambiental e fazer algumas ponderações sob o termo ’uso comum do povo‘, 

contido no caput do artigo 225 da Constituição Federal. 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo, baseando-se no que dispõe a 

Constituição, conceitua bem ambiental como “um bem de uso comum do povo, 

podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites 

constitucionais, e, ainda, um bem essencial á qualidade de vida39”. 

Antônio Herman V. Benjamim, além de conceituar o bem ambiental o 

subdivide em macro e microbem: 

O objeto da função ambiental – bem ambiental – é identificado 
ora com o meio ambiente, como categoria única e global, ora 
com partes ou fragmentos deste (uma determinada montanha, 
um córrego específico, um ecossistema localizado). Tal é 
decorrência da forma macro ou micro com que se analise a 
questão. 

O meio ambiente, como bem objeto da função ambiental, é 
gênero amplo (macrobem) que acolhe uma infinitude de outros 
bens – numa relação assemelhada à dos átomos e moléculas -
menos genérico e mais materiais (microbens): são “a 
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 
biosfera, a fauna e a flora”, ou em outras palavras, os 
elementos da hidrosfera, da litosfera e, quiçá, também de uma 
antroposfera. 

José Afonso da Silva vai além, e ensina que a qualidade do meio 

ambiente se transforma em um bem que o direito reconhece e protege como 

patrimônio ambiental.  

                                                 
39 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 2ª.ed., São Paulo: 

Saraiva. 2000. p. 65 
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Levantando a discussão sobre serem esses bens públicos ou privados, 

o autor se refere à outra modalidade de bens: os bens de interesse público. 

Nessa categoria estariam inseridos tanto os bens pertencentes às entidades 

públicas, como os bens dos sujeitos privados subordinados a uma “particular 

disciplina para a consecução de um fim público”. Tais bens ficariam subordinados 

a um regime jurídico “relativamente a seu gozo e disponibilidade e também a um 

particular regime de polícia, de intervenção e de tutela pública”. Essa disciplina 

teria dois objetivos: o controle da circulação jurídica e controle de seu uso, ou 

seja, circulação controlada e o uso controlado.  

O autor ainda expõe: 

A Constituição, no artigo 225, declara que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado . Veja-se que o 
objeto do direito de todos não é o meio ambiente em si, não é 
qualquer meio ambiente. O que é objeto do direito é o meio 
ambiente qualificado. O direito que todos temos é à qualidade 
satisfatória, ao equilíbrio ecológico do meio ambiente. Essa 
qualidade é que se converteu em um bem jurídico. A isso é que 
a Constituição define como bem de uso comum do povo  e 
essencial à sadia qualidade de vida. Teremos que fazer 
especificações depois, mas, de um modo geral, pode-se dizer 
que tudo isso significa que esses atributos do meio ambiente 
não podem ser de apropriação privada mesmo quando seus 
elementos constitutivos pertençam a particulares. Significa que 
o proprietário, seja pessoa pública ou particular, não pode 
dispor da qualidade do meio ambiente a seu bel-prazer, porque 
ela não integra a sua disponibilidade. Veremos, no entanto, que 
há elementos físicos do meio ambiente que também não são 
suscetíveis de apropriação privada, como o ar, a água, que 
são, já por si, bens de uso comum do povo. Por isso, como a 
qualidade ambiental, não são bens públicos nem particulares. 
São bens de interesse público , dotados de um regime 
jurídico especial, enquanto essenciais à sadia qualidade de 
vida e vinculados, assim, a um fim de interesse coletivo40. 
(Grifado do original)  

Assim, chega-se à conclusão de que não o bem ambiental é de uso 

comum do povo, mas sim a qualidade do meio ambiente é que é de uso comum 

do povo. 

Como mencionado, José Afonso da Silva faz referência a uma terceira 

modalidade de bem, seriam os bens de interesse público. Outros autores 

compartilham dessa idéia, de “bens ambientais, como espécie de bem difuso”, e 

                                                 
40 SILVA. José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. p. 80/81. 
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ainda fazem algumas observações quanto à dominialidade pública, defendo que a 

administração não tem o domínio dos bens ambientais, e seria, portanto, gestora 

desses bens, que pertencem à coletividade. 

Quanto à questão, Antônio Herman V. Benjamim leciona: 

O meio – ambiente, como macrobem, é bem público não 
porque pertença ao Estado (pode até pertencê-lo), mas porque 
se apresenta no ordenamento, constitucional e 
infraconstitucional, como “direito de todos”, como bem 
destinado a satisfazer as necessidades de todos. É bem 
público em sentido objetivo e não em sentido subjetivo, 
integrando uma certa “dominialidade coletiva”, desconhecida 
do Direito tradicional Público, então porque incapaz de 
apropriação exclusivista, porque destinado á satisfação de 
todos e porque, por isso mesmo, de domínio coletivo, o que 
não quer dizer domínio estatal. 

E continua:  

Por isso se diz que o bem ambiental é público, não porque 
pertença ao Estado (critério subjetivo), mas porque é passível 
de apropriação com exclusividade (critério objetivo), sendo, por 
isso mesmo, verdadeiro bem de uso comum do povo. É bem 
público (em oposição à bem privado) exatamente porque é 
objeto de tutela que não se dá em proveito de um único 
individuo41. 

Quanto à importância da criação dessa terceira modalidade de bem, 

Celso Fiorillo a ilustra como uma “inovação verdadeiramente revolucionária”, por 

parte da Constituição Federal de 1988. 

Ao estabelecer a existência de um bem que tem duas 
características específicas, a saber, ser de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, a Constituição de 1988 
formulou inovação verdadeiramente revolucionária, no sentido 
de criar um terceiro gênero de bem que, em face de sua 
natureza jurídica, não se confunde com os bens públicos e 
muito menos com os bens privados42.   

Especificamente sobre o domínio público, Celso Fiorillo e Marcelo 

Abelha Rodrigues lecionam: 

Percebe-se, pois, com o mínimo de sensibilidade, que não há 
como se coadunar o conceito de bem público com o conceito 

                                                 
41 BENJAMIM. Antônio Herman V. Função Ambiental. In Dano Ambiental: prevenção e repressão. 

Coordenador Antônio Herman V. Benjamim. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993. p.60 a 
71. 

42 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. O direito de antena em face do Direito Ambiental no Brasil, 
p.85. 
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de bem difuso, já que ou se alarga demasiadamente a 
definição de bem de domínio público e, portanto, acaba por 
descaracterizá-lo, ou então se admite uma transformação no 
sistema, de forma que os bens de domínio público seriam 
espécies de um gênero bens da coletividade, no qual se 
incluíram os bens difusos43.  

Álvaro Valery Mirra, aponta: 

Verifica-se que o meio ambiente teve seu regime jurídico 
especificado na Constituição Federal como bem de uso comum 
do povo, o que significa lhe ter sido dada a qualificação jurídica 
de um bem que pertence à coletividade. O meio ambiente não 
integra, por via de conseqüência, o patrimônio do Estado, 
sendo para este um bem indisponível, cuja preservação se 
impõe em atenção às necessidades das gerações presentes 
futuras. Em matéria de meio ambiente, portanto, o Estado não 
atua jamais como proprietário desse bem, mas diversamente, 
como simples administrador de um “patrimônio” que pertence à 
coletividade no presente, e que deve ser transferido às demais 
gerações do futuro44. 

Como se pode observar, há autores que crêem que o conceito de bem 

público de uso comum do povo, trazido no caput do artigo 225 da Constituição 

Federal, deve ser ampliado e entendido como um bem público difuso, apesar de 

os termos parecerem sinônimos, pois os dois tratam do bem coletivo de uma 

forma geral. O que realmente  envolve tal questão é o domínio do poder público. 

Domínio45 envolve propriedade, e são princípios básico da propriedade 

uso, gozo e direito de dispor de tal bem. O impasse está na disposição, pois os 

autores entendem que o poder público não tem esse direito, e se o termo ‘bem de 

uso comum do povo’, como descrito no caput do art. 225, for entendido como um 

direito difuso, o poder público teria um “domínio relativo” sobre esses bens, ou 

seja, o poder público continuaria na administração e fiscalização desses bens, 

mas esses bens se tornariam indisponíveis. 

Porém, em relação às águas, essas se enquadram em um domínio 

específico, pois como preconizado pela Constituição Federal, às águas são de 

domínio exclusivo da União e dos Estados.  

                                                 
43 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Ambiental 

e Legislação Aplicável, p. 93. 
44 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública. p 31. 
45 Lafayete Rodrigues Pereira.  “É o direito real que vincula e legalmente submete ao poder 

absoluto da vontade de uma pessoa a coisa corpórea, na substância, acidentes e acessórios. É 
a propriedade plena” Apud SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas e sua Proteção. p.105 
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1.5. DOMÍNIO E COMPETÊNCIAS DAS ÁGUAS   

Com a edição da Constituição Federal de 1988, o domínio das águas 

passa a ser exclusivo da União e dos Estados. Assim a Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 20, estabelece quais são os bens da União. Dentre esses 

bens, o inciso III institui que: “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”. Ainda no mesmo artigo, 

inciso VII: “os potenciais de energia hidráulica”, o que surge ratificado pelo art. 

176. 

Por sua vez, o artigo 26, inciso I, da Constituição, dispõe que são bens 

dos Estados “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 

União”.  

Como podemos observar na leitura dos artigos citados, as águas 

subterrâneas são de domínio dos Estados, e essa é uma questão de fundamental 

importância, pois essas águas correspondem à grande maioria da água doce do 

planeta e, por conseguinte, ultrapassam muitas vezes a fronteira subterrânea dos 

Estados e até mesmo dos países. 

Exemplo clássico disso é o Aqüífero Guarani, maior reserva latino-

americana de águas subterrâneas, que se encontra no Brasil, e passa pelos 

Estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais, estendo-se ao território do Paraguai, da Argentina 

e do Uruguai. 

A doutrina diverge no sentido de definir a quem pertenceriam as águas 

subterrâneas, quando essas forem subjacentes ao território de mais de um 

Estado. Há quem defenda que elas pertenceriam à União, pela semelhança que 

guardam com as águas superficiais interestaduais, conforme decorre de 

manifestação do Ministério do Meio Ambiente. 
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Outros, porém, como José Afonso da Silva46 e Vladimir Passos de 

Freitas47, asseveram que predomina o entendimento do texto constitucional, não 

admitindo outra interpretação que não aquela de que tais depósitos pertencem 

aos Estados48.    

Diante de tais afirmações, entende-se que se deve seguir o texto 

constitucional, pois outra interpretação não se pode extrair, haja vista a disposição 

do artigo 26, inciso I, da Constituição Federal, que confere competência ao 

Estado sobre o domínio das águas subterrâneas. O domínio das águas 

condiciona a competência para a sua gestão, atribuída dessa forma à Agência 

Nacional de Águas e aos Órgãos Estaduais49. Quanto à competência para legislar 

sobre águas e energia, essa é privativa da União (art. 22, inc. IV).  

Compete também à União “instituir sistema nacional de gerenciamento 

de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso” (art. 21, 

inc. XIX). Assim, a Lei n° 9.433/97 Institui a Polí tica Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. 

Cabe, ainda, à União, a “prioridade para o aproveitamento econômico e 

social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de 

baixa renda, sujeitas a secas periódicas” (art. 43, § 2°, inc. IV) e “a recuperação 

de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para 

o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.” 

(art. 43, § 3°). 

                                                 
46 SILVA. José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. p. 116. 
47 FREITAS, Vladimir Passos de, et all. Águas, Aspectos Jurídicos e Ambientais. Curitiba: Juruá, 

2000. p. 65. 
48  “O domínio das águas subterrâneas pelos Estados não é aceito de forma pacifica. Há quem 

sustente que pertencem à União as águas subterrâneas que ultrapassam as divisas de um 
Estado–membro. Tal interpretação, todavia, não convence, pois o constituinte não fez distinção 
entre as águas situadas apenas em uma unidade da Federação e aquelas que se estendem por 
duas ou mais unidades. Aplica-se aqui a máxima: in claris cessat interpretatio”. FREITAS. 
Vladimir Passos de. Sistema Jurídico Brasileiro de Controle da Poluição das Águas 
Subterrâneas. In Revista de Direito Ambiental n°23,  junho-setembro 2001 p.57.  

49 Essa questão de competências será melhor abordada no capitulo V, quando se estudam as 
competências para a concessão de outorga.  
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Sobre a competência privativa para legislar sobre águas, o prof. Paulo 

Affonso Leme Machado50 explica: 

Legislar sobre águas significa instituir normas sobre a 
qualidade das águas e estabelecer regras de como as águas 
serão tratadas, partilhadas e utilizadas. Não se compreenderia 
que a Constituição fizesse referências às águas somente como 
um elemento da Natureza que devesse ficar nos rios e nos 
lagos. Há uma ampla abrangência do poder normativo da 
União, que deve ser utilizado para que as legislações estaduais 
não criem normas discriminatórias ou que estimulem políticas 
diferentes e até antagônicas sobre o uso das águas.  

Quanto à competência para legislar sobre águas, a matéria é privativa 

da União, mas os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente 

sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” (art. 24 

VI), ou seja, os Estados podem legislar de forma suplementar a competência da 

União, como por exemplo, sobre a emissão de poluentes em águas, mas sempre 

dependendo do que a lei federal dispõe sobre a matéria51. 

Nesse sentido é o entendimento de José Afonso da Silva: 

A normatividade dos Estados sobre águas fica, porém, 
dependente do que dispuser a lei federal, a que cabe definir os 
padrões de qualidade das águas e os critérios de classificação 
das águas de rios, lagos, lagoas etc. Os Estados não podem, 
pois, estabelecer condições diferentes para cada classe de 
água, nem inovar no que concerne ao sistema de classificação, 
nem sobre os critérios de uso. Mas é valida a disciplina do uso 
do solo por lei estadual para proteção dos mananciais nas 
regiões metropolitanas52.   

E são de competência comum da união, estados, distrito federal e 

municípios “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios” (art. 23 

inc. XI). 

                                                 
50 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit., p. 19. 
51 Idem. 
52 SILVA, José Afonso. Ob. cit,. p. 119. 
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CAPITULO II – DIREITO DE ACESSO À ÁGUA COMO UM DIRE ITO 

FUNDAMENTAL 

Os números apontados no presente estudo indicam que o acesso à 

água está se tornando um problema premente e, para que essa questão não se 

torne motivo de disputa por esse bem, algumas medidas devem ser tomadas, 

como, por exemplo, garantir que o direito de acesso à água seja declarado como 

um direito fundamental do ser humano, e assim garantir a sua sobrevivência.  

O termo Direitos Fundamentais, por se tratar de um direito subjetivo, 

desdobra-se em diversas acepções, tais como ’direitos dos homens‘, ’direitos 

humanos‘, ’direitos fundamentais‘, ’direitos humanos fundamentais‘, ’direitos 

subjetivos público‘ e essa heterogeneidade de expressões também aparece em 

nossa Constituição Federal como direitos humanos (art. 4°, inc. III), direitos e 

garantias fundamentais (epígrafe do Titulo II e art. 5°, § 1°), direitos e liberdade 

constitucionais (art. 5°, inc. LXXI) e direitos e g arantias individuais (art. 60, § 4°, 

inc. IV). 

Diante dessa variedade terminológica, para Joaquim José Gomes 

Canotilho,53 mesmo que essas expressões pareçam sinônimas, elas podem ser 

diferenciadas, e assim conceitua ele direitos do homem como “direitos válidos 

para todos os povos em todos os tempos”, e direitos fundamentais “direitos do 

homem jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente”, 

isto é, “seriam os objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”. 

Segundo José Afonso da Silva, a expressão “direitos fundamentais do 

homem” seria a forma mais correta de ser aplicada aos estudos dos direitos 

humanos fundamentais “porque, além de referir-se a princípios que resumem a 

concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 

jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 

prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência 

digna, livre e igual para todas as pessoas”. Complementa: “acha-se a indicação 

de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se 

realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem 

                                                 
53 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional.  p. 52. 
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no sentido de que todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 

reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados54”. 

No mesmo sentido, Cristiane Derani ensina que “a garantia dos direitos 

fundamentais não significa uma confirmação declaratória de um ‘direito natural’, 

mas o reconhecimento constitutivo de um direito reiterado de um complexo dado 

do agir humano” e explica que os direitos fundamentais não são inerentes à 

natureza humana, “mas o resultado de fatores sociais que permitiram e até 

mesmo impuseram a sua cristalização sob forma jurídica, explicitando sua 

relevância para o desenvolvimento das relações sociais55”. 

2.1. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL  

Reportando-nos novamente aos ensinamentos de José Afonso da 

Silva: “de nada adiantaria a Constituição assegurar outros direitos fundamentais, 

como a igualdade, a intimidade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num 

desses direitos56”. De fato, o direito à vida é o primeiro, ou o mais importante, 

entre os direitos fundamentais, e assim todos os direitos fundamentais devem ser 

no sentido de preservar esse direito, que é hierarquicamente superior. 

Segundo assevera Antônio Augusto Cançado Trindade: 

O direito a vida é hoje universalmente reconhecido como um 
direito humano básico ou fundamental. É básico ou 
fundamental porque o gozo do direito a vida é uma condição 
necessária do gozo dos demais direitos humanos. Como 
indicado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 
seu Parecer sobre Restrições à Pena de Morte (1983), o direito 
humano à vida compreende um “principio substantivo” em 
virtude do qual todo ser humano tem um direito inalienável a 
que sua vida seja respeitada, e um “principio processual” 
segundo o qual nenhum ser humano haverá de ser privado 
arbitrariamente de sua vida57. [grifado no original] 

Como bem expõe o autor, o direito à vida é a condição necessária para 

que o ser humano possa desfrutar dos demais direitos humanos. Esse é o direito 

que deve ser resguardado e protegido, sobre todos os outros, pois esse é o direito 

                                                 
54 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 53. 
55 DERANI, Cristiane. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: Direito Fundamental e princípio 

da atividade econômica, in Temas de Direito Ambiental e Urbanístico, p. 54. 
56 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 183. 
57 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos de Proteção Internacional. p. 71. 
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essencial para que todos os outros direitos possam ser usufruídos. Diante disso, 

os elementos e recursos para que a vida seja preservada também devem ter seu 

lugar de destaque, assim devem ser preservados e garantidos a todos.  

Já Alexy, citado por Canotilho58, menciona a distinção desse direito 

fundamental em sentido formal e em sentido material. Os direitos fundamentais, 

no sentido formal, seriam aqueles arrolados pela Constituição; já os direitos 

fundamentais, em sentido material, seriam aqueles inerentes ao ser humano, 

mesmos os que não estão enumerados pelo texto constitucional. 

Todos os direitos que, por seu conteúdo, estejam ligados ao direito à 

vida, ainda que não enumerados no catálogo constitucional, são direitos 

fundamentais em sentido material, o que não impede que sejam, 

concomitantemente, formalmente fundamentais. 

Para a compreensão dessas questões, Norberto Bobbio explica que 

esses direitos não são proclamados de uma só vez, “os direitos humanos nascem 

de forma gradual, em circunstâncias específicas, caracterizadas por lutas em 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes59”. 

2.2. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Todas as nações reconhecem a vida como um direito humano básico, 

elementar, sendo esse o direito que deve ser reconhecido, como único, que não 

se compara e nem se identifica com nenhum outro. Por conseguinte, deve ser 

esse direito preservado como algo precioso e valioso, pois é insubstituível, e deve 

ser guardado, assim como os elementos que sustentam esse direito, como o é a 

água: devem vir à frente de qualquer outro direito humano. 

Os direitos humanos são divididos em três categorias: direitos de 

primeira, segunda e terceira geração. Há autores que defendem ainda uma quarta 

categoria: seriam os direitos de quarta geração, em que estariam consignados o 

direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo. No presente 

estudo, ater-se-á, somente às três primeiras gerações. 

                                                 
58 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 539 ss. 
59 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 61. 
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2.2.1.  Direitos de Primeira Geração 

A origem da proteção dos direitos fundamentais se dá com a 

Declaração de Virgínia, em 1776, e com a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, em 1789. Esses direitos, chamados de “primeira geração”, eram 

direitos que procuravam resguardar os cidadãos dos excessos do Poder Estatal, e 

o que os direitos fundamentais buscam, na realidade, são a proteção do Estado e 

não a proteção contra o Estado.  

Celso Ribeiro Bastos define os direitos de primeira geração como: “os 

direitos fundamentais, em sua primeira fase, constituem as chamadas liberdades 

públicas ou direitos humanos individuais, ou seja, prerrogativas que tem o 

indivíduo em face do Estado (...) um dos componentes mínimos do Estado 

constitucional ou do Estado de Direito (...) dizem respeito a uma inibição do poder 

estatal ou, se preferirmos, a uma prestação meramente negativa60”. 

Assim surge o Estado de Direito. No século XVIII, veio como um 

contra-golpe aos excessos dos governantes, basicamente como direito à 

liberdade e direito à propriedade.  

Efetivamente, essas liberdades individuais seriam: as de locomoção, a 

de propriedade, de segurança, de acesso à justiça, de opinião, de crença 

religiosa, de integridade física. 

2.2.2.  Direitos de Segunda Geração 

A segunda geração dos direitos fundamentais tem como ponto principal 

a coletividade. Esses direitos começam a surgir principalmente após a Primeira 

Guerra Mundial, e como explica Sandro Nahmias Melo “paralelamente ao valor da 

liberdade surge o valor da igualdade como norteador dos direitos fundamentais”. 

E completa: “não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o Estado, e 

sim de liberdade por intermédio do Estado61”. 

A partir daí surgem os direitos sociais, culturais e econômicos como 

direitos de segunda geração ou direitos coletivos.  

                                                 
60 BASTOS. Celso Ribeiro. Necessidade de Regulamentação Constitucional. p. 51. 
61 MELO, Sandro Nahmias. Meio ambiente do trabalho. p. 61. 
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Assim, os direitos de segunda geração seriam os direitos a educação, 

à saúde, à habitação, à seguridade social, direitos ligados ao Estado do bem-

estar social. 

2.2.3.  Direitos de Terceira Geração 

Os direitos de terceira geração, aqui, merecem uma atenção especial, 

pois trazem em seu bojo o direito ao meio ambiente, incluindo-se a água. 

 São definidos por Sandro Nahmias Melo como os direitos que “trazem 

como marca distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura do 

homem – indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos 

humanos (família, povo, nação), e caracterizando-se, conseqüentemente, como 

direitos de titularidade coletiva ou difusa62” 

Ingo Wolfgang Sartel trata da matéria dos direitos de terceira geração: 

Dentre os direitos fundamentais de terceira geração 
consensualmente mais citados, cumpre referir os direitos à paz, 
à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio 
ambiente  e qualidade de vida, bem como o direito à 
conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e o 
direito a comunicação. Cuida-se, na verdade, do resultado de 
novas reivindicações fundamentais do ser humano, geradas 
dentre outros fatores, pelo impacto tecnológico, pelo estado 
crônico de beligerância, bem como pelo processo de 
descolonização do segundo pós-guerra e suas contundentes 
conseqüências, acarretando profundos reflexos na esfera dos 
direitos fundamentais63. [Grifo nosso] 

Na mesmo sentido Manuel Gonçalves Ferreira Filho ressalta que “de 

todos os direitos de terceira geração, sem dúvida o mais elaborado é o direito ao 

meio ambiente64”. 

Daí a compreensão dos direitos de terceira geração serem chamados 

de direitos de solidariedade, pois envolvem direitos difusos, direitos esses 

imensuráveis, em face de sua implicação universal, ou no mínimo, transindividual, 

                                                 
62 MELO. Ob cit. p. 62. 
63 SARTEL Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. p. 51. No mesmo sentido, 

Norberto Bobbio, Ob cit. p. 56, afirma que “o mais importante deles é o reivindicado pelos 
movimentos ecológicos: o direito de viver em um ambiente não poluído. 

64 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. p. 64. 
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e por exigirem esforços e responsabilidades em escala até mesmo mundial para a 

sua efetivação. Mas, aqui, cabem alguns questionamentos. 

Como supracitado, os direitos de primeira geração garantem a 

integridade física dos seres humanos, ou seja, é um direito que consagra a vida. 

Seguindo essa linha de pensamento, pode-se concluir que os elementos básicos 

para a manutenção da vida também seriam colocados nesse patamar de 

importância, ou seja, também seriam direitos de primeira geração. 

 Assim sendo, os direitos considerados de terceira geração, como o 

meio ambiente, não deveriam estar consagrados como de primeira geração? E se 

esse for o entendimento, o acesso à água, recurso ambiental, com propriedades 

vitais, pois sem ela não existe vida, também não deveria estar inserido nos 

direitos de primeira geração?  

2.3. DIREITO FUNDAMENTAL E MEIO AMBIENTE. 

Os direitos humanos e o meio ambiente estão ligados, e isso é algo 

indiscutível, pois tutela do meio ambiente e os direitos humanos refere-se ao 

direito à vida e à qualidade de vida, e é essa harmonia que se espera atingir com 

o artigo 225 da Constituição Federal, pois com a preservação do meio ambiente 

também está-se preservando a vida, direito fundamental e, conseqüentemente, o 

meio ambiente também se torna um direito fundamental. 

Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade essa relação se dá da 

seguinte forma: 

Desta perspectiva, o direito a um meio ambiente sadio e o 
direito a paz configuram-se como extensões ou corolários do 
direito á vida. O caráter fundamental do direito a vida torna 
inadequados enfoques restritos do mesmo em nossos dias; sob 
o direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se 
mantém a proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, 
mas, além disso, encontram-se os Estados no dever de “buscar 
diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios de 
sobrevivência” a todos os indivíduos e a todos os povos. Neste, 
propósito, têm os Estados à obrigação de evitar riscos 
ambientais sérios à vida, e de por em funcionamento “sistemas 
de monitoramento e alerta imediato” para detectar tais riscos 
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ambientais sérios e “sistemas de ação urgente” para lidar com 
tais ameaças65”. [Grifo do autor] 

Cristiane Derani também leciona sobre meio ambiente como direito 

essencial à vida. Para ela 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 
direito à vida e à manutenção das bases que a sustentam. 
Destaca-se da garantia fundamental à vida exposta nos 
primórdios da construção dos direitos fundamentais, porque 
não é simples garantia à vida, mas este direito fundamental é 
uma conquista prática pela conformação das atividades sociais, 
que devem garantir a manutenção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, abster-se da sua deterioração e 
construir a melhoria integral das condições de vida da 
sociedade66. 

Diante das elucidações apresentadas, fica claro que o meio ambiente é 

um direito fundamental, não só porque dele depende a vida do homem, mas 

também o seu bem estar, a qualidade de vida, e não pode deixar de ser 

considerado um direito fundamental porque não está relacionado na Constituição 

como tal, mas a lista de direitos fundamentais contidas na Constituição não é 

exaustiva, pois como preconiza o artigo 5°, § 2°: “ os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”.  

Quando se trata de água, isso se torna mais claro, pois é impossível 

um ser vivo continuar a existir sem água, em média uma pessoa não consegue 

sobreviver mais que três dias sem água67, ou seja, a necessidade por água é algo 

vital e urgente.  

2.4. DIREITO FUNDAMENTAL E ÁGUA 

A vida e todas as suas formas de sobrevivência são considerados um 

direito fundamental, idéia essa fundada numa concepção material dos direitos 

                                                 
65 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos de Proteção Internacional. p. 75. 
66 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. p. 68. 
67 UNIVERSIDADE DA ÁGUA. Disponível em 

http://www.uniagua.org.br/website/default.asp?tp=3&pag=curiosidades.htm. Consulta realizada 
em 15/03/2008. 
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fundamentais e, por ser essencial à vida, à dignidade e à saúde humana, o 

acesso à água é considerado um dos direitos fundamentais do homem. 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado: “a existência do ser humano – 

por si só – garante-lhe o direito a consumir água e ar. Água é direito à vida”. 

Portanto, correto afirmar-se que negar água ao ser humano é negar-lhe o direito à 

vida; ou, em outras palavras, é condená-lo à morte. E continua: “o direito à vida é 

anterior aos outros direitos. A relação que existe entre o homem e a água 

antecede o Direito. É elemento intrínseco à sua sobrevivência68.” 

A água é uma condição essencial para a sobrevivência da 

humanidade, a ela estão relacionados não somente a vida, mas o direito à saúde, 

à moradia, ao alimento e ao meio ambiente saudável. Saneamento, água potável, 

para alimentação, higiene pessoal, como meio de subsistência, além de ser um 

direito fundamental, faz parte da dignidade da pessoa humana. O direito à água, 

como os direitos naturais, não se origina com o Estado; surge de um dado 

contexto ecológico da existência humana. 

Todos os elementos da natureza se entrelaçam, e todos têm ligação 

com a água, como um conjunto perfeito, de forma harmônica e, ao agredir um 

deles, está-se agredindo e desequilibrando o todo.  

2.5. O RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DE ACESSO A ÁGUA COMO 
DIREITO FUNDAMENTAL  

Afirmar que em âmbito internacional não há nenhum reconhecimento 

expresso, que declare o acesso à água como um direito fundamental e um bem 

indispensável à sobrevivência humana, seria errôneo. 

Existem, indiretamente e de forma esparsa, alguns tratados e 

convenções que garantem acesso à água, porém, sem que esse acesso seja 

reconhecido como um direito fundamental. 

O que se conhece no Direito Internacional Público é o Comentário 

Geral n° 15 de 2002, advindo do Conselho Econômico e Social, que declara ser a 

água ser essencial à sobrevivência dos seres vivos, mas como esse documento 

                                                 
68 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos. p.13/14. 
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não tem força vinculativa no Direito Internacional, ele se apresenta como uma 

recomendação para os países, mas sem gerar nenhuma obrigação.  

O que se tem notícia, em âmbito internacional, é de que o direito de 

acesso à água é essencial para a concretização do direito à saúde sem, contudo, 

reconhecê-lo como direito fundamental em sua essência.Da análise dos 

documentos internacionais que mencionam o acesso à água, podem-se citar 

alguns exemplos nos quais esse direito é reconhecido, muito embora de forma 

não tão incisiva como mereceria ser tratado. 

A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres69, de 1979, estabelece que os Estados-Partes deverão 

assegurar às mulheres, que vivam em zonas rurais, o direito de “gozar de 

condições de vida adequadas, particularmente no que diz respeito à habitação, 

saneamento , fornecimento de eletricidade e abastecimento de água , 

transportes e comunicações”. Observa-se pela leitura do dispositivo da 

Convenção que esse direito de acesso à água é restrito às mulheres que vivem 

em zonas rurais, como se as que vivem nas cidades não necessitassem de tal 

direito, e tampouco de acesso à água. 

A Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Crianças70, de 

1989, determina que os Estados-Partes devem “combater a doença e a má 

nutrição, no quadro dos cuidados de saúde primários, graças nomeadamente à 

utilização de técnicas facilmente disponíveis e ao fornecimento de alimentos 

nutritivos e de água potável , tendo em consideração os perigos e riscos da 

poluição do ambiente”. O enunciado normativo em questão é voltado para o 

acesso à água enquanto direito à saúde e não o direito à vida em si e, ainda que 

fosse cumprido em sua inteireza, não deveria se restringir apenas à criança, mas 

a todo ser humano sem exceção. 

                                                 
69 CONVENÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA 

AS MULHERES Art. 14, § 2°, h. Disponível em < http: //www.cfemea.org.br/pdf/D4377.pdf>. 
Consulta realizada em 20/11/2007. 

70 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DIREITOS DAS CRIANÇAS Art. 24, § 2°, c. 
Disponível em 
<http://www.mp.mg.gov.br/extranet/visao/sigecon/html/uploads/html_proprio/html_7621/material/
normatiza/CONVEN%C7%C3O2.htm>. Consulta realizada em 20/11/2007. 
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A Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar das Crianças71, de 1990, 

também subordina o direito fundamental de acesso à água potável à realização 

do direito à saúde, ao dispor que “os Estados parte na Convenção devem buscar 

a implementação integral do direito à saúde e em particular adotar medidas: (...) 

para assegurar o fornecimento de nutrição adequada e água potável”. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais72, 

de 1996, estabelece a obrigação de todos os seus membros reconhecerem e 

assegurarem o direito de todas as pessoas a um nível de vida adequado, bem 

como o direito fundamental de proteção contra a fome e o direito ao desfrute do 

mais elevado nível de saúde física e mental, aí incluída a saúde ambiental. 

Porém, nem mesmo esse tratado reconhece o direito fundamental de acesso à 

água potável. 

A Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização de Cursos D’Água 

Internacionais para Usos que não a Navegação73, de 1997, estabelece que “na 

hipótese de conflito de interesses entre os diversos usos de um curso d’água 

internacional, atenção especial deve ser dada às exigências vitais básicas do ser 

humano”. Isso nos leva a concluir que as necessidades vitais humanas em 

relação à água deverão ser levadas em conta na hipótese de conflitos de 

interesse em relação ao uso de determinado curso d’água. 

Contudo, em 2002, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), editou 

e aprovou, através do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais74, o 

Comentário Geral n°15, especificamente sobre os art igos 11 e 12 do Pacto, 

dedicado à interpretação do direito humano à água, ilustrando seus fundamentos 

jurídicos, seu conteúdo normativo, as obrigações dos Estados e outros atores, 

além de dispor sobre as formas de implementação do direito e seu monitoramento 

e sobre a caracterização de sua violação.  

                                                 
71 CARTA AFRICANA DOS DIREITOS E BEM ESTAR DAS CRIANÇAS Art. 14, II, c. Disponível 

em <http://www.unangola.org/dchavesset.asp?id=7>. Consulta realizada em 20/11/2007. 
72 PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS Arts. 

11 e 12. Disponível em <http://www.aids.gov.br/legislacao/vol1_3.htm>. Consulta realizada em 
21/11/2007. 

73 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CURSOS D’ÁGUA 
INTERNACIONAIS PARA USOS QUE NÃO A NAVEGAÇÃO Art. 10. Disponível em 
<http://200.199.240.201/camaras/GRHT/itemizacao/main.htm>. Consulta realizada em 
21/11/2007. 
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Segundo o Comentário, o direito à água implica a obrigação de garantir 

o acesso à água adequada para a vida, à dignidade humana e à saúde, 

significando água em quantidade e qualidade adequadas, acessível física e 

economicamente, e promovida de forma contínua e sem discriminação. 

A quantidade deve ser suficiente para suprir usos pessoais e 

domésticos, incluindo água para beber, lavar roupas, preparar alimentos e para 

higiene pessoal e doméstica, estimando-se a quantidade aproximada de 40 a 50 

litros diários por pessoa. A qualidade refere-se à segurança, à saúde dos 

usuários, devendo a água ser livre de microorganismos, substâncias químicas e 

demais formas de contaminação que ameacem a saúde humana.75 

Além de reconhecer os já citados tratados internacionais que fazem 

referência ao direito de acesso à água, o Comentário do ECOSOC vai mais além, 

estabelecendo os contornos das garantias, fundamentos e origem do direito 

fundamental de acesso à água. 

O Comentário Geral n.° 15 estabelece, ainda, três t ipos de obrigações 

para os Estados relacionados ao direito fundamental de acesso à água, como em 

qualquer outro direito humano: “obrigação de respeitar”, “obrigação de o proteger” 

e “obrigação de o cumprir integramente”. 

Esse é o primeiro reconhecimento explícito, em nível Internacional, da 

existência do direito de acesso à água, como direito humano fundamental. Mas 

esse documento não tem força vinculativa, ficando somente como uma 

                                                 
75 O evento, intitulado Avanços e Progressos da Água como Direito Humano e o Comentário 15 da 

ONU nos níveis local, nacional e internacional, foi realizado pelo Governo da Cidade do México, 
o Secretariado do IV Fórum Mundial da Água, a Rede de Ação da Água (FAN), a Rede Centro-
americana da Ação da Água (FANCA), o componente de sociedade civil do Comitê Operativo 
das Américas (COA), o Centro Latino-americano de Estudos Hídricos (CLAEH - Argentina) e a 
Rede Internacional de Mulheres sobre a Água (WINW), com a colaboração do Instituto de 
Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente (Instituto IPANEMA - Brasil), de Água 
Sustentável (Bolívia), do Centro Direito Ambiental e Recursos Naturais (CEDARENA - Costa 
Rica), Fundação para o Desenvolvimento Urbano (FUDEU - Costa Rica), do Centro Ação Legal 
Ambiental e Social (CALAS – Guatemala) e do Conselho Consultivo de Água (México), no dia 
16 de março, na Cidade do México. 

 A Conferência proclamou o período de 1981 a 1990 como a Década Internacional de 
Suprimento de Água Potável e Saneamento e resultou em um Plano de Ação cuja Resolução II 
sobre Suprimento de Água Comunitária declarou que “todas as pessoas, qualquer que seja seu 
nível de desenvolvimento e suas condições sociais e econômicas, têm o direito de ter acesso à 
água potável em quantidades e de uma qualidade igual a suas necessidades básicas” (Report of 
the United Nations Conference on Water, Mar del Plata, U.N. Publication, Sales no E.77.II.A.12 
(1977), p. 66). 
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recomendação para os países garantirem o acesso à água potável para as 

necessidades elementares da vida, em quantidades e qualidade satisfatórias. 

Não obstante, muitos dos governos do mundo, tanto desenvolvido 

como em desenvolvimento, encontram-se bastante aquém das suas obrigações. 

A exclusão do acesso à água e aos serviços de saneamento com base na 

pobreza, capacidade de pagamento, adesão a determinados grupos ou local de 

habitação é uma violação do direito humano à água76. 

Sendo a água um direito humano que os governos têm o dever de 

sustentar, necessário se torna para a sua concretização a adesão a uma 

abordagem baseada em direitos, desenvolvimento de leis, políticas, 

procedimentos e instituições que conduzam progressivamente à realização do 

direito de acesso à água como direito humano fundamental. 

                                                 
76 Relatório do Desenvolvimento Humano 2006. Publicado para o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). A água para lá da escassez: poder, pobreza e a crise mundial 
da água. p. 60/61. 
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CAPITULO III – PROTEÇÃO LEGAL DOS RECURSOS HÍDRICOS   

3.1. DIREITO INTERNACIONAL  

Em âmbito internacional, diversos documentos tratam do tema água. O 

objeto do presente capítulo consiste em fazer um levantamento dos documentos 

internacionais de maior relevância para o tema, apresentando os principais 

diplomas legais que versam sobre a proteção da água no plano internacional sem, 

contudo, esgotá-los. Em função do exposto, não se pretende fazer um 

delineamento histórico de todos esses documentos desde a sua gênese, de modo 

que se passa a analisá-los a partir do Congresso de Viena. 

3.1.1.  Do Congresso de Viena à Convenção de Estoco lmo 

O Congresso de Viena, realizado no século XIX, nos anos de 1814 e 

1815, tratou, nos artigos 108 a 115, de seu Ato Final, da importância da 

navegação comercial internacional. A partir de então, rios passaram a ser 

classificados em “internos e internacionais77” e em “fronteiriços ou sucessivos”, 

sendo aqueles os que servem apenas de limite entre Estados, e estes, os que 

atravessam sucessivamente dois ou mais Estados soberanos78. Surgiu assim o 

Direito Internacional Fluvial ou o Direito Internacional dos Cursos D’Água 

Internacionais. 

No século XX, em 1919, o Tratado de Versalhes regulamentou como 

rios internacionais o Elba79, o Oder80, o Vltava81, o Niemen82 e o Danúbio83.  

                                                 
77 Hoje: diz-se recursos hídricos compartilhados, para deixar claro que existem entes responsáveis 

pelos mesmos. 
78 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: Emergência, 

Obrigações, e Responsabilidades. p. 107/108. 
79 Rio da Europa Central, nasce na República Checa e deságua no Mar do Norte, em Cuxhaven, 

na Alemanha, com extesão de 1165 km, considerado o 12° rio mais longo da Europa. Com altos 
índices de poluição por metais pesados nos anos 90, atualmente  é considerado um rio livre de 
poluição. 

80 Oder é um rio da Europa Central que nasce na República Checa, onde é chamado Vjodr. Na 
planície da Silésia (Polônia), é conhecido como Odra, e somente na planície germano-polonesa 
passa-se a se chamar Oder. Serve de fronteira entre a Alemanha e a Polônia. Percorre 885 km, 
quando atinge o mar Báltico. 

81 O rio europeu Vltava corta Praga, a capital da República Checa. 
82 É um rio do leste da Europa. A sua nascente situa-se na Bielorrússia. Seu fluxo se estende pela 

Lituânia, fazendo a fronteira entre este país e o Óblast de Kaliningrado, na Rússia, antes de 
desaguar na Lagoa da Curlândia. 
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Em 1921 foi realizada a Convenção de Paris sobre o Estatuto do 

Danúbio, onde se discutiu somente a noção liberal da navegação comercial. 

A Organização das Nações Unidas, por intermédio de órgãos e 

comissões, especialmente a Comissão de Direito Internacional (International Law 

Comition – ILC), a Comissão Econômica para a Europa (UNECE), o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização para a 

Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE), a International Law 

Association (ILA), o Instituto de Direito Internacional, Organização dos Estados 

Americanos (OEA), União Européia, estabelece através da ILA a primeira 

Declaração de Princípios sobre Direito Internacional Fluvial. 

Essa declaração tem como principal ponto o estabelecimento da 

responsabilidade de um Estado poluidor pelos danos causados aos demais 

Estados ribeirinhos. 

Da mesma forma, são aprovadas por intermédio da ILA a Declaração 

de New York (1958), que trata da Utilização das Águas dos Rios Internacionais; 

as Declarações de Hamburgo (1960), referentes à utilização de cursos d’água 

para fins outros que navegação e controle de poluição das águas doces 

internacionais. 

Também foi de responsabilidade da ILA a edição das Regras de 

Helsinki (1966), sobre os usos das águas de rios internacionais.  

A respeito das Regras de Helsinki, João Alberto Alves Amorim explica: 

Ainda que timidamente, em nível não governamental, passou-
se a verificar o movimento de inclusão das necessidades do 
individuo, da regulação do clima e do entorno, como 
preocupações a serem tomadas em conta na administração e 
utilização equitativa das águas de uma bacia hidrográfica 
internacional. Também, demonstram o começo da mudança de 
mentalidade, ao menos dentro da comunidade 
jusinterncionalista da associação, em relação à preponderância 

                                                                                                                                                    
83 O Rio Danúbio é considerado o segundo rio mais longo da Europa (depois do Volga),  tem 2.888 

km de extensão, atravessando o continente de oeste a leste, desde sua nascente na Floresta 
Negra (Alemanha) até desaguar no Mar Negro, no Delta do Danúbio (Romênia). Servindo como 
fronteira natural há 10 países. 
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de um determinado uso, ou classe de uso, das águas sobre os 
demais, o que recomendava ficasse expressamente proibido84.  

A Europa, em 1968, aprovou a Carta Européia da Água, primeira 

norma de Direito Internacional Público tratando do tema da emergência das 

preocupações qualitativas em relação aos modos de vida, da consciência da 

degradação das fontes de abastecimento de água, e que prefigura a emergência 

do direito do meio ambiente e de verdadeiras políticas em relação à água85. 

Nesse documento, foi firmada a necessidade de  estratégias e normas de gestão 

que privilegiassem os aspectos qualitativos e quantitativos das águas, a 

determinação de punição aos poluidores, e a adoção de instrumentos econômicos 

que visassem a tal controle. 

Em 1969, é firmado o Tratado da Bacia do Prata, em Brasília, entre 

Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, tendo como fonte principal 

“conjugar esforços com o objeto de promover o desenvolvimento harmônico e a 

integração física da Bacia do Prata e de suas áreas de influência direta e 

ponderável86”. 

São objetivos do Tratado: facilitação e assistência em matéria de 

navegação; utilização racional do recurso água, especialmente através da 

regularização dos cursos d'água e seu aproveitamento múltiplo e equitativo; 

preservação e fomento da vida animal e vegetal; aperfeiçoamento das 

interconexões rodoviárias, ferroviárias, fluviais, aéreas, elétricas 

e de telecomunicações; complementação regional mediante promoção e 

estabelecimento de indústrias de interesse para o desenvolvimento da Bacia; 

complementação econômica de áreas limítrofes; cooperação mútua em matéria 

de educação, saúde e luta contra as enfermidades; promoção de outros projetos 

de interesse comum e em especial daqueles que se relacionam com o inventário, 

                                                 
84 AMORIM, João Alberto Alves. A Evolução do Regime Jurídico da Água Doce no Direito 

Internacional Público Contemporâneo e sua Repercussão no Brasil. Dissertação de Mestrado 
apresentada a Universidade de São Paulo. 2007. p. 91. 

85 DROBENKO, B. Les Nouveaux Grands Principles du Droit Moderne de L’Eau. Revista de Direito 
Ambiental. São Paulo, n°25, ano 7, janeiro-março 20 02, RT, p. 28. 

86 TRATADO DA BACIA DO PRATA. Disponível em 
http://200.199.240.201/camaras/GRHT/itemizacao/prata.htm. Consulta realizada em 20/09/2007 
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avaliação e o aproveitamento dos recursos naturais da área; conhecimento 

integral da Bacia do Prata87. 

O tratado versa sobre a utilização racional do recurso água, também 

sobre cooperação e gestão, mas em nenhuma passagem trata do acesso à água, 

ou seja, age da mesma forma que a maioria dos tratados que abordaram o tema, 

deixando de fazer referência à utilização para o consumo humano. 

A preocupação com a degradação ambiental, e o aumento da 

conscientização de que os recursos naturais são finitos são acentuados a partir 

dos anos setenta. A água passa a receber um tratamento jurídico voltado para 

sua importância vital e ecossistêmica, especialmente após a divulgação de dados 

assustadores da situação da poluição e da degradação dos mananciais no mundo 

afora, em particular na Europa, onde muitos dos seus rios históricos foram dados 

como mortos àquela época88, como o Tâmisa89, o Danúbio, o Reno90 e o Volga91.  

Diante desses dados, a comunidade internacional começa a firmar uma 

estrutura jurídica para a preservação e conservação das reservas hidrológicas, 

mas mais importante do que o estabelecimento de regras e normas de 

preservação é a conscientização perante as questões ambientais.  

Sobre o assunto João Alberto Alves Amorim escreve:  

A partir dos anos 70, uma série de normas internacionais passa 
a disciplinar o tratamento jurídico das águas doces também sob 
uma ótica ambientalista, mas sempre calcadas em premissas 
de desenvolvimento, que não deixam de guardar em suas 
entranhas a sanha consumista do capital. Contudo, se os 
tratados, convenções, declarações, metas e agendas 
estabelecidas para uma disciplina jurídica preservacionista das 
águas doces guardam consigo o mérito de demonstrarem uma 
mudança de atitude e de consciência por parte da sociedade 
internacional, também carregam consigo a mácula, ao menos 
no nível multilateral, de não disciplinarem as questões básicas 

                                                 
87 Artigo 1°, parágrafo único. Tratado da Bacia do Pr ata.  
88 AMORIM, João Alberto Alves.  Op cit. p. 97. 
89 O rio europeu Tâmisa tem sua nascente no sul de Inglaterra, banha Londres e desagua no mar 

do Norte, com um comprimento de 346 km.  
90 O Reno atravessa o continente  europeu de sul a norte; sua extensão é de1 320 km, e desagua 

no Mar do Norte. 
91 O rio Volga é considerado o maior rio europeu; sua extensão é de  3.645 km. O Volga nasce no 

planalto de Valdai, no norte da Rússia, corre pela planície russa e desemboca no mar Cáspio. 
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em relação ao acesso direto da pessoa humana à água doce 
tanto em qualidade quanto em quantidade92.  

Como bem descreve o autor, mesmo após a conscientização, por parte 

da comunidade internacional, para preservar os recursos naturais, não existia, até 

o Comentário Geral n°15 da ECOSOC, como supracitado , nenhum documento 

que tratasse especificamente do direito de acesso à água para a pessoa humana. 

E como esse documento não tem força vinculativa no Direito Internacional, é 

pertinente a afirmação do autor, de que o direito internacional traz “a macula” de 

nele não haver um documento que trate especificamente do direito de acesso à 

água. 

Confrontada com os problemas ambientais descritos, a Comunidade 

Internacional passa a externar suas preocupações, cmeçando a editar normas 

jurídicas de controle do meio ambiente. 

3.1.2.  Direito Internacional a partir da Convenção  de Estocolmo 

Em 1972, a Conferência da ONU, realizada em Estocolmo, na Suécia, 

conhecida como a Conferência Sobre Meio Ambiente Humano, trouxe o homem 

para o centro da questão ambiental e estabeleceu princípios que deram início a 

grandes mudanças, dentre as quais as de criação e alteração de legislações.  

Dessa Conferência surge a Declaração de Estocolmo sobre Meio 

Ambiente (DEMA), que traz em seu bojo 26 princípios, consagrados como 

fundamento do Direito Ambiental Internacional. 

Dentre esses princípios encontra-se a preocupação com a água, e o 

direito de acesso a esse recurso vital, assim recomendado pelo Princípio 2 da 

DEMA: “os recursos naturais da terra, incluindo o ar, a água, terra, flora e fauna e 

especialmente as amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados para o benefício das presentes e futuras gerações, através de 

planejamento e gestão apropriados e cuidadosos”. 

Em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinam o Tratado de Itaipu, 

(Tratado sobre o Aproveitamento Hidrelétrico das Águas do Rio Paraná de 

Soberania Compartilhada entre o Brasil e o Paraguai a partir de Salto Grande de 

                                                 
92 AMORIM, João Alberto Alves.  Op cit. p. 98 
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Sete Quedas ou Salto Del Guairá até a Foz do Iguaçu93) após várias divergências 

diplomáticas94, envolvendo inclusive as Nações Unidas. 

Mesmo após a Convenção de Estocolmo (1972), e a preocupação 

premente com o meio ambiente, o Tratado de Itaipu apresenta um retrocesso, 

pois sequer é mencionada a palavra meio ambiente. O Tratado versa única e 

exclusivamente sobre o aproveitamento econômico advindo das águas, deixando 

de fazer referência à sua preservação e acesso.  

 

                                                 
93 Tratado sobre o Aproveitamento Hidrelétrico das Águas do Rio Paraná de Soberania 

Compartilhada entre o Brasil e o Paraguai a partir de Salto Grande de Sete Quedas ou Salto Del 
Guairá até a Foz do Iguaçu. Disponível em 
<http://200.199.240.201/camaras/GRHT/itemizacao/Brasil_Paraguai_tratado_Itaipu_1973.PDF>. 
Consulta realizada me 10/02/2008. 

94 “Brasil e Argentina estavam interessados em aproveitar o potencial hidrelétrico do Rio Paraná. 
Sendo o Paraná um rio contíguo na fronteira entre cada um desses dois países e o Paraguai, 
foram realizados acordos bilaterais com esse país para a construção de barragens. Entretanto, 
o Paraná também é sucessivo, estando o Brasil a montante e a Argentina a jusante, razão pela 
qual as negociações deveriam ter envolvido os três países em conjunto. 

 Em 1966 Brasil e Paraguai ratificaram a Ata de Iguaçu, em que concordaram com a realização 
de um estudo sobre possíveis projetos hidrelétricos no Rio Paraná, e no ano seguinte criaram 
uma Comissão Técnica Mista para cumprir tal missão (ITAIPU BINACIONAL, 1977). Em 1971 e 
72 Argentina e Paraguai celebraram, por sua vez, acordos similares sobre aproveitamento 
hidrelétrico na fronteira (BETIOL, 1983). Temendo que os planos de seus vizinhos 
prejudicassem os seus, Argentina exigiu notificação prévia e negociação, ao que o Brasil se 
opôs. Finalmente em setembro de 72, por ocasião da 27ª sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, Argentina e Brasil assinaram o acordo de Nova Iorque, cujo texto foi aprovado 
sob a Resolução 2995 (CAUBET, 1989). Nela foram reconhecidos o princípio de proibição de 
prejuízo substancial ou sensível e os deveres de informação prévia, de cooperação e 
negociação em boa-fé, ressalvado que o dever de informar previamente não deve ser 
interpretado como habilitando qualquer Estado a retardar ou entravar o projeto sobre o qual se 
notifica. O Acordo de Nova Iorque parecia ter resolvido a disputa entre Argentina e Brasil sobre 
o dever de notificação prévia. Contudo, como as duas nações continuaram a discordar sobre a 
extensão do dever de informar previamente, Argentina denunciou o Acordo de Nova Iorque 
(CAUBET, 1989; BETIOL,1983). 

 Brasil reconheceu o dever de não causar dano significante a outros Estados, mas defendeu que 
o país em cujo território a obra será executada é responsável por avaliar se ela provocará tal 
dano. Ou seja, a avaliação do potencial de dano é unilateral. Informação e consulta prévias são 
necessárias somente quando o país que pretende executar a obra julga que há possibilidade de 
dano substancial; caso contrário, implicariam no direito de veto de outros Estados, em violação 
aos direitos de soberania. Argentina, ao revés, opôs-se à avaliação unilateral e reclamou seu 
direito de ser previamente informada e consultada. Obteve reconhecimento desse direito 
novamente na arena das Nações Unidas através das Resoluções 3129 (XXVIII) e 3281(XXIX) 
da Assembléia Geral (CAUBET, 1989)”. 

 SELL, Mariana Suzuki. Direito Internacional de Águas na Bacia do Rio Prata: Aplicação 
Regional de Princípios e Regras Procedimentais do Direito Internacional de Águas. Disponível 
em  

 <http://www.capnet-
brasil.org/arquivos/env_19_04_07/Direito%20Internacional%20de%20%C1guas%20na%20Baci
a%20do%20Prata.pdf>. Consulta realizada em 10/02/2008. 
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Já no ano de 1975, a UNESCO lançou o Programa Hidrológico 

Internacional (International Hydrological Programme)95 que tem por objetivo 

desempenhar papel importante em relação ao desenvolvimento e ao progresso de 

metodologias e estudos hidrológicos, além da difusão de informações e 

reeducação em relação aos hábitos de consumo e condições hídricas. 

Esse programa é, até hoje, estabelecido e desenvolvido em etapas de 

seis anos de duração cada, que englobam atividades de pesquisa, realização de 

congressos, conferências, publicação de estudos e relatórios, tudo com vistas ao 

desenvolvimento científico do tema e à formação de material de subsídios para a 

elaboração de políticas públicas e de planos de ação envolvendo os governos, a 

sociedade civil e as entidades não governamentais. A atual, IHP – VI, 

estabelecida para o período de 2002/2007, cuida do tema das interações hídricas 

relacionadas, das quais decorre a situação de risco de alguns sistemas 

hidrológicos e determinadas mudanças sociais96. 

Em 03 de julho de 1978, em Brasília, foi firmado o Tratado de 

Cooperação Amazônica97 (TCA), celebrado entre Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, visando à realização de esforços 

e ações conjuntas a fim de promover o desenvolvimento harmônico de seus 

respectivos territórios amazônicos, de modo que essas ações conjuntas 

produzam resultados eqüitativos e mutuamente proveitosos, assim como para a 

preservação do meio ambiente e a conservação e utilização racional dos recursos 

naturais desses territórios. O documento faz referência ao uso racional dos 

recursos hídricos, mas não trata do acesso à água. 

Depois de 1978, passou-se um longo período até que surgisse outro 

documento em âmbito internacional que tratasse de forma específica da água, 

apesar das crescentes preocupações com o futuro de sua disponibilidade, a 

sustentabilidade de seu uso e a manutenção de seus padrões de qualidade para 

                                                 
95 INTERNATIONAL HYDOLOGICAL PROGRAMME. Disponível 

em<http://www.unesco.org/water/ihp/description/index.shtml>. Consulta realizada em 
12/08/2007. 

96 AMORIM, João Alberto Alves. Op cit. p.101. 
97 TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA. Disponível em 

<http://200.199.240.201/camaras/GRHT/itemizacao/Tratado_cooperacao_Amazonica.PDF>. 
Consulta realizada em 21/11/2007. 
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a população humana, assim explícitas no Relatório Bruntland, ou Nosso Futuro 

Comum. 

Em 1990, é adotada a Carta de Montreal sobre Água Potável e 

Saneamento98, que em seu preâmbulo estabelece que “o acesso à água é uma 

condição de sobrevivência” e, por isso, o direito de acesso à água potável, em 

quantidade e qualidade suficientes para a satisfação de suas necessidades 

básicas é indissociável de outros direitos da pessoa humana. 

O ano de 1992 marca o início de uma série de ações multilaterais 

voltadas para as questões ambientais, em especial no plano das águas. A ONU 

declarou o dia 22 de março desse ano como o “Dia Mundial da Água”, publicando 

um documento intitulado “Declaração Universal dos Direitos da Água”. Esse 

documento ressalta a estreita ligação entre saúde e água, e afirma que uma água 

sadia é indispensável para a população e para o planeta.  

Declara ainda: 

 A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial 
de vida e de todo vegetal, animal ou humano. Sem ela não 
poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a 
vegetação, a cultura ou a agricultura99. 

O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente, não só para lembrar a 

importância da água para a humanidade, mas também para enfatizar a urgência 

da adoção de uma cooperação em nível mundial, e de esforço destinado a 

oferecer água potável a milhões de indivíduos. 

As discussões, porém, iniciaram-se pela Conferência Internacional 

sobre Água e Meio Ambiente, de 26 a 31 de janeiro de 1992, em Dublin, na 

Irlanda, convocada, organizada e realizada pela Organização Marítima 

Internacional100. Essa conferência tratou das questões relativas à água, como 

encontro preliminar de discussão para a ECO-92, destacando a importância de 

envolver as partes interessadas no processo de tomada de decisões, e 

                                                 
98 CARTA DE MONTREAL. Disponível em 

<http://www.funredes.org/agua/files/education/JOST_SPIN.trf>. Acessado em 21/10/2007. 
99 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA. Disponível em  

 < http://www.planetaorganico.com.br/aguadir.htm>. Consulta realizada 10/02/2008. 
100 Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Trasnfronteiriços, do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos. Disponível em <http://www.cnrh-srh.gov.br>. Consulta realizada em 
20/08/2007. 
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estabeleceu a necessidade de reconhecimento do valor econômico da água em 

todos os seu múltiplos usos.  

A Conferência de Dublin resultou na aprovação da Declaração de 

Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, que estabeleceu os 

chamados “Princípios de Dublin”.   Instituiu em seu primeiro princípio que “a água 

doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para garantir a vida, o 

desenvolvimento e o meio ambiente”. 

Como pode-se observar, o primeiro princípio  declara ser a água 

“essencial para garantir a vida”, mas nenhum dos princípios faz menção de como 

se dará o acesso a esse recurso. 

Seguindo o programa, o Conselho Econômico das Nações Unidas para 

a Europa (UNECE) adotou, em 17 de março de 1992, a Convenção sobre a 

Proteção e Uso Transfronteiriço de Cursos d’Água e Lagos Internacionais, 

conhecida como Convenção de Helsinki e aplicada em nível regional. Essa 

Convenção trouxe o conceito de preservação e controle da poluição, adotando de 

modo expresso o princípio do poluidor-pagador, em relação à poluição das águas, 

incentivando os Estados membros a adotarem medidas legais e administrativas 

de gestão hidrológica tendentes à satisfação de seus objetivos. 

O marco do debate das questões ambientais vem com a realização da 

Convenção da Diversidade Biológica, nascida do encontro realizado em 05 de 

junho de 1992, no Rio de Janeiro, pela Organização das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO-92, e que veio reafirmar os princípios 

ambientais surgidos a partir da Convenção de Estocolmo, a fim de criar 

integridade no sistema ambiental e desenvolvimento mundial pautado por 

sustentabilidade e cooperação entre os Estados. 

A partir desses princípios, foi criada a Agenda 21, com o objetivo de 

traçar um plano global de ação que seria aplicado até o século XXI, pelos 

governos, as instituições de desenvolvimento, os organismos das Nações Unidas, 

as organizações não governamentais, em domínio onde a atividade humana afeta 

o meio ambiente101.  

                                                 
101 DERANI. Cristiane. Aspectos Jurídicos da Agenda 21, in Direito Ambiental Internacional. Org. 

Cristiane Derani, José Augusto Fontoura Costa. Santos, SP: Leopoldianum, 2001. p. 65. 
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Em seu capítulo 18102, a Agenda 21 lida com a questão das águas 

através da aplicação de abordagens integradas ao tema do desenvolvimento, 

gerenciamento e utilização das reservas hidrológicas. E mais uma vez o direito de 

acesso à água não foi tratado. 

Já em 17 de junho de1994, em Paris, foi celebrada a Convenção 

Internacional sobre Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca 

Grave e/ou Desertificação, particularmente na África103, determinando aos países 

desenvolvidos a aplicação de recursos financeiros nos países em 

desenvolvimento atingidos pela seca ou pela desertificação, possibilitando que 

eles atingissem os níveis de desenvolvimento sustentável e o cumprimento dos 

objetivos e princípios da convenção. 

A Convenção da ONU de 08 de julho de 1997 disciplina o uso dos 

cursos d’água internacionais e de suas águas para fins distintos da navegação, e 

incentiva os Estados que têm divisa com cursos d’água a estabelecerem acordos 

entre si. Ela estabelece o quadro de princípios gerais para guiar o comportamento 

dos Estados, e sua abordagem geral tem recebido a aprovação da Corte 

Internacional de Justiça. 

Em 23 de outubro de 2000, foi instituída a Diretiva do Parlamento 

Europeu que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política 

da água. A implementação dessa diretiva nos países membros da União Européia 

demandará um melhor conhecimento de todas as fontes poluentes que têm 

impacto na qualidade da água e no estado ecológico das águas superficiais 

européias. A abordagem integrada de bacias (e a divisão em distritos 

administrativos de bacias hídricas) é um assunto-chave na nova diretiva de 

enquadramento de políticas de águas na União Européia104. 

                                                 
102 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 preservem 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. 

103 Promulgada pelo Brasil pelo Decreto n° 2741, de 20 /08/1998. 
104 Directivas 2000/60/CE do Parlamento Europeu. Disponível em 

<http://dqa.inag.pt/dqa2002/pdf/D_Q.pdf>.Consulta realizada em 01/12/2007 
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Como pode-se observar, esses documentos internacionais reconhecem 

a importância desse recurso ambiental, seja abordando seu valor econômico,  

seja se preocupando com o recurso em si, mas nenhum deles trata 

expressamente do direito de acesso a esse bem. 

Além dessas Convenções, Reuniões e Conferências aconteceram 

quatro fóruns mundiais sobre água, que tiveram início em 1997 e foram realizados 

pelo Conselho Mundial da Água (WWC) com a parceria Global pela Água (GWP). 

Esses fóruns foram realizados em Marraquesh, 1997, Haia, 2000, Kyoto, 2003, e 

Cidade do México, 2006.  

Esses fóruns tiveram por objetivo reunir organizações e especialistas 

dos setores governamental, não governamental, acadêmico-cientifico, industrial, 

financeiro, entre outros interessados, para discutir problemas relacionados à 

gestão e ao uso da água. Paralelamente às sessões temáticas é realizado o 

Fórum Ministerial, no final do qual se aprova a Declaração Ministerial. Até hoje, 

nenhuma das declarações ministeriais reconheceu a água como um direito, 

limitando-se a pedir seu reconhecimento como uma necessidade humana básica 

ou a recomendar ações para a melhora do acesso à água potável e saneamento. 

A decisão tomada nesses Fóruns Ministeriais não tem o mesmo peso 

de uma declaração gerada no âmbito de uma Conferência ou mesmo na 

Assembléia Geral das Nações Unidas, mas há que considerar que hoje o Fórum 

Mundial da Água constitui o maior acontecimento sobre águas do mundo, e que 

conta com a participação de delegações ministeriais de mais de 100 países, que 

formalizam um compromisso político importante.  

Diante de todos esses documentos, declarações, tratados vemos a 

importância que a água vem ganhando no cenário internacional. Todos esses 

documentos reconhecem a importância desse recurso ambiental, mas não 

declaram expressamente que todos os seres humanos têm o direito de acesso à 

água. Por analogia pode-se chegar a essa interpretação, mas sendo esse um 

elemento essencial à existência da humanidade, deveria ser tratado com mais 

atenção.  
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O Brasil é signatário de grande parte dos documentos internacionais 

que versam sobre proteção das águas, além, é claro, de adotar suas próprias leis 

sobre o assunto, que agora passa-se a estudar. 

3.2. DIREITO BRASILEIRO  

Em âmbito nacional, diversos textos legais tratam da preservação 

ambiental e, como em boa parte do mundo, no Brasil também podemos fazer uma 

análise pré e pós década de 1970. 

Como ficou claro na Conferência de Estocolmo, o Brasil visava ao 

crescimento econômico a qualquer custo105. E as leis de até então demonstram 

realmente isso, ou seja, as leis existentes acerca do meio ambiente não tinham 

como fim principal a preservação, a utilização sustentável desses bens, e sim o 

valor econômico agregado a eles. 

Isso fica bem evidente com as primeiras Conservatórias, criadas em 

1635, que tinham por objetivo a proteção do pau-brasil como propriedade real. Em 

1797, é assinada a primeira Carta Régia sobre a conservação das florestas e 

madeiras. E em 1808, Dom João VI cria o Jardim Botânico.  Especificamente, no 

que se refere a águas, em 1861, Dom Pedro II manda plantar a Floresta da 

Tijuca, para garantir o suprimento de água para o Rio de Janeiro, ameaçado pelo 

desmatamento das encostas dos morros106.   

Avançando na história da legislação brasileira, encontram-se no Código 

Civil de 1916 normas sobre a proteção da iniciativa privada, na composição do 

direito de vizinhança, estabelecendo regras reveladoras da preocupação com a 

relação entre poluição e saúde pública, bem como sobre o uso privado das águas, 

descritas nos artigos 554 (correspondente ao art. 1277, no Código Civil vigente, 

                                                 
105  As posições defendidas pelo Governo brasileiro na Conferência de Estocolmo sofreram muitas 

críticas da comunidade internacional. Assim foi porque o projeto de desenvolvimento nacional 
então vigente não levava em consideração a proteção ambiental. A posição brasileira oficial era 
de que as agressões à natureza eram secundárias, sendo mais importante o desenvolvimento 
econômico. Apesar da incompreensão das teses sustentadas pelo governo brasileiro na 
Conferência, o Brasil, em resposta às pressões internacionais, instituiu a Secretaria Especial 
do Meio Ambiente. (Cf. ANTUNES, Paulo de Bessa. p. 95) 

106 SILVA. Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional: meio-ambiente, 
desenvolvimento sustentável e os desafios da nova ordem mundial: uma reconstituição da 
Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento. p.25      
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Lei n°10.406/2002), 563 a 568 (arts.1288 a 1296 atu al CC), 584 (art. 1309), 585 

(art. 1310) e 587 (art. 1313). 

No mesmo sentido, baixou-se o Decreto 16.300, de 31/12/1923, que 

estabelecia o Regulamento da Saúde Pública e criava a Inspetoria de Higiene 

Industrial e Profissional, que visava a “licenciar todos os estabelecimentos 

industriais novos e bem assim as oficinas, exceto os de produtos alimentícios” e 

também “impedir que as fábricas e oficinas prejudicassem a saúde dos moradores 

de sua vizinhança, possibilitando o isolamento das indústrias nocivas ou 

incômodas107”. 

Em 1933 é criado o Ministério da Agricultura, da Diretoria de Águas, 

logo após transformada em Serviço de Águas. Em 1934 é editado o Código 

Florestal, através do Decreto n° 23.793. Inspirado no modelo norte-americano, 

criou os parques nacionais, que depois evoluíram para as Unidades de 

Conservação, com papel fundamental na proteção das águas. Cuidou também do 

que hoje denomina-se Área de Preservação Permanente, ou seja, da preservação 

das nascentes e das matas ciliares (art. 22, b)108. 

Em 1934 o Serviço de Águas passou a fazer parte do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). É também em 1934 que surge a primeira 

lei a tratar especificamente a matéria água: o Código de Água, sobre o qual 

dedicar-se-á um tópico específico. 

3.2.1. Código de Águas de 1934 

Considerando que o uso das águas do país estava regido por 

legislação arcaica e antiquada e em desacordo com as necessidades e os 

interesses que a coletividade exigia naquele momento, cabia uma legislação 

adequada que permitisse o controle e o incentivo do aproveitamento industrial das 

águas, em particular relativo à energia hidráulica, garantindo o seu 

aproveitamento racional.  

                                                 
107 SILVA. José Afonso da. Ob cit. p. 35 
108 Art. 22. É proibido mesmo aos proprietários: b) derrubar, nas regiões de vegetação escassa, 

para transformar em lenha, ou carvão, matas ainda existentes às margens dos cursos d’água, 
lagos e estradas de qualquer natureza entregues à serventia pública. 
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Considerando ainda que, com a reforma por que haviam passado os 

serviços afetos ao Ministério da Agricultura, o Governo estava aparelhado, por 

seus órgãos competentes, a ministrar assistência técnica e material, 

indispensáveis à consecução daqueles objetivos, o Governo Provisório decretou o 

Código de Águas, em 10 de julho de 1934, publicado no dia 20 do mesmo mês. 

Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a Constituição, com a qual era 

compatível, o Código de Água, sendo por ela recepcionado. Em seguida, foi 

alterado e mantido por decreto-lei 852/1938, adaptando-se suas normas aos 

objetivos definidos na Constituição Federal de 1937109. 

O Código previa a existência de águas públicas e particulares. Sendo 

águas comuns o mar territorial, correntes, canais, lagos, lagoas navegáveis ou 

flutuáveis, as correntes dessas águas, fontes e reservatórios públicos, as 

nascentes quando fossem de tal modo que, por si sós constituíssem o caput 

fluminis e os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos 

influíssem em navegabilidade e flutuabilidade ou dominicais. Comuns eram ainda 

consideradas as águas não navegáveis ou flutuáveis e que assim não se 

tornassem. As águas particulares eram todas as águas e nascentes situadas em 

terrenos que também o fossem, quando as mesmas não estivessem classificadas 

entre as águas comuns de todos, águas públicas ou simplesmente comuns110. 

O Código de Água estabelecia que as águas públicas pertenciam à 

União, aos Estados e Municípios (art. 29); assegurava ainda o uso gratuito de 

qualquer corrente ou nascente de água para as primeiras necessidades da vida, 

se houvesse caminho público que a tornasse acessível (art. 34), e se não 

houvesse esse caminho, os proprietários marginais não poderiam impedir que os 

seus vizinhos se aproveitassem das mesmas para aquele fim, contanto que 

fossem indenizados do prejuízo que sofressem com o trânsito pelos seus prédios 

(art. 35). Permitia também a todos usar de quaisquer águas públicas, desde que 

em acordo com os regulamentos administrativos (art. 36). 

Mesmo o Código de Águas sendo elaborado visando ao 

aproveitamento energético do país, o mesmo assegurava o acesso à água, como 

                                                 
109 POMPEU, Cid Tomanik. Ob cit. p. 151 
110 Art. 1°a 8° Código de Águas 
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determinado pelos artigos mencionados acima, principalmente no que diz respeito 

às primeiras necessidades da vida, que seriam para a preparação de comida, 

higiene pessoal, para a manutenção dos animais, ou seja, para as necessidades 

indispensáveis à conservação da vida111.  

Em se tratando de águas públicas não podiam ser derivadas para as 

aplicações da agricultura, da indústria e da higiene sem a existência de 

concessão administrativa (art. 43), mas os donos ou possuidores de prédios 

atravessados ou banhado pelas correntes podiam usar delas em proveito dos 

mesmos prédios, e com aplicação tanto para a agricultura como para a indústria, 

contanto que do refluxo das mesmas águas não resultasse prejuízo aos prédios 

que ficassem superiormente situados, e que inferiormente não se alterasse o 

ponto de saída das águas remanescentes (art. 71). 

Quanto às águas subterrâneas, o dono de qualquer terreno poderia 

apropriar-se por meio de poços, galerias, das águas que existissem debaixo da 

superfície de seu prédio, contanto que não prejudicasse aproveitamentos 

existentes nem derivasse ou desviasse de seu curso natural águas públicas 

dominicais, públicas, de uso comum ou particulares.  Se a utilização dessas 

águas fosse prejudicial, competiria à administração suspender as obras de 

aproveitamento (art. 96). 

E também, a ninguém era lícito conspurcar ou contaminar as águas 

que não consumisse, com prejuízo de terceiros (art. 109); os trabalhos para a 

salubridade das águas seriam executados à custa dos infratores, que, além da 

responsabilidade criminal, se houvesse, responderiam pelas perdas e danos que 

causassem e pelas multas que lhes fossem impostas nos regulamentos 

administrativos (art. 110). 

Como supra citado, o Código de Águas foi editado dias antes da 

Constituição Federal de 1934, mas foi por ela recepcionado integramente.  As 

Constituições Federais anteriores à de 1934 não trataram especificamente de 

matéria relativa às águas. 

                                                 
111 Esse assunto será retomado no Capitulo V, quando será analisada a Lei n° 9.433/97. 
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3.2.2. Normas Correlatas aos Recursos Hídricos 

Em 1938, o Código de Pesca, Decreto Lei n° 794, de 19 de outubro de 

1938, posteriormente substituído pelo Decreto Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 

1967, também dispôs sobre normas protetora das águas, nos artigos 37 e 38, que 

assim previam: “os efluentes das redes de esgotos e os resíduos líquidos ou 

sólidos das indústrias somente poderão ser lançados às águas, quando não as 

tornarem poluídas”; “é proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos nas 

águas determinadas pelo órgão competente, em conformidade com as normas 

internacionais”.  

Essa lei traz o conceito de poluição (art. 37, § 1º), sendo a primeira 

norma legal a conceituá-lo no ordenamento jurídico brasileiro: “considera-se 

poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas das 

águas, que possa constituir prejuízo, direta ou indiretamente, à fauna e à flora 

aquática”. 

Em 1940 é editado o Decreto n.º 6.402/40, onde o Serviço de Águas 

tornou-se Divisão de Águas. O Código Penal de 1940, em seus artigos 270 e 271, 

tipificou as condutas de “envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou 

substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo” e “corromper ou poluir 

água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou 

nociva à saúde”. 

Em 1965, com a Lei n.º 4.904/65, a Divisão de Águas foi transformada 

no Departamento Nacional de Águas e Energia – DNAE.  

Já no ano de 1967, o Decreto-lei n° 248 instituiu a  Política Nacional de 

Saneamento Básico, determinando um conjunto de diretrizes para um programa 

governamental para os setores de abastecimento de água e de esgoto sanitário. 

O mesmo decreto-lei criou o Conselho Nacional de Saneamento Básico, a quem 

competia, além da implementação da Política Nacional, a elaboração do Plano 

Nacional de Abastecimento de Água e Esgoto, dentre outras atribuições 

necessárias à efetiva satisfação de suas missões112.  

                                                 
112 SILVA. José Afonso. Ob cit. p. 37 
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Em 1968, com a edição do Decreto n.º 63.951/68, é alterada a 

denominação do Departamento Nacional de Águas e Energia para Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE.  

O DNAEE consistia no Órgão Central de Direção Superior responsável 

pelo planejamento, coordenação e execução dos estudos hidrológicos em todo o 

território nacional; pela supervisão, fiscalização e controle dos aproveitamentos 

das águas que alteram o seu regime; bem como pela supervisão, fiscalização e 

controle dos serviços de eletricidade. 

O Decreto n° 73.030, de 30 de outubro 1973, criou a  Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA), no âmbito do Ministério do Interior, que tinha 

como orientação a conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos 

ambientais, e funcionava junto com o Conselho Consultivo do Meio Ambiente -  

CCMA. 

Esse decreto ainda trouxe uma nova definição de poluição (art. 13, § 

1.°), sendo ela: “qualquer alteração de suas propri edades físicas, químicas ou 

biológicas, que possam importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem 

estar das populações, causar dando à flora e à fauna, ou comprometer seu uso 

para fins sociais e econômicos”. Porém, a SEMA não tratava de assuntos 

relacionados à matéria de água, pois essa função estava centralizada no DNAEE. 

Em seqüência, foram editados o Decreto Lei n° 1413,  de 14 de agosto 

1975, que dispunha sobre o controle da poluição provocada pela atividade 

industrial; o Decreto n° 76.398, de 03 de outubro 1 975, que dispunha sobre 

medidas de prevenção e controle da poluição industrial; e a Portaria n° 13, do 

Ministério do Interior, de 15 janeiro 1976, que fixava parâmetros para a 

classificação das águas interiores nacionais, de acordo com as alternativas de 

consumo, e dispunha sobre o controle de sua poluição. 

3.2.3.  Política Nacional de Meio Ambiente – Lei n. ° 6.938/81 

A Lei n.° 6.938 de 31 de agosto de 1981 dispôs sobr e a Política 

Nacional do Meio Ambiente. Essa lei teve origem principalmente após a 

Conferência de Estocolmo, mas esse foi apenas um dos motivos, já que outros 

fatores contribuíram para a sua criação, como a pressão internacional decorrente 
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de agressões ambientais de muita relevância, não só ao ambiente, mas também 

às pessoas, a exemplo dos casos da operação do pólo industrial de Cubatão, 

onde até o nascimento de crianças sem cérebro foi registrado, como 

conseqüência dos níveis de poluição local113.  

 A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) balizou a nova situação 

brasileira na gestão do meio ambiente. Ao criar uma política para a questão, 

reconheceu que o assunto, até então, recebia tratamento compartimentado por 

tipo de recurso (fauna, flora etc.) e sem o caráter específico de proteção, mas 

visando ao aproveitamento econômico.  

Assim, essa lei trata do meio ambiente como um todo, trazendo em sua 

estrutura objetivos, princípios, conceitos e instrumentos orientadores para a 

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O artigo 3° da PNMA conceitua meio ambiente como “o  conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

São objetivos de PNMA a compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; a definição de áreas prioritárias de ação governamental 

relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico; o estabelecimento de critérios e 

padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de 

recursos ambientais; o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 

orientadas para o uso racional de recursos ambientais; a difusão de tecnologias 

de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e 

a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; a preservação e restauração dos 

recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à 

vida; a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

                                                 
113 MELE, João Leonardo.  Derani, Cristiane. Sola, Fernanda. ADAME, Alcione. LEI DE POLÍTICA 

NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – PNUMA E A AUTONOMIA DO DIREITO AMBIENTAL 
BRASILEIRO. Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2007.p. 7. 
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indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos (art. 4°). 

A Lei tem por instrumentos o zoneamento ambiental; a avaliação de 

impactos ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; a criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal,   como áreas de 

proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; o 

sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; o Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; instrumentos 

econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e 

outros (art. 9°). 

A PNMA trouxe também a arquitetura do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA (art. 6.º), designando um capítulo específico para explicar 

seu funcionamento, integrado ao Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) órgão consultivo e deliberativo. 

A Lei n.° 6.938/81 foi regulamentada pelos Decretos  n° 99.274, de 06 

de junho de 1990, que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental, e Decreto n° 4297, de 10 de jul ho de 2002, que estabelece 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE. 

Foi através dessa lei que o Brasil mudou o enfoque das leis até então 

existentes e passou a proteger o meio ambiente, sem visar aos fins lucrativos 

decorrentes desses recursos.  

Ao estabelecer o que é meio ambiente, isso antes do art. 225 da 

Constituição Federal, pela primeira vez estabelece uma possibilidade concreta de 

enxergar que direitos materiais não se esgotam no indivíduo, mas que são 

extremamente importantes para a coletividade como um todo. Essa lei, ao ser 

estabelecida, define, pela primeira vez no ordenamento jurídico, o que significa 

meio ambiente e, ao defini-lo, deixa claro que a tutela do meio ambiente diz 

respeito a toda e qualquer vida114.  

Assim, essa lei surge visando à correta utilização dos bens ambientais, 

como o ar, a água, a flora, a fauna, o solo, o subsolo, o controle de poluição 
                                                 
114 SOUZA, Luciana Cordeiro de. Ob cit. p. 81 
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ambiental. E a partir dela, começam a surgir as leis específicas para a proteção 

dos bens ambientais.  

Especificamente sobre águas, entende-se que a lei 6.938/81, abriu 

caminho, para a lei 9.433/97, tratando efetivamente das águas, como bem 

ambiental a ser protegido e resguardado.  

3.2.4.  A Constituição Federal de 1988 

No ano de 1988 é editada a Constituição Federal, que traz questões 

não tratadas pelas Constituições anteriores. A Constituição Federal alçou o meio 

ambiente à cláusula pétrea, abarcando todos os seus aspectos e criando a 

responsabilização penal, civil e administrativa do poluidor, ainda que pessoa 

jurídica.  

Normas de tutela ambiental encontram-se esparsas ao longo do texto 

da Constituição, muito embora a matéria esteja concentrada na Capitulo VI, do 

Título VIII, versando sobre a ordem social, em seu artigo 225, que consagra em 

direito social autônomo ao meio ambiente sadio, distinto dos poderes e direitos 

exercitáveis em relação aos elementos materiais que o compõem115.   

As águas em especial foram objeto de reiterada preocupação na 

Constituição Federal de 1988. Também, distribuídos, nos mais diversos títulos, 

estão os contornos constitucionais da tutela jurídica das águas, em seus múltiplos 

aspectos: como elemento natural, como fonte geradora de energia, como via de 

transporte, como elemento essencial ao saneamento e saúde públicas, bem como 

fator de integração e equilíbrio ambiental. Tutelou, dessa forma, o bem água em 

toda a sua amplitude. 

3.2.5.  Normas editadas pós Constituição Federal de  1988 

No ano de 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis – IBAMA, autarquia federal, ligada ao Ministério do Meio 

Ambiente, com a finalidade de executar as políticas nacionais de meio ambiente 

referentes às atribuições federais permanentes relativas à preservação, à 

                                                 
115 BARROSO, Luis Roberto. A Proteção do Meio Ambiente na Constituição Brasileira. Revista 

Forense, Volume 317, Jan/Mar 1988, Editora Forense, p.164.   
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conservação e ao uso sustentável dos recursos ambientais e sua fiscalização e 

controle. Ao IBAMA foram dadas as competências de uma série de órgãos 

extintos para a sua criação, como a SEMA, o IBDF e a SUDEPE.   

Em 17 de janeiro de 1991, foi instituída a Lei n° 8 .171, a Política 

Agrícola, que também prevê tratamento em matéria de águas, no Capítulo VI, art. 

19, que trata da Proteção ao Meio Ambiente e da Conservação dos Recursos 

Naturais,  onde são especificados os deveres do Poder Público. Aí estão inseridas 

a disciplina e a fiscalização do uso racional do solo, da água, da fauna e da flora 

(art. 19, II), assim como a coordenação de programas de estímulo e incentivo à 

preservação das nascentes dos cursos d’água e do meio ambiente (art. 19 VII). 

No mesmo capítulo, o art. 23 trata das empresas que exploram economicamente 

águas represadas e as concessionárias de energia elétrica que serão 

responsabilizadas pelas alterações ambientais por elas provocadas; são 

obrigadas a recuperar o meio ambiente, na área de abrangência de suas 

respectivas bacias hidrográficas. 

No Capítulo XII, onde são tratados os investimentos que o Poder 

Público deverá cumprir, está o “bem estar social de comunidades rurais”, inserido 

aí o direito de acesso à água dessas comunidades, através de obras de 

barragem, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de 

irrigação, retificação de cursos de água e drenagem de áreas alagadas (art. 47, 

a). 

No ano de 1995 é criada a Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente – SRH/MMA, através da Medida Provisória n.º 813, 

de 01/01/95. Cabe à SRH/MMA prover os serviços de Secretaria-Executiva do 

CNRH, incumbindo-lhe prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao 

Conselho; instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica; e elaborar seu programa 

de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual, submetendo-os à 

aprovação do Conselho116. 

Em 26 de dezembro de 1996, a Lei n.º 9.427/96 promulga a Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada 

                                                 
116 Decreto 4.613/2003. 
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ao Ministério das Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal, com a 

finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de 

energia elétrica, em conformidade com as Políticas e Diretrizes do Governo 

Federal. Extingue-se, dessa forma, o Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica - DNAEE. 

Cabe à ANEEL, relativamente às águas: implementar as políticas e 

diretrizes do governo federal para a exploração e o aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao  cumprimento das 

normas estabelecidas pela Lei 9.074/1995117, incluindo as Leis 10.848, de 

15.03.2004, e 11.488, de 15.06.2007. Com a extinção do DNAEE, o seu acervo 

técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e as receitas foram transferidos 

para a ANEEL. 

Em janeiro de 1997 foi instituída a Lei n° 9.433, P olítica Nacional de 

Recursos Hídricos, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, regulamentando o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal e 

alterando o artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 

nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Para essa lei dedicar-se-á especial 

atenção no capitulo V. 

A Lei n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei d e Crimes Ambientais, 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e, no seu artigo 54, prevê a criminalização no 

caso de poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, e com hipótese do aumento de pena em caso 

de poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público 

de água de uma comunidade (art. 54, III). 

Em 28 de abril de 2000, é promulgada a Lei n.° 9.96 6, 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. 

                                                 
117 Lei 9.074/95 Art. 4º As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e 

instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão 
contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da Lei nº 8.987, de 1995, e das 
demais. 
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Em 17 de julho de 2000 foi publicada a Lei n.° 9.98 4, que cria a 

Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e da Coordenação Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. É de competência da ANA promover a articulação dos 

planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados 

pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 1°). 

No Brasil, é garantido o direito de água potável a toda a população, 

através da Portaria n.° 518/GM, de 25 de março de 2 004, do Ministério da Saúde: 

“toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de 

potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água118”, sendo a 

distribuição de água potável obrigatória pelo Sistema de Abastecimento de Água 

para Consumo Humano. 

Sobre esse tema, Paulo Afonso Leme Machado escreve que “a União, 

os Estados e os Municípios estão obrigados a seguir os parâmetros da 

mencionada portaria e a adotar as medidas necessárias para isso. A distribuição 

de água potável no Brasil é ato administrativo vinculado, excluindo a 

discricionariedade”119. 

A Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que alterou 

alguns artigos do Código Florestal Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, traz 

em seu art. 1°, II, o conceito de área de preservaç ão permanente (APP), tendo 

como uma de suas funções a preservação dos recursos hídricos, “área de 

preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2° e 3° desta Lei, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 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-estar120 das 

populações humanas”. Em 05 de janeiro de 2007, foi promulgada a Lei n°. 

11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

                                                 
118 Portaria no 1.469, Controle e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu 

 Padrão de Potabilidade Disponível em  

 < http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM-518.htm>. Consulta realizada 
em 20/10/2007. 

119 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos. 2002. p. 16. 
120 Bem-estar pode ser traduzido como um estado de perfeita satisfação física ou moral, conforto. 
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Essas são as normas de proteção do meio ambiente, direta ou 

indiretamente relacionadas às águas, regulamentadas pelo Brasil. Como pode-se 

observar, são várias as normas que tratam do assunto água, de forma especifica 

ou genérica, mas sempre procurando sua proteção legal e efetiva. 
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CAPÍTULO IV – CONFLITOS RELACIONADOS COM USO E/OU 
ACESSO A RECURSOS HÍDRICOS. 

Oportuno repetir que a demanda por água vem crescendo a cada ano, 

e como bem apontam os números da UNESCO, a falta de acesso à água potável 

atinge 1,1 bilhão de pessoas.  Segundo a previsão do geólogo Andras Szollosi – 

Nagy, “Não há fonte saudável de água no mundo. O meio ambiente se torna mais 

vulnerável, com o aumento da população e o uso incorreto dos recursos hídricos. 

As reservas de água estão caindo cerca de 1% ao ano. Se não mudarmos nosso 

sistema de viver não haverá reserva de água dentro de 100 anos121”. 

Os números parecem catastróficos, mas é uma realidade que serve de 

alerta para o mundo, para que se proteja esse bem e também para que se faça 

uma reflexão dos hábitos pessoais e assim, de forma conjunta,  possa-se evitar o 

que os cientistas do mundo vêm prevendo de forma mais assustadora a cada 

ano. 

O aumento da demanda, somado á escassez de água, resulta em 

conflito e isso já vem sendo verificado em algumas situações envolvendo o 

acesso aos recursos hídricos. 

A palavra conflito pode ser definida por antagonismo, elemento 

contrário, choque e oposições122, ou seja, conflito surge quando há necessidade 

de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis.  

No presente capítulo procura-se expor as situações de conflito que 

envolvem os recursos hídricos, sem a pretensão de esgotar a matéria, mas 

abrangendo as mais recorrentes, que vão desde o direito de propriedade à 

transposição de bacias hidrográficas. 

Quando tratados no primeiro capítulo os bens públicos, identificou-se 

que bens ambientais e, mais especificamente, água, objeto do presente estudo, 

são bens de uso comum do povo, podendo, portanto, ser usados por todos, sem 

distinção e de forma igualitária. 

                                                 
121 Matéria intitulada Oito milhões de pessoas morrem a cada ano por problemas ligados à água, 

publicada no jornal Folha do Meio Ambiente, ago.2000, p.16 
122 FERREIRA. Aurélio Buarque De Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0. 
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O interesse se faz quando esses bens classificados como bens de uso 

comum do povo se confrontam, entram em conflito com outros direitos, também 

protegidos constitucionalmente, como o direito de propriedade. 

Acerca do assunto, Eduardo Talamini escreve que “no conflito entre 

dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem maior seja 

sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo 

medius, na valoração dos bens da vida123”  

Especificamente sobre bens públicos objetos de conflito Cristiane 

Derani124 ensina que: 

Na expressão constitucional bem de uso comum do povo para 
qualificar o conteúdo jurídico do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado está à idéia de um patrimônio cuja apropriação, 
embora se faça por seus elementos e no mais das vezes de 
maneira individualizada interessa a toda coletividade, que, de 
alguma forma, tem direito de fruição sobre aquele bem. 
Portanto, a disciplina jurídica da apropriação dos bens 
ambientais tem de conter um equilíbrio entre apropriação para 
fruição individualizada e o direito de fruição de toda 
coletividade. Não pode haver destruição dos aspectos 
ambientais de um bem com a sua apropriação por um sujeito, 
pois isto fere o direito dos demais. O conteúdo da referida 
expressão traz a negação da exclusividade sobre fruição de um 
bem. 

Questões relativas ao uso, propriedade, servidão, foram surgindo ao 

longo do estudo, o que nos levou às seguintes indagações: Como um proprietário 

pode garantir a proteção de sua propriedade, e como um indivíduo que necessita 

de água, água essa que se encontra dentro da propriedade de terceiro, pode 

obtê-la para suprir suas necessidades básicas, sem ferir o direito de propriedade? 

Como acontece a servidão administrativa e civil no que se refere a esse recurso? 

Outra matéria tão em voga e que também envolve conflito relacionado 

a recurso hídrico é a transposição de bacias hidrográficas. Como se autoriza 

juridicamente essa transposição? Quais os benefícios e malefícios que isso pode 

trazer à sociedade e ao meio ambiente? 

                                                 
123 TALAMINI, Eduardo. Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer na reforma 

processual. p. 140. 
124 DERANI, Cristiane. Tutela Jurídica da Apropriação do Meio Ambiente e as Três Dimensões da 

Propriedade. Revista de Direito Ambiental da Amazônia – HILÉIA. Manaus: Ano 1, nº 1, 2003, 
p. 70. 
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Essas questões sugiram a partir do desenvolvimento do presente 

estudo e aqui se procura respondê-las, através da doutrina, de leis e de 

jurisprudências de nossos tribunais. 

4.1. PROPRIEDADE 

4.1.1.  A Propriedade e sua Função Social 

A propriedade adquiriu seu caráter individualista e absoluto com a 

Revolução Francesa e o Código Napoleônico, que influenciaram os códigos 

latino- americanos125, inclusive o brasileiro, de 1916. 

A idéia individualista desse código referia-se ao titular da propriedade, 

que poderia utilizá-la como melhor lhe aprouvesse, podendo constituir em favor 

de terceiros direito real ou pessoal sobre a coisa e até destruí-la. 

Mas esse conceito começa a se modificar com a Constituição Federal 

de 1934, que previa a desapropriação pelo Poder Público, conforme artigo 113, 

item 17.  

Assim in verbis: 

Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes.  

17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser 
exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a 
lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa 
indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar 
da propriedade particular até onde o bem público o exija, 
ressalvado o direito à indenização ulterior. 

Na Constituição de 1988, o direito de propriedade, que já vinha sendo 

modificado e sendo conceituado de maneira diferente da visão absolutista que se 

tinha, adquire um dos requisitos basilares, a função social que essa propriedade 

deve exercer, ficando assim expresso no artigo 5° i nciso XXIII: “a propriedade 

atenderá a sua função social”. 

                                                 
125 VENOSA, Silvio de Salvo. Ob. cit.. p. 175. 
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E assim, de acordo com os preceitos constitucionais, a propriedade 

passa a ser conceituada, conforme demonstrar-se-á, pelo entendimento das 

doutrinas que se segue. 

Maria Helena Diniz assim conceitua: “direito de propriedade é o direito 

que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar 

e dispor e um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem de como reivindicá-lo de quem 

injustamente o detenha”126. 

Tal como descrito no Código Civil, o proprietário de um bem tem o 

direito de usar, gozar e dispor desse bem, mas também, como descrito na 

Constituição Federal, essa propriedade deve atender à sua função social, ou seja, 

os benefícios que essa propriedade trará para o proprietário de forma 

individualizada devem ser estendidos à coletividade, devem trazer melhoria na 

vida social como um todo. 

Maria Luísa F. Magalhães define que o direito de propriedade vem 

sofrendo uma crescente desprivatização, mas não no sentido de estatização, e 

sim de publicização. E explica: 

Desprivatização, aqui, não supõe diminuição do conteúdo do 
direito de propriedade, não sugere achatamento dessa clássica 
e basilar coluna de sustentação da ideologia da grande maioria 
dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Significa, tão-
somente, delimitação da extensão desse direito, 
condicionamento de seu exercício, sem comprometimento ou 
supressão de seu conteúdo127.  

O texto constitucional, ao consagrar a função social que essa 

propriedade deve exercer, e garantindo o direito exclusivo do proprietário sobre o 

bem, condiciona, contudo, o seu uso a determinadas circunstâncias, ou seja, os 

atos do proprietário estão subordinados a certos pressupostos relativos ao modo 

pelo qual concretamente é exercido o conteúdo desse direito.  

No mesmo sentido Cristiane Derani acerca da função social da 

propriedade ensina que: 

A palavra função, dentro do principio jurídico da “função social 
da propriedade”, deve ser compreendida como conteúdo. Ela 

                                                 
126 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p. 111. 
127 MAGALHÃES. Maria Luísa Faro. Função Social da Propriedade e Meio – Ambiente – Princípios 

Reciclados. p.148 
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determina o conteúdo social da relação de propriedade. Ao 
dizer que propriedade deve responder a uma função social, 
está se impondo uma nova configuração pelo modo como o 
sujeito irá se apropriar do objeto e transformá-lo. É o 
desenvolvimento da relação entre sujeito e objeto apropriado 
que faz a propriedade existir em conformidade com o direito. 
Não cabe nessa relação de propriedade, a que se impõe o 
principio jurídico de função social da propriedade, o emprego 
pelo sujeito de meios de apropriação que possam vir a 
prejudicar a sociedade, nem a realização de atividades cujo 
procedimento contrarie os valores sociais. Isso ainda não 
significa, porém, que se está equiparando função à 
finalidade128.  

A função social da propriedade, portanto, veio não só para beneficiar o 

proprietário do bem, mas sim a todos, devendo esse seguir regras que não 

agridam e que, além disso, beneficiem a toda a coletividade de um modo geral. 

A visão de senhor absoluto e individualista foi se modificando ao longo 

do tempo, e chegamos a uma fase em que compartilhar e preservar deve ser 

tarefa de todos, indistintamente. 

Mas o que é essa função? Quais são seus contornos? 

4.1.2.  Propriedade, Meio Ambiente e Água. 

O direito de propriedade, quando recai sobre um bem ambiental, seja 

esse sob domínio público ou privado, tem subjacente o interesse da coletividade. 

O Código Civil, no artigo 1.228 ao tratar do uso da propriedade, no 

parágrafo primeiro trata da proteção do meio ambiente: 

“§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e 
de modo que sejam preservados, de conformidade com o 
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”. 

O artigo 1.228 está estritamente ligado ao artigo 225 da Constituição 

Federal, que trata do meio ambiente como um bem de uso comum do povo, assim 

como o inciso II do artigo 186 da Carta Magna, que trata da propriedade rural e 

une a função social à preservação do meio ambiente, assim como o artigo 170, 

                                                 
128 DERANI, Cristiane. A Propriedade na Constituição de 1988 e o conteúdo da “função social”. 

Revista de Direito Ambiental. p. 60. 
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que traz entre seus princípios gerais a atividade econômica, a propriedade 

privada, a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente.  

A função social da propriedade tem como elemento a preservação do 

meio ambiente e de seus recursos naturais, é essa a função sócio-ambiental da 

propriedade. E sendo esses bens pertencentes a todos, não podem estar 

vinculado a uma só pessoa, o proprietário, e sim a toda a coletividade. 

Cristiane Derani trata do assunto da seguinte maneira: 

Quando tratamos de apropriação de recursos naturais, do 
ponto de vista da apropriação privada de bens coletivos, existe 
uma condição que se incorpora ao domínio, qual seja a de 
responder individualmente pela construção do bem-estar 
social, sem o que a apropriação privada se torna usurpação, e 
o direito sobre coisa não encontra abrigo no mundo jurídico. O 
sujeito, ao apropriar-se de elementos que compõem o meio 
ambiente, os recursos ambientais – água e florestas, por 
exemplo – mesmo sem dar-lhes destinação produtiva, estará 
obrigado a fazê-lo de certo modo, realizando finalidades 
sociais. A apropriação de bens coletivos repercute na 
sociedade, não por integrarem uma cadeia econômica 
produtiva, mas porque é parcela de patrimônio de toda 
sociedade submetida ao desfrute privado129. 

Continuando com os ensinamentos de Cristiane Derani, a autora 

leciona: 

Com base nesta nova dimensão do direito de propriedade, 
surgem normas infraconstitucionais de proteção da natureza ou 
do meio ambiente, criando direitos a todos os cidadãos – 
direitos coletivos ou difusos – que se impõem juntamente com 
os direitos individuais. Este novo direito da coletividade pode 
ser traduzido como o direito de todos de terem protegido o 
ambiente. Limites ao exercício do direito individual de 
propriedade e os parâmetros para as práticas dos proprietários 
são impostos, a fim de que a ação de apropriação não se 
vincule exclusivamente à vontade do sujeito detentor da coisa, 
porque deve compreender os valores de fruição a que tem 
direito a coletividade. Pelo princípio da função social da 
propriedade, são estabelecidos direitos de todos sobre coisa 
alheia, que não obstante continuam sob o domínio do detentor 
legítimo130. 

                                                 
129 DERANI, Cristiane. A Propriedade na Constituição de 1988 e o Conteúdo da “Função Social”. 

p. 66/67. 
130 DERANI, Cristiane. Tutela Jurídica da Apropriação do Meio Ambiente e as Três Dimensões da 

Propriedade. p. 71. 
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Ao estudar o direito de propriedade e sua função social, temos que 

analisá-lo, sob dois enfoques. A função social descrita pelos artigos 182, § 2°131 e 

186, II132 da Constituição Federal, refere-se tanto à propriedade privada quanto 

pública, tanto urbana quanto rural, quando visam à proteção, entre outros itens, 

do meio ambiente. 

Ainda sobre função social da propriedade, Helita Barreira Custódio 

ensina:  

Com o advento do progresso científico, industrial, econômico, 
tecnológico e o incremento demográfico, proporcionando novas 
exigências notadamente sociais e públicas, o exercício da 
propriedade se sujeita a limitações cada vez mais crescentes, 
previstas nas leis e nos regulamentos naturais e culturais, 
dando ensejo à verdadeira transformação conceitual do antigo 
direito absoluto, inviolável e exclusivo da propriedade imóvel 
para o conceito de direito relativo, no sentido de atender às 
circunstâncias de interesse geral133.   

A autora escreve ainda que “função” como idéia de “vínculo” é de difícil 

definição, equivaleria às expressões “bem estar social”, “interesse social”, “fins 

sociais”. Já a expressão “função social” equivale ao aspecto “não individualísco”, 

ou seja, de “utilidade social134”.  

Assim, a propriedade atenderá sua função social quando toda a 

coletividade for beneficiada. No que se refere à água, como já mencionado, essa 

passou ao domínio público desde a Constituição de 1946. Posteriormente, a Lei 

9.433/97 só veio reforçar essa publicização, pois em seu artigo 1° I declara 

expressamente o domínio público das águas. 

Dessa forma, o proprietário, mesmo tendo o direito de proteção de 

seus bens, não pode impedir o direito de acesso à água, podendo, dessa forma, 

                                                 
131 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

 132 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

 II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 
133 CUSTÓDIO, Helita Barreira. A Questão Constitucional: Propriedade, Ordem Econômica e Dano 

Ambiental. Competência Legislativa Concorrente. In Dano Ambiental: prevenção e repressão. 
Coordenador Antônio Herman V. Benjamim. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993. p. 
117 

134 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Ob cit. p. 119/120. 
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ser invocada a função social que essa propriedade deva exercer, e também o 

direito à vida que emana desse bem ambiental. 

Portanto, a função social da propriedade, além do dever de 

preservação dos recursos naturais pelo proprietário, ainda deve dar o direito de 

fruição para toda a coletividade, direito esse intrínseco, já que o meio ambiente e 

seus recursos ambientais135 são de uso comum do povo, como preconiza o artigo 

225 da Constituição Federal. 

É dessa forma que os nossos tribunais estão decidindo tal questão, 

invocando o direito de propriedade para que todos tenham direito de acesso à 

água, entendo esse ser um bem “não individualísco” e sim que deve atender a 

“utilidade social”. 

4.1.3.  Estudo Jurisprudencial à luz do Direito de Propriedade 

As águas são bens públicos de uso comum do povo, devendo ser 

usadas por todos de forma equitativa e igualitária, principalmente por constituir um 

elemento essencial à vida. Mas nem sempre as águas foram consideradas 

públicas, como aludido existia a previsão de águas particulares pelo Código de 

Águas.  

A título de ilustração e como informação histórica, um julgado do 

Supremo Tribunal Federal, de 14 de abril de 1952, em que através do mandado 

de segurança n° 1.519, o impetrante reclama direito  líquido e certo sobre águas 

particulares que, pelo Decreto n.° 29.559 de maio d e 1951, assinado pelo 

Presidente da República, considerou o rio Quiririm, da cidade de Taubaté- SP, 

como rio de domínio público pertencente ao Estado de São Paulo, para fins de 

navegabilidade. Veja-se a pretensão do impetrante apresentada em Juízo, 

extraída do relatório do julgado: 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO – Insurgindo-se contra 
o ato do Sr. Presidente da República, contido no Decreto n° 
29.559 de 15 de Maio de 1951, que considerou como curso de 
águas públicas do domínio do Estado de São Paulo o ribeirão 
Quiririm, situado no município de Taubaté, daquele Estado – 
Joaquim Mendes de Castilho e outros requereram  mandado 

                                                 
135 Lei 6.938/81 art. 3° V - recursos ambientais: a at mosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora. 
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de segurança, dizendo ferido seu direito liquido e certo, por 
isso que as mencionadas águas são particulares, reconhecidas 
como tal pelo Poder Judiciário.  

A jurisprudência ainda traz o parecer do Procurador Geral da República 

que, em linhas gerais, afirma que o ato é constitucional, pois o Decreto foi 

amparado por diversos outros instrumentos legais, tais como o artigo 5°136 do 

Decreto- Lei n°2.281, de 5-6-1940, no artigo 3° 137 do Decreto- lei n°852, de 11-11-

1938, documento esse que modificou alguns artigos do Decreto n° 24.643/34, 

Código de Águas, a fim de adaptá-lo às normas contidas na Constituição Federal 

de 1937, também baseado no artigo 6°138 do Decreto – lei n°2.281, de 5-6-1940, 

onde se define navegabilidade. 

Tal mandado foi indeferido, pois os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal entenderam ser o rio de domínio público, conforme se infere abaixo pelo 

voto do Ministro Barros Barreto. 

Foi em cumprimento ao disposto no art. 5° do Decret o – lei n° 
2.201 de 5 de junho de 1940, que o Decreto Federal n° 29.559 
de 15 de maio de 1951, declarou públicas de uso comum e do 
domínio do Estado de São Paulo as águas do ribeirão Quiririm, 
sitas no Município de Taubaté.  

Fez-se o processo respectivo, com obediência dos trâmites 
legais, e atendeu-se ao conceito de navegabilidade, para efeito 
de classificação, consubstanciado no art. 6° do cit ado diploma 
de 1940. 

E, no pertinente à alegação dos requerentes, de ofensa à coisa 
julgada, mostrou que a mesma não existe o douto parecer da 
Procuradoria Geral, em tópico incisivo, porquanto os 
impetrantes invocam uma decisão da justiça paulista em ação 
de nunciação de obra nova, não sendo parte a União Federal, 
e de cujo recurso extraordinário não tomou o conhecimento a 
Egrégia Suprema Corte.   

Tendo como fora de qualquer dúvida a legalidade do ato 
impugnado do Sr. Presidente da República, e, embora se 

                                                 
136 Decreto – Lei n° 2.281/40 Art 5° - Além dos regist ros a que se refere o art 1° do decreto n° 13, 

de 15 de janeiro de 1935, haverá, na Divisão de Águas, o “Registro de Água Públicas”, 
federais, estaduais e municipais. A inscrição nesse registro far-se-á por força do decreto, de 
acordo com o processo regulado nos parágrafos seguintes. 

137 Decreto- Lei n° 852/38 Art. 3º - São públicas de u so comum, em toda a sua extensão, as águas 
dos lagos, bem como dos cursos d'água naturais, que, em algum trecho, sejam flutuáveis ou 
navegáveis por um tipo qualquer de embarcação. 

138 Decreto-Lei n°2.281/40 Art. 6° - É navegável para os efeitos de classificação, o curso de água 
no qual, pleníssimo flumine, isto é, coberto todo o álveo, seja possível a navegação por 
embarcações de qualquer natureza, inclusive jangadas, num trecho não inferior á sua largura; 
para os mesmos efeitos, é navegável o lago ou a lagoa que, em águas médias, permita a 
navegação, em iguais condições num trecho qualquer de sua superfície. 
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esforçasse o nobre patrono dos postulantes, ficou sem 
consistência a apregoada lesão de direito liquido e certo, 
fundamento do remédio constitucional em apreço. 

Em jurisprudência mais recente, do ano de 2004, referente à 

propriedade, trata da matéria, um julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas, 

acórdão n° 1.496/2004. Esse documento trata de uma reintegração de posse, 

onde o proprietário limitou o uso de um açude, no interior de sua propriedade, à 

comunidade local, que fazia uso desse recurso havia mais de 20 anos. 

O Agravante visa a alterar a decisão interlocutória do Juízo a 
quo, em face da impetração de Ação de Reintegração de 
Posse (fls. 15/21) ajuizada na Comarca de Major Izidoro, donde 
aduziu que o requerente limitou o direito de utilizar o açude, 
direito este, que estava sendo utilizado há mais de 20 (vinte) 
anos pela comunidade local. O Juízo de Instância Singela por 
vislumbrar presentes os requisitos da medida liminar, 
reintegrou a Agrava na posse do lugar denominado “Crua”, no 
qual ocorreu a construção da barragem, de uso coletivo, com 
idêntico nome. 

(...) Consta nos autos, mais precisamente ás fls. 56/60, que o 
açude constitui uma barragem comunitária, através da qual a 
comunidade local retira o precioso liquido (água) de que 
necessita para sobreviver. Percebeu-se que o bem em questão 
além de satisfazer as utilidades básicas daqueles que próximo 
a ela vivem, também fora construído com recursos públicos 
(União), sendo a Agravada o custeador de todo o processo de 
limpeza e conservação de tal barragem ao longo desses 20 
(vinte) anos de posse efetiva.  

Pela falta de requisitos essenciais é que foi indeferido o efeito 
suspensivo, pois não foi vislumbrado por essa relatoria o 
periculum in mora a favor do Agravante, visto que o mesmo 
possibilitou apenas ao seu rebanho de gado ter acesso ao 
açude. Por conseguinte, a Agravada pediu guarida ao Poder 
Judicante de 1° Grau, para sanar tal conflito em vi rtude do 
principio humanitário de que a propriedade deve atender a sua 
função social, dispositivo este tão bem recepcionado em nossa 
Carta Magna em seu art. 5°, inciso XXII 139. (...) [grifo nosso] 

O relator, ao discutir o meritum causae ainda menciona: “no caso em 

tela, vejo cerceamento do direito de uso coletivo pela Agravada, que foi 

construído pela União Federal, para atender a necessidade daquela região, onde 

a pobreza e miséria, diante da falta de perspectiva de trabalho e do difícil talho de 

prosperidade incomum, chama água”.  

                                                 
139 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. Disponível em  

 <http://tj.siged.com.br/publico/lePDF.aspx?codigoDV=97€nomelmg=1496%202004.PDF> 
Consulta realizada 07/06/2007. 
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O Tribunal, por unanimidade de votos, manteve a decisão a quo, em 

que reintegra a posse à comunidade e ainda mantém o direito de servidão à 

comunidade e o direito de acesso à água. 

Assim, vê-se que já há algum tempo o Poder Público vem 

demonstrando que a água, por ser um bem de uso comum, não pode ficar restrita 

ao particular sem um controle específico140, devendo, portanto, atender à sua 

função social e disponibilizada a toda a coletividade. 

4.2. SERVIDÃO 

A servidão é instituto tanto do direito civil como do direito 

administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro descreve os elementos da servidão 

tanto no direito privado quanto no público. 

A natureza de direito real sobre coisa alheia  (jus in re aliena), 
no qual alguns dos poderes do domínio se destacam e se 
transferem a terceiros; 

A situação de sujeição  em que se encontra a coisa serviente 
(res serviens) em relação à coisa dominante (res dominaus) ou 
uma pessoa: aliás, essa idéia decorre do próprio vocábulo 
servituinem, significando escravidão ;   

O conteúdo  da servidão é sempre uma utilidade inerente à res 
serviens, que dá ao titular do direito real o direito de usar, ou de 
gozar ou ainda, o de extrair determinados produtos, como a 
água141.    

Como a autora descreve, a servidão insere-se entre os direitos reais 

sobre coisa alheia, direito esse segundo o qual, pela norma jurídica, o proprietário 

de um bem permite que terceiros o utilizem como se fosse seu, por meio de um 

contrato válido ou sob condições de acordo com a lei. 

Tanto no direito privado quanto no direito público, as servidões 

apresentam características comuns como a perpetuidade (art. 1.378142 CC), o uso 

moderado (art. 1385143 CC) e a indivisibilidade (art. 1.386144 CC). A principal 

                                                 
140 O controle específico ao qual faz-se referência é a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos. 
141 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 134. 
142 Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio 

serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 
proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

143 Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, 
evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. 
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diferença em relação ao uso público é que o bem é afetado e usado por uma 

entidade pública, ou por empresas que prestam um serviço público.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro também traz, como diferença, a 

obrigação passiva de deixar fazer; ao contrário da servidão civil, a administrativa 

não se extingue pela prescrição; essas servidões também podem gravar bens de 

domínio público, ao contrário das civis; e via de regra a servidão administrativa 

não está sujeita a indenização, salvo se estabelecida formalmente pela lei.  

A autora menciona ainda que o princípio jurídico que rege as servidões 

administrativas é o da supremacia do interesse público sobre o privado mas, 

mesmo sendo regido por esse princípio, o poder público deve respeitar as 

restrições decorrente de leis, “não devendo ultrapassar aquilo que seja necessário 

e suficiente para os fins públicos que se pretende atingir com a instituição da 

servidão”145. 

4.2.1.  Servidão Civil 

No Direito Civil, a servidão é definida por Clóvis Beviláqua como 

“restrições às faculdades de uso e gozo, que sofre a propriedade, em beneficio de 

outrem146”. 

A servidão vem instituída na lei 10.406/2002 Código Civil  no art. 1378.    

Assim ins verbis: 

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio 
dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso 
dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 
proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no 
Cartório de Registro de Imóveis. 

                                                                                                                                                    

 § 1o Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. 

 § 2o Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais 
onerosa. 

 § 3o Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à 
servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la; mas tem direito a ser 
indenizado pelo excesso. 

144 Art. 1.386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, 
em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma 
das do prédio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um 
ou de outro. 

145 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 136. 
146 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das coisas. p. 352. 
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No Código Civil de 1916 havia a previsão de servidão predial e 

pessoal, o que no Código Civil de 2002 foi dividido, ficando somente a servidão 

predial; as pessoais são tratadas em capítulo à parte, pois têm características 

próprias.   

Um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acórdão n° 

2004.009626-7 de 17/09/2004, também trata da servidão de passagem de água, 

servidão essa de natureza civil. 

Civil – processual civil – direito de vizinhança – ação de 
servidão de água ajuizada pelos proprietários do imóvel 
dominante em conjunto com terceiro estranho à relação jurídica 
originária – ilegitimidade ativa ad causam deste – exclusão da 
lide ex officio – possibilidade – liminar autorizando os donos do 
prédio influente a retirar água de açude situado na divisa com o 
imóvel serviente – direito de uso permanente das águas 
juridicamente consolidado por meio de escritura pública – 
escassez de recursos hídricos em razão de estiagem que 
compromete o consumo próprio e a produção pecuária – 
princípio da proporcionalidade – liminar mantida – recurso 
desprovido147. 

Nesse processo, os agravantes requerem a extinção da “servidão de 

água”, pautada por meio de escritura pública, baseando-se no Decreto Municipal 

n.º 776/2004, onde foi determinado estado de emergência, devido a uma grande 

estiagem por que a região estava passando. Tal açude era utilizado tão-somente 

para a exploração de suas atividades agrícolas e seu sustento. 

Como descrito acima, a servidão está devidamente registrada por meio 

de escritura pública atendendo ao artigo 1378148 do Código Civil e, por se tratar 

de um bem imprescindível como é a água, o eminente desembargador ainda 

menciona: 

Destarte, pela natureza absolutamente indispensável da água e 
pela notória situação de emergência que aflige a região do 
Extremo-Oeste catarinense, é fundamental zelar o julgador 
pelo equilíbrio de sua distribuição entre os proprietários dos 
imóveis que em princípio têm direito de usufruí-la, de forma a 

                                                 
147 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Disponível em  

<http://tjsc6.tj.sc.gov.br/jurisprudencia/Impressao.do?corH=FF0000&p_id=AAAG5%2FAAHAAA
O%2F0AAE&p_query=%28%7BDes.%7D+%26+%7BMarcus%7D+%26+%7BTulio%7D+%26+
%7BSartorato%7D%29+%26+%28%7B20040096267%7D%29 >. Consulta realizada em 
12/06/2007. 

148 Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio 
serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 
proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
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assegurar a cada um o necessário proveito pessoal e 
econômico desse importante recurso natural. A decisão 
unânime é pela permanência da servidão. 

Como se pode observar no estudo jurisprudencial aqui apresentado, 

por se tratar a água de um bem indispensável à vida e à subsistência dos seres 

vivos, é coerente a decisão dos julgadores, mantendo-se a servidão e o direito de 

usar a água em contraposto ao direito absoluto da propriedade. 

4.2.2.  Servidão Administrativa  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua servidão administrativa como 

“direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade 

alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de 

um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública149”. 

Hely Lopes Meirelles expõe que “servidão administrativa ou pública é 

ônus real de uso imposto pela administração à propriedade particular para 

assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade 

pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo 

proprietário”150. 

No mesmo sentido, Lúcia Valle Figueiredo conceitua servidão 

administrativa “como ônus real imposto à propriedade, consistente no dever de 

suportar pelo proprietário, tendo em vista interesse público a ser 

implementado”151. 

Para a constituição de uma servidão administrativa devem-se seguir 

alguns requisitos, tais como: decorrem diretamente de lei, independendo a sua 

constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral; efetivam-se mediante 

acordo, precedido de ato declaratório de utilidade pública da servidão; resultam 

de sentença judicial, no caso de usucapião e, no caso de servidão imposta, pelo 

mesmo processo utilizado na desapropriação judicial152. 

                                                 
149 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Ob cit. p. 136.  
150 MEIRELLES, Hely Lopes. Ob. Cit. p. 623. 
151 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Ob. Cit. p. 322. 
152 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Ob cit. p. 138. 
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As servidões administrativas têm seu fundamento na lei e dependem 

da declaração de utilidade pública para sua efetivação, assim como os títulos das 

servidões devem ser registrados, como determina o art. 167, I, n. 6153, Lei n° 

6.015/1973, Lei de Registros Públicos. Quanto à extinção, essas podem ser por 

lei, por desafetação, por perda da coisa, por acordo ou confusão. A regra é que as 

servidões são indenizáveis, salvo se não ocorrer nenhum dano154. 

Em estudo jurisprudencial sobre servidão administrativa encontrou-se a 

seguinte jurisprudência a seguir transcrita: 

O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Acórdão n° 2.081/2006 

trata de uma servidão administrativa de passagem de água, através de aqueduto 

que passa por uma propriedade, para abastecimento de população local, onde o 

proprietário requer o direito de uso gratuito pelo uso desse recurso. 

Apelação civil. Servidão administrativa. Preliminar de nulidade 
de sentença por ausência de produção de prova pericial. Não 
apreciada, pois inexiste prejuízo para a parte que a invocou. 
Aplicação do art. 249, § 2°,CPC. Questão de fundo. Servidão 
de passagem de água, através de aqueduto, utilizada pela 
companhia de abastecimento de água (casal) e distribuída para 
a população local. Uso gratuito o bem pretendido pelo 
proprietário do imóvel serviente. Impossibilidade, matéria 
regida pelo regime público. Prestação de serviço público 
titularizado pelo estado ou por um lhe faça às vezes. 
Necessidade de retribuição pecuniária pelo usuário do serviço 
prestado. Logo, se fosse o caso, a servidão seria objeto de 
indenização, se presentes os requisitos ensejadores a algum 
tipo de dano ao proprietário do imóvel pela passagem do 
aqueduto. E não, frise-se, pela equivocada determinação do 
julgado quanto ao uso da água em favor do serviente. 
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (decisão 
unânime)155 

Em defesa argüiu a serviente, preliminarmente, a produção de prova 

pericial para constatar se o bem (água) era próprio para consumo humano. No 

mérito, aduziu que a necessidade de utilizar a propriedade do autor para a 

passagem do aqueduto foi inevitável, pois o bem de uso comum do povo (água) 

                                                 
153 Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: I- o registro: das servidões 

em geral.  
154 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Ob. Cit. p. 321. 
155 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. Disponível em  

 http://tj.siged.com.br/publico/lePDF.aspx?codigoDV=97€nomelmg=2081002006.PDF> Consulta 
realizada 07/06/2007. 
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era consumido pela população daquela região, o que caracterizava servidão 

administrativa. 

A sentença do juízo a quo julgou procedente o pedido, sob fundamento 

de que existe o direito subjetivo invocado, visto que o bem em disputa satisfaz as 

necessidades básicas da pessoa humana. Portanto, o uso gratuito da água, já 

que o aqueduto passa pela propriedade do autor, fica assegurado a ele, em 

conformidade com os dispositivos legais, consubstanciado em servidão civil. 

Ao fazer o julgamento do mérito, o relator de tal acórdão observa que 

“não há nos autos nenhum documento probante da servidão firmada, ou seja, 

inexiste escritura pública, ou outro instrumento legal (por exemplo: contrato 

particular de servidão de passagem), de constituição de servidão administrativa 

para passagem de aqueduto utilizado pela empresa, apesar de referida servidão 

ser dada como certa pelas partes em litígio156”. Diante de tal fato entende o 

tribunal se tratar de servidão administrativa e não civil, como dado em sentença 

de primeira instância, decidindo pela improcedência do pedido do autor. 

A servidão de aqueduto tem previsão legal no artigo 1293 do Código 

Civil, que dispõe sobre direito de vizinhança, e nos artigos 117 a 138 do Código 

de Água, que prevê expressamente a possibilidade de constituição de aqueduto 

para aproveitamento das águas, no interesse público, por meio de concessão por 

utilidade pública. 

Nesse caso, a servidão será decretada pelo Governo (art. 120 do 

Código de Águas) e será de direito público: o titular é empresa concessionária de 

serviço público; a finalidade é pública; sua constituição depende de decreto 

governamental; o beneficiário é o público em geral. 

Conquanto o Código de Águas mencione servidão legal de aqueduto, 

na realidade a sua constituição não decorre diretamente da lei, pois depende de 

decreto governamental, em cada caso. 

                                                 
156 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. Ob.cit 
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4.3. TRANSPOSIÇÃO ENTRE BACIAS HIDROGRÁFICAS  

Transposição é definida por Aurélio Buarque de Holanda como o “ato 

ou efeito de transpor (-se), transporte” ou ainda “operação em que se transfere, 

de um local para outro sem que se interrompa, totalmente, sua conexão com a 

sua origem, até que ele esteja firmemente implantado no novo local157”. 

O Glossário de Termos Hidrológicos da ANA (Agência Nacional de 

Águas) define transposição de águas como “Processo de deslocamento de 

recursos hídricos de uma fonte onde existe excesso de água para outra onde há 

escassez.” E transferência de bacia como “o processo de transferência de água 

que consiste em conduzir o fluxo de um rio que transborda para terrenos 

permeáveis, através de obras de engenharia, a fim de ser incorporado às 

reservas subterrâneas ou a rios pobres de outra bacia”158. 

Muito se tem discutido ultimamente sobre a questão da transposição de 

bacias hidrográficas, a exemplo da transposição do Rio São Francisco, um projeto 

grandioso, mas que está longe de ser uma unanimidade, pois, se de um lado o 

governo afirma ser esse um projeto de extrema importância para a integração do 

país e uma forma de amenizar os problemas regionais decorrentes da seca, por 

outro lado não faltam opiniões contrárias, como de técnicos e ambientalistas que 

afirmam ser este um projeto inviável, já que o impacto ambiental e o custo das 

obras não valeriam o resultado efetivo que ela poderia propiciar e, além disso, 

haveria outros meios menos danosos de solucionar o problema da seca nessas 

regiões. 

Exemplos concretos de transposição entre bacias hidrográficas no 

nosso país são a do Rio Guandu, no Estado do Rio de Janeiro, que recebe água 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e abastece a região metropolitana do 

Rio de Janeiro, assim como o Sistema Cantareira, no Estado de São Paulo, que 

transpôs água do Rio Piracicaba para o Alto Tietê, também para o abastecimento 

da região metropolitana de São Paulo. 

                                                 
157 FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0. 
158 Glossário de Termos Hidrológicos da Agência Nacional de Águas – ANA Disponível em <www. 

ana.gov.br>. Consulta realizada em 23/06/2007. 
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Sobre esses casos dar-se-á uma breve explanação para examinar 

como ocorreram essas transposições e a sua situação diante dos problemas 

ambientais enfrentados atualmente. 

4.3.1. Transposição Rio Guandu 

O Guandu é um rio localizado no Estado do Rio de Janeiro, onde se faz 

o tratamento de água para o abastecimento da região metropolitana da cidade do 

Rio de Janeiro. Sua nascente está localizada na Serra do Mar e um de seus 

formadores é a represa de Ribeirão das Lajes. O Guandu recebe as águas do Rio 

Paraíba do Sul, através de transposição em Barra do Piraí, pela estação 

elevatória de Santa Cecília e, depois de receber as águas do Rio Santana, passa 

finalmente a denominar-se Rio Guandu. Recebe, ainda, água de outros rios, como 

o Abel e o Poços/Queimados, da cidade de Queimados, e dos córregos da cidade 

de Seropédica. 

A estação de tratamento de água do Rio Guandu está localizada no 

município de Nova Iguaçu, com vazão de cerca de 50 m³/s. Depois de passar pela 

estação de tratamento, o rio ainda recebe as águas do Guandu – Mirim, sendo 

dividido em vários canais para o abastecimento da região, e deságua na Bacia de 

Sepetiba.  

A transposição do Rio Guandu foi realizada em 1952, sendo que nessa 

transposição o Rio Paraíba do Sul cedeu cerca de 60% de suas águas, ou seja, 

180 mil/m³ de água, através de canalizações forçadas das usinas hidrelétricas da 

Light, a jusante de Santa Cecília, para então se transformar no Rio Guandu, 

abastecendo assim cerca de 80% da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Mas esse complexo de bacia e rios sofre com alguns problemas 

ambientais, ficando assim muitas vezes prejudicado o tratamento dessas águas. 

O maior problema enfrentado é a poluições das águas. Para que esse 

abastecimento seja eficiente é necessário que a chamada “água bruta”159 não 

atinja determinados níveis de poluição.  

                                                 
159 Água da fonte de abastecimento que não recebeu qualquer tratamento. (Glossário de Termos 

hidrológicos da Agência Nacional de Águas – ANA). 
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As águas do rio Paraíba do Sul recebem o esgoto sanitário de 

Municípios à montante de Santa Cecília, apesar de o rio passar por uma auto-

depuração natural até chegar ao Guandu. Mas esse ainda sofre com as águas 

poluídas do Município de Queimados, que estão constantemente cobertos por 

vegetação flutuante, pois esses rios têm altíssima concentração de matéria 

orgânica que alimenta as plantas. 

Esse problema dos poluentes é amenizado em grande parte no 

Guandu, pois é retirada uma quantidade de água extra do rio Paraíba do Sul, para 

que haja a diluição da poluição das águas do Guandu160. 

4.3.2.  Transposição Sistema Cantareira 

O Sistema Cantareira é considerado um dos maiores do mundo, pois 

sua vazão é de 33m³/s. A sua construção está intimamente ligada ao crescimento 

demográfico e a industrialização da Região Metropolitana de São Paulo. Essa 

circunstânncia levou à procura de mananciais protegidos longe da região 

urbanizada, tais como os reservatórios de Guarapiranga e de Billings. Mas esses 

resevatórios não estavam conseguindo atender à demanda crescente, daí a 

opção pelo sistema Cantareira. 

O sistema Cantareira teve o início de suas obras em meados da 

década de 60, e sua implantação durou quase 20 anos. 

A construção do sistema se deu em duas etapas: 

 A primeira etapa das obras foi iniciada em 1965 pelo 
Departamento de Águas e Esgotos (DAE) que a repassou para 
a então criada Companhia Metropolitana de Água de São 
Paulo (Comasp, fundada em 1968), e posteriormente para a 
Sabesp (fundada em 1973). Esta primeira etapa de construção 
do sistema contemplou o aproveitamento dos rios Juquery, 
Atibainha e Cachoeira, fornecendo vazão nominal de 11 mil 
litros por segundo para São Paulo, e incluiu a construção das 
barragens dos rios Cachoeira, Atibainha e Juquery, do 
Reservatório de Águas Claras, túneis e canais de interligação e 
da Estação Elevatória de Santa Inês. 

Em 1976, teve início a segunda etapa de construção do 
sistema, compreendendo as barragens dos rios Jaguari e 
Jacareí, que propiciaram, a partir de 1981, a adução total de 33 

                                                 
160 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE. (FEEMA) Disponível em 

<http://www.feema.rj.gov.br/sub-bacia-guandu.asp?cat=75 >. Consulta realizada em 
19/06/2007. 
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mil litros por segundo, dos quais 31 provêm da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piracicaba e dois da bacia do Alto Tietê. A 
implantação do Sistema Cantareira ampliou o atendimento de 
60%, em 1975, para, em 1984, 95% da população residente na 
metrópole161.  

O sistema Cantareira faz a transposição da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. É composto ainda por cinco 

sub-bacias hidrográficas, Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juquery (Paiva 

Castro), e seis reservatórios interligados por túneis artificiais subterrâneos, canais 

e bombas162. 

Dos 33m³/s produzidos pelo sistema, apenas 2m³/s são 
produzidos na Bacia do Alto Tietê, pelo rio Juquery. Dos 
31m³/sproduzidos na Bacia do Piracicaba, 22m³/s vêm dos 
reservatórios Jaguari-Jacareí, cujas bacias estão inseridas 
majoritariamente no estado de Minas Gerais. Além deles, as 
nascentes dos principais tributários do Rio Cachoeira estão 
localizadas em Minas Gerais, o que faz com que cerca de 45% 
da área produtora de água para o sistema esteja em território 
mineiro163. 

O sistema tem uma área de drenagem de 227.950 hectares, abrangendo 

doze municípios, Camanducaia, Extrema, Itapeva e Sapucaí-Mirim, no Estado de 

Minas Gerais, e Bragança Paulista, Caieiras, Franco da Rocha, Joanópolis, Nazaré 

Paulista, Mairiporã, Piracaia e Vargem, no Estado de São Paulo164. 

                                                 
161 MANACIAIS.  Disponível em <http://www.mananciais.org.br/site/mananciais_rmsp/cantareira>. 

Consulta realizada em 23/07/2007. 
162 O Sistema Cantareira é composto por: 

 • Cinco reservatórios de regularização de vazões: Jaguari e Jacareí (interligados); Cachoeira; 
Atibainha e Juquery (ou Paiva Castro); 

 • Túneis e canais de interligação para transferência de água de uma represa para outra mais à 
jusante; 

 • Uma estação elevatória de água: a Elevatória de Santa Inês, responsável por recalcar a água 
dos cinco reservatórios captada no último deles; 

 • Um reservatório – Águas Claras – o qual, dada a sua capacidade e a vazão por ele veiculada, 
pode ser considerado “tipo pulmão”, com a finalidade de manter o fluxo contínuo de água para 
a ETA Guaraú; 

 • Uma estação de tratamento de água: a ETA do Guaraú. 
163 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Disponível em 

<http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/opinioes/2004/opiniao04.asp>. Consulta realizada 
em 18/06/2007. 

164 A água produzida pelo Sistema Cantareira abastece 8,1 milhões de pessoas das zonas norte, 
central, parte da leste e oeste da capital e dos municípios de Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do Sul e parte dos municípios de 
Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André. Disponível em 
<http://www.mananciais.org.br/site/mananciais_rmsp/cantareira>. Consulta realizada em 
19/06/2007. 
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Os problemas enfrentados no complexo Cantareira são da estiagem 

sofrida entre 1998 e 2003, sendo o momento mais crítico novembro de 2003, 

quando foi atingido apenas 1% de todo seu armazenamento, colocando em risco 

o abastecimento da população. Até hoje o sistema tenta se recuperar dessa 

estiagem, pois em julho de 2007 o sistema estava com somente 45% de sua 

capacidade total. 

Além da estiagem, a ocupação do solo é outro problema enfrentado 

pelo Sistema Cantareira, onde cada vez mais indústrias vêm se instalando em 

cidades em que o sistema está implantado, fazendo com que boa parte dos 

dejetos indústriais sejam despejados nos rios que compõe o sistema, além, ainda, 

da captação de água para abastecimento dessas indústrias. 

Há, ainda, a questão dos esgotos que algumas cidades despejam em 

rios que alimentam esse sistema, sem qualquer tipo de tratamento sanitário, 

causando assim a poluição dos recursos hídricos165. Além da especulação 

imobiliária existente em função da exubente natureza que circunda essa região, 

fazendo com que as pessoas que queiram maior contato com a natureza 

adquiram terrenos para a construção de casas, chácaras ou condomínios 

fechados, tranformando essa região em ponto de refúgio e turismo. Essa 

ocupação, na maioria das vezes desordenada, causa danos ambientais166. 

                                                 
165 Ocorre a poluição aos recursos hídricos toda vez que: 

 - “Daterramento da área de várzea: a várzea é o elemento fundamental para o controle das 
vazões dos rios e córregos; cita-se o triste exemplo da cidade de São Paulo que, ao utilizar da 
área de várzea do rio Tietê, construindo suas Marginais, tem como conseqüência a sua 
inundação quando da cheia do rio. Isso porque não se tem mais a área de várzea para o 
controle das vazões do rio, já que o termo enchente se aplica em virtude da ocupação dessas 
áreas que possuem todo um ecossistema próprio de fauna e flora, de grande fertilidade que 
auto-depura pequenos materiais incorretamente ali lançados, assim como são pontos de 
desova de alevinos e abrigo de animais que formam um conjunto equilibrado de uma bacia 
hidrográfica; 

 -Destruição da mata ciliar: essa mata protege o rio como cílios protegem os olhos, ocorrendo 
desbarrancamentos, por ocasião das chuvas, a terra é arrastada, assoreando o leito do rio, 
diminuindo assim seu potencial hídrico, afetando e destruindo a fauna e a flora da região, 
culminando com a destruição do ecossistema e da biodiversidade local; 

 -Sem falar que, ao agredir e poluir uma nascente, um olho d’água, está-se condenando a 
humanidade à falta d’água e comprometendo a existência do Homem na face da Terra. 

 SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas e sua Proteção. 3°ed. Curitiba: Juruá, 2006. p.44 
166 MANANCIAIS. Disponível em < http://www.mananciais.org.br/upload_/cantareira2006.pdf>. 

Consulta realizada em 18/06/2007. 
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4.3.2.1. Outorga do Sistema Cantareira 

Apesar de tratar a outorga em capítulo posterior, este tópico traz as 

questões atinentes à outorga do sistema Cantareira, haja vista a importância do 

assunto para o objeto do estudo. 

Quando o sistema Cantareira foi implantado, a responsável outorgada 

era a SABESP, que manteve a outorga do sistema por 30 anos consecutivos. 

Essa outorga foi renovada em agosto de 2004 pela Portaria DAEE nº 1213/2004, 

quando foi outorgada à SABESP autorização administrativa para uso de recursos 

hídricos do Sistema Cantareira por mais 10 anos, estabelecendo, assim, novos 

contornos e diretrizes para o sistema. 

A nova outorga representa um avanço na gestão dos recursos hídricos 

da região, já que instituiu a gestão compartilhada e trouxe garantias para as 

regiões abastecidas pela água produzida na região, que incluem porções das 

bacias hidrográficas do Alto Tietê e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).  

Entre as principais garantias estão: definição de uma vazão máxima de 

água que pode ser retirada da porção do sistema inserida na bacia do Piracicaba; 

o estabelecimento de um banco de águas; definição de metas de tratamento de 

esgoto nos municípios do PCJ; e o monitoramento dessas ações pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica de São 

Paulo (DAEE), e pelos dois comitês das respectivas bacias hidrográficas. 

A nova licença prevê a retirada de, no máximo, 31 mil litros por 

segundo de água, pela Sabesp, para abastecimento da região metropolitana de 

São Paulo, e 5 mil litros por segundo para as bacias PCJ. O volume mínimo de 

água a ser revertido para a região metropolitana de São Paulo é de 24,8 mil 

litros/s e 3 mil litros/s para o PCJ.  

O banco de águas permite o armazenamento do volume não utilizado 

no período de chuvas para uso em períodos de estiagem, ou seja, funciona como 

uma reserva para as regiões a utilizarem em períodos mais críticos. 

Para monitorar o banco de águas, a Agência Nacional de Águas e o 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) passaram a emitir, desde 

agosto de 2004, comunicado conjunto, informando à Sabesp e ao Comitê PCJ o 
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saldo para o mês subseqüente, obtido a partir da contabilização dos volumes não 

utilizados a que cada região tem direito, para posterior compensação. 

Através da nova outorga, a Sabesp ficou encarregada de firmar, em 

conjunto com os municípios e demais entidades operacionais dos serviços de 

saneamento na área de atuação do Comitê PCJ, um Termo de Compromisso com 

estabelecimento de metas a serem cumpridas até 2014 – ano de renovação da 

outorga – para tratamento de esgotos urbanos, controle de perdas físicas nos 

sistemas de abastecimento de água e ações que contribuam para a recarga do 

lençol freático. O não cumprimento das metas pode acarretar a não renovação da 

outorga.  

O volume útil operacional dos reservatórios, que é a diferença entre o 

volume máximo operacional (cota máxima para a operação do reservatório) e o 

volume mínimo operacional (cota mínima necessária para a operação do 

reservatório) sofreu alterações com a nova outorga. 

O volume mínimo foi rebaixado, o que resultou em aumento do volume 

útil operacional e passou a permitir que, em períodos de estiagem, haja retirada 

de água dos reservatórios até mais próximos do seu esvaziamento.  

De forma geral, a nova outorga representou avanços, pois formalizou 

regras e procedimentos operacionais que antes se davam por meio de 

negociações entre os municípios e a Sabesp, e trouxe maior transparência ao 

processo e garantias para as partes envolvidas167. 

4.3.3.  Transposição Rio São Francisco.  

O projeto de transposição do Rio São Francisco tem sido polêmico e 

antagônico sobre várias questões. Muitos são os pontos levantados, tanto pelos 

que são a favor do projeto, quanto pelos que são contra ele. Aqui se procurará 

ater-se ao projeto em si, sem entrar em discussão sobre sua viabilidade. 

A proposta de Integração do Rio São Francisco é um projeto do 

Governo Federal sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, 

que pretende, através da transposição de bacias hidrográficas do nordeste 

                                                 
167 MANACIAIS.  Disponível em <http://www.mananciais.org.br/site/mananciais_rmsp/cantareira>. 

Consulta realizada em 23/07/2007. 



91 
 

setentrional, solucionar problemas decorrentes da escassez de água na região, 

como a sobrevivência em condições indignas das populações, gerando situações 

de pobreza e miséria168. 

Com esse projeto o governo federal visa assegurar a oferta de água,  

em 2025, a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes 

cidades da região semi-árida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte. 

A intenção do Ministério da Integração é: 

A integração do rio São Francisco às bacias dos rios 
temporários do Semi-árido será possível com a retirada 
contínua de 26,4 m³/s de água, o equivalente a 1,4% da vazão 
garantida pela barragem de Sobradinho (1850 m³/s) no trecho 
do rio onde se dará a captação. Este montante hídrico será 
destinado ao consumo da população urbana de 390 municípios 
do Agreste e do Sertão dos quatro estados do Nordeste 
Setentrional. Nos anos em que o reservatório de Sobradinho 
estiver vertendo, o volume captado poderá ser ampliado para 
até 127 m³/s, contribuindo para o aumento da garantia da 
oferta de água para múltiplos usos169. 

O projeto espera estabelecer a interligação da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, que apresenta 1850 m³/s de vazão garantida pelo reservatório de 

Sobradinho, com bacias inseridas no Nordeste Setentrional. A transposição, além 

da captação de água para os açudes ali integrados, levará águas do rio São 

Francisco às bacias dos seguintes rios: Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó e 

Bacias do Agreste, em Pernambuco; Jaguaribe e Metropolitanas, no Ceará; Apodi 

e Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte; Paraíba e Piranhas, na Paraíba. 

O plano prevê a construção de dois canais: o Eixo Norte, que levará 

água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e o 

Eixo Leste, que beneficiará parte do sertão e as regiões agrestes de Pernambuco 

e da Paraíba. 

O Eixo Norte, a partir da captação no rio São Francisco próximo à 

cidade de Cabrobó – PE,  percorrerá cerca de 400 km, conduzindo água aos rios 

                                                 
168 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Projeto de Transposição do Rio São Francisco: Incompatibilidades 

Socioeconômicas – Ambientais e Jurídico – Constitucionais. Fórum de Direito Urbano e 
Ambiental.  p. 2869. 

169 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Disponível em  

 < http://www.mi.gov.br/saofrancisco/integracao/bacias.asp>. Consulta realizada em 20/07/2007. 
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Salgado e Jaguaribe, no Ceará; Apodi, no Rio Grande do Norte, e Piranhas-Açu, 

na Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Ao cruzar o estado de Pernambuco, esse eixo fornecerá água para 

atender às demandas de municípios inseridos em três sub-bacias do rio São 

Francisco: Brígida, Terra Nova e Pajeú.  

Para atender à região do Brígida, no oeste de Pernambuco, foi 

concebido um ramal de 110km de comprimento que derivará parte da vazão do 

Eixo Norte para os açudes Entre Montes e Chapéu. 

O Eixo Leste, que terá sua captação no lago da barragem de Itaparica, 

no município de Floresta – PE, será desenvolvido por um caminhamento de 220 

km até o rio Paraíba – PB, após deixar parte da vazão transferida nas bacias do 

Pajeú, do Moxotó e da região agreste de Pernambuco. 

Para o atendimento das demandas da região agreste de Pernambuco, 

o projeto prevê a construção de um ramal de 70 km que interligará o Eixo Leste à 

bacia do rio Ipojuca. 

Os eixos de integração foram concebidos na forma de canais 
de terra, com seção trapezoidal, revestidos internamente por 
membrana plástica impermeável, com recobrimento de 
concreto. Nos trechos de travessia de rios e riachos serão 
construídos aquedutos, sendo previstos túneis para a 
ultrapassagem de áreas com altitude mais elevada. Para 
vencer o desnível do terreno entre os pontos mais altos do 
relevo, ao longo dos percursos dos canais, e os locais de 
captação no rio São Francisco, serão implantadas nove 
estações de bombeamento: 3 no Eixo Norte, com elevação 
total de 180m, e 6 no Eixo Leste, elevando a uma altura total 
de 300m. Ao longo dos eixos principais e de seus ramais, 
serão construídas 30 barragens para desempenharem a função 
de reservatórios de compensação, permitindo o fluxo de água 
nos canais mesmo durante as horas do dia em que as 
estações de bombeamento estejam desligadas (as bombas 
ficarão de 3 a 4 horas por dia desligadas para reduzir os custos 
com energia)170.  

Esse é o projeto do Ministério da Integração Nacional, que visa a 

solucionar o problema de escassez de água sofrido pelo Nordeste brasileiro.  

                                                 
170 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Disponível em  

 < http://www.mi.gov.br/saofrancisco/integracao/eixos.asp >. Consulta realizada em 20/07/2007. 
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Mas as questões jurídicas envolvidas no Projeto de Transposição do 

Rio São Francisco são muitas. Foram ajuizadas 12 ações, ao todo, perante a 

Justiça Federal dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Sergipe e do Distrito 

Federal, estando atualmente todas conexas perante o Supremo Tribunal Federal. 

Algumas dessas ações argúem sobre o licenciamento ambiental 

perante o IBAMA, apontando falhas no estudo de impacto ambiental. Outra 

questão apontada é a falta de participação popular, uma vez que a população 

ribeirinha do São Francisco não participou das audiências públicas. As outorgas 

concedidas pela ANA (Agência Nacional de Águas) estariam em desacordo com 

os Planos de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; outras ações ainda 

questionam a decisão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que, sem 

obedecer ao regime definido em lei, a exemplo da tramitação pelas Câmaras 

Técnicas sem observar o quanto disciplina o Plano de Bacia, aprovou 

liminarmente o Projeto.  E ainda, ações que levantam a questão acerca do 

Certificado de Sustentabilidade da obra, exigido pela ANA para obras acima de 

R$ 10.000.000,00. Há ainda as ações que defendem a suspensão das licitações 

em curso e impedimento da execução da obra, até que seja definida a matéria 

para proteção ao meio ambiente e ao erário, evitando danos irreversíveis. 

E mesmo, contra a decisão proferida pelo TCU (Tribunal de Contas da 

União) , no Acórdão 2020/2006171 em que foi determinado ao Ministério da Defesa 

e ao Ministério da Integração Nacional o impedimento de realização das obras 

destinadas à transposição até que fosse definitivamente decidida a validade da 

Licença Prévia – , o Exército Brasileiro esteve na Ilha de Assunção, em Cabrobó, 

Pernambuco,  ponto de captação da tomada d`água do Eixo Norte do Projeto, já 

trabalhando na preparação das obras e com convênio firmado entre o  Ministério 

da Defesa e o Ministério da Integração Nacional172. Também foi anunciado, pelos 

                                                 
171 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Disponível em < 

http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?qn=1&doc=2&dpp=20&p=0>. Consulta 
realizada em 18/02/2008. 

172 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Disponível em < 
http://www.mi.gov.br/saofrancisco/noticias/noticia.asp?id=2734 >. Consulta realizada em 
18/02/2008. 
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meios de comunicação, a toda a população brasileira, o início das obras pelo 

Exército Brasileiro173.   

Em março de 2007, foi conferida a Licença de Instalação para Projeto 

de Transposição, faltando, ainda, a Licença de Operação para que se conclua o 

Licenciamento Ambiental do Projeto174. 

Mas o licenciamento ambiental se encontra eivado de inúmeras 

irregularidades175, como a desconsideração do impacto sócio-econômico, que 

deixou de fora 34 povos indígenas e 135 comunidades quilombolas habitantes da 

Bacia, sua história, sua interação sócio-econômica e seu vínculo com o Rio São 

Francisco. No meio biótico, os estudos também se mostraram ineficientes, tendo 

o próprio Parecer Técnico 31/2005 do IBAMA indicado que a Caatinga é um 

bioma complexo, não havendo possibilidade de apreciar os impactos reais sobre 

a fauna e a flora. No meio físico, são diversas as omissões, a exemplo da 

insuficiência dos estudos limnológicos176. Há ainda ausência de autorização do 

Congresso Nacional e ausência de oitiva das populações indígenas atingidas, 

sendo as captações das águas feitas em terra indígena, (Ilha de Assunção, 

Cabrobó – PE, Terra Indígena do Povo Truká), desrespeitando os arts. 49, inciso 

XVI e 231, § 3º da  Constituição Federal de 1988. 

Diante das observações apresentadas, pode-se observar que, mesmo 

tendo intenção de diminuir o problema de escassez de água enfrentado pelo 

Nordeste brasileiro, o projeto ainda está longe de ser o ideal para o problema do 

acesso à água.  

Encontram-se nele várias irregularidades, nos estudos de impacto 

ambiental, licenciamento ambiental, dentre outros apontados acima. Existem 

outras soluções para a resolução do acesso à água, como as 530 obras 

                                                 
173 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Disponível em < 

http://www.mi.gov.br/saofrancisco/noticias/noticia.asp?id=2755>. Consulta realizada em 
18/02/2008. 

174 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL .Disponível em < 
http://www.mi.gov.br/saofrancisco>. Consulta realizada em 18/02/2008. 

175 Aqui não se esgotará o assunto das irregularidades contidas no licenciamento ambiental, 
somente serão apontados os que estão em destaque, nas ações supracitadas. 

176 A limnologia é a ciência que estuda as águas interiores, independente de suas origens, 
dimensões e concentração de sais, em relação aos fluxos de matéria e energia, e as suas 
interações com a comunidade biótica. 
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propostas pela ANA177 para a gestão estratégica do uso da água no Brasil, que 

anunciam solucionar os problemas de abastecimento hídrico por meio de obras 

que beneficiariam as populações mais necessitadas, e custariam R$ 3,6 bilhões, 

portanto mais baratas, mais abrangentes, mais eficientes que qualquer obra de 

transposição hídrica. 

Além disso, se essas obras forem realizadas diante das inobservâncias 

apontadas, as possibilidades de erro e de dano ambiental são muito grandes, a 

exemplo de projetos realizados em outros países178, que sofrem com os 

problemas ambientais causados pela transposição entre bacias hidrográficas.     

 

                                                 
177 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Disponível <http:www,ana.gov.br/proagua>. Consulta 

realizada em 18/02/2008. 
178 A Austrália viveu caso gravíssimo devido à ausência de cuidadoso Estudo de Impacto 

Ambiental. A redução do fluxo natural da bacia doadora alterou o habitat, a abundância de 
espécies e a biodiversidade, também estendeu a intrusão salina, prejudicando lagos estuarinos 
e a produção agrícola das várzeas; enquanto, nas bacias receptoras, o acréscimo de vazão 
causou desestabilização e erosão nas margens, além de aumentar a quantidade lançada de 
efluentes urbanos, industriais e agrícolas. O aumento da carga de nutrientes na bacia receptora 
provocou o crescimento de algas tóxicas que se estendeu por 1.000 Km e diminuiu o oxigênio 
na água, resultando em mortalidade maciça de peixes. 

 Um empreendimento que teve o elevadíssimo custo total de US$ 1,6 bilhões foi responsável 
pelo projeto de transposição de águas na China. Desde os primeiros passos, a preparação do 
empreendimento exigiu a realização de reformas institucionais, medidas de controle de 
poluição, manejo de resíduos industriais, coleta de esgoto e estratégia de tratamento, e, apesar 
de realizadas essas condutas preparatórias, foram registradas grandes repercussões 
negativas. 

 O desastre da experiência chinesa comprova que a preocupação com a exaustão das bacias 
não é infundada, pois esse problema já existe com a bacia do rio Amarelo (doadora no projeto), 
o segundo rio mais longo da China, cujo caudal já não chega mais à foz, por problemas 
advindos do uso indiscriminado e da incerteza no gerenciamento volumétrico de suas águas ao 
longo da bacia. 

 Na Espanha, o sistema de transferência de águas concebido como programa de 
desenvolvimento regional trouxe vários efeitos negativos, como a destruição de milhares de 
hectares de vegetação nativa, decréscimo na vazão ecológica, a profunda alteração da 
vegetação ribeirinha pela poluição, destruição da fauna e da flora aquática, e a extinção de 
espécies de peixes endêmicos na região devido à facilitação, pela adutora, da passagem entre 
bacias. 
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CAPÍTULO V – OUTORGA COMO INSTRUMENTO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

5.1.  POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (LEI N.° 9433/97) 

A Lei n.° 9.433, de 08/01/1997, como já mencionado,  institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, e regulamenta o inciso XIX, do artigo 21 da 

Constituição Federal. Versa sobre gestão e organização administrativa dos 

recursos hídricos. 

Essa lei abarca fundamentos, princípios, instrumentos, licenciamentos, 

competências e órgãos. 

A lei traz como fundamento, em seu artigo 1°, o dom ínio público das 

águas; trata esse bem como um recurso limitado e dotado de valor econômico; no 

caso de escassez, o seu uso deve ser prioritário para o abastecimento humano e 

a dessedentação animal; a gestão de recursos hídricos deve ser de forma 

descentralizada devendo contar com a participação do Poder Público e 

proporcionar o uso múltiplo das águas.  

Tem por objetivo (art. 2.°) assegurar não só a disp onibilidade de água, 

mas a quantidade necessária, assim como seu padrão para as atuais e futuras 

gerações; a utilização do recurso hídrico visando ao desenvolvimento sustentável, 

mas de uma forma racional e incluindo o transporte aquaviário; e a prevenção 

contra acidentes naturais ou mesmo acidentes não-naturais que possam vir a 

sofrer os recursos hídricos. 

São diretrizes para sua implementação (art. 3°): a gestão sistemática 

dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 

a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; a 

integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; a articulação 

do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional; a articulação da gestão de recursos 

hídricos com a do uso do solo; a integração da gestão das bacias hidrográficas 

com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.  
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Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos estão 

relacionados no artigo 5° da referida lei. São eles : 

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 híd ricos;  

IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

V – a compensação a municípios;  

VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. [Grifo 
nosso] 

Acerca dos instrumentos da Lei n.° 9.433/97, Maria Luíza Machado 

Granziera classifica-os em dois grupos e explica: 

Classificamos os instrumentos da Política em dois grupos: o 
primeiro relativo ao planejamento e o segundo voltado ao 
controle administrativo do uso. Como instrumento de 
planejamento estão os planos de bacia hidrográfica, a 
classificação, o enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes e o sistema de 
informações sobre recursos hídricos.  Sua função precípua é 
organizar e definir a utilização da água, solucionando ou 
minimizando, a priori, os efeitos dos conflitos de interesse 
sobre esse bem. 

O instrumento direto de controle do uso consiste na outorga. 
Todavia, o licenciamento ambiental, instrumento emprestado 
da Política Nacional do Meio Ambiente, exerce o controle sobre 
os despejos de efluentes e águas servidas nos corpos hídricos. 
Indiretamente, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
(instrumento econômico) tem por finalidade exercer também 
um controle de uso179.   

Os Planos de Recursos Hídricos vêm relacionados nos artigos 6°, 7°e 

8° da lei, e “são planos diretores que visam fundam entar e orientar a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos 

recursos hídricos”.  

Esses artigos também trazem os prazos para a implantação do que são 

“planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período 

de implantação de seus programas e projetos”.  

                                                 
179 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Ob. cit,. p. 118. 
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Esses “planos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País”, e a competência para sua elaboração, assim como seu prazo de 

vigência, fica a cargo da Agência Nacional de Águas e dos Comitês das 

respectivas bacias hidrográficas (art. 44, inc. X). 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos poderá, ainda, estabelecer 

diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, uma vez que o plano é um dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (art. 35, inc. VI).  

A classificação ou enquadramento de corpos de água em classes, 

como descrito na lei, destina-se a assegurar sua qualidade, assim como para 

“diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes” (art. 9°). 

Essa classificação, prevista no artigo 10 da referida Lei, foi realizada 

pelo CONAMA, através da Resolução n.° 20 de 18/07/1 986 e, atualmente, pela 

Resolução CONAMA n.° 357, de 17/03/2005. 

Para que haja entendimento correto acerca da outorga de uso de 

direito de recursos hídricos, faz-se necessária a relação entre os Planos de 

Recursos Hídricos com os Comitês de Bacia Hidrográfica, para se chegar à 

Outorga, que agora passa-se a expor.  

5.2. PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS  

Antes de tratar da outorga de recursos hídricos, especificamente, faz-

se necessário o entendimento de como funcionam os planos de recursos hídricos. 

Os planos de recursos hídricos estão previsto na Lei n.° 9.433/97, no 

artigo 6°, e “(...) visam a fundamentar e orientar a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos”. 

Trata-se de planos de longo prazo, e deverão conter, no 
mínimo, os requisitos contidos da lei, que são: Art. 7º Os 
Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com 
horizonte de planejamento compatível com o período de 
implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte 
conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 
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II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de 
evolução de atividades produtivas e de modificações dos 
padrões de ocupação do solo; 

III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos 
recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com 
identificação de conflitos potenciais; 

IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e 
melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

V - medidas a serem tomadas, programas a serem 
desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o 
atendimento das metas previstas; 

VI - (VETADO) 

VII - (VETADO) 

VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos; 

IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos; 

X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de 
uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos 

Esses planos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País (art. 8°). 

Como pode-se observar, dentre os requisitos mínimos que deve conter 

o plano estão as prioridades para as outorgas de direito de uso de recursos 

hídricos, pois o plano aponta para prioridades de utilização da água na bacia 

hidrográfica.   

Ressaltada posteriormente pelo artigo 8°§ 1°, I 180 da Resolução n° 17 

de 29/05/ 2001 do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos), está a 

avaliação de quantidade e qualidade da disponibilidade hídrica, além do 

enquadramento e das prioridades para a outorga. 

Segue na mesma direção o que vem disposto no artigo 13 da Lei n° 

9.433/97, pois “toda outorga estará condicionada às prioridades de uso 

                                                 
180 Art. 8º Os Planos de Recursos Hídricos, no seu conteúdo mínimo, deverão ser constituídos por 

diagnósticos e prognósticos, alternativas de compatibilização, metas, estratégias, programas e 
projetos, contemplando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de acordo com o art. 
7º da Lei 9.433, de 1997. 

 § 1º Na elaboração do diagnóstico e prognóstico, deverão ser observados os seguintes itens: 

 I - avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica, de forma 
a subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos, em especial o enquadramento dos corpos 
de água, as prioridades para outorga de direito de uso e a definição de diretrizes e critérios 
para a cobrança; 
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estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em 

que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições 

adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso”. 

A Resolução n° 16, de 08/05/ 2001 do CNRH, estabele ce critérios 

gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos, enfatiza o artigo 13 

da Lei 9.433/97, e acrescenta que os planos de recursos hídricos deverão 

considerar as outorgas existentes em suas correspondentes áreas de 

abrangência, e recomenda às autoridades outorgantes, quando for o caso, a 

realização de ajustes e adaptações nos respectivos atos (art.14).  

Esse Plano de Bacia Hidrográfica deve ser submetido ao Comitê de 

Bacia Hidrográfica para o acompanhamento e aprovação. Nesses Comitês 

participam representantes de vários segmentos interessados nos recursos 

hídricos. Como esses Comitês têm por função a aprovação dos Planos de Bacia 

Hidrográfica, conseqüentemente, cabe a esses órgãos também a aprovação das 

outorgas. 

5.3. COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são definidos pelo artigo 1.°, § 1.° da 

Resolução n° 5 de 10/04/2000, do Conselho Nacional de Recurso Hídrico – 

CNRH, como “órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas a serem exercidas na bacia hidrográfica de sua jurisdição”. 

Aqui se faz necessária a definição de bacia hidrográfica, pois, “a 

importância em definir ‘bacia hidrográfica’ refere-se ao fato de ser ela 

considerada, na legislação nacional, assim como em outras, como ‘unidade 

territorial para implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 

do Sistema de Gerenciamento de Recurso Hídrico181’”. 

Desse modo, bacia hidrográfica é definida como uma “área geográfica 

dotada de determinada inclinação em virtude da qual todas as águas se dirigem, 

direta ou indiretamente, a um corpo central de água182”.  Ou ainda “área definida 

topograficamente (divisor com outra bacia hidrográfica), onde toda a chuva que 

                                                 
181 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Ob cit. p. 37. 
182 POMPEU, Cid Tomanik. Ob cit. p. 343. 
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cai no seu interior é drenada por um curso d’água (rio principal) ou um sistema 

conectado de cursos d’água (afluentes ao rio principal) tal que toda vazão efluente 

é descarregada através de uma simples saída (“boca” do rio) no ponto mais baixo 

da área183”. 

Os Comitês têm sua área de atuação definida pelo artigo 37 e incisos 

da Lei n.° 9433/97. 

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de 
atuação: 

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. 

Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica 
em rios de domínio da União será efetivada por ato do 
Presidente da República. 

O artigo 38 da Lei n.° 9.433/97 também define as co mpetências dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas tais como: promover o debate das questões 

relacionadas a recursos hídricos e 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; propor ao Conselho 

Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, 

derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção 

da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo 

com os domínios destes; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e 

promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 

coletivo. 

A composição dos Comitês vem disposta no artigo 39 da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. 

                                                 
183 GLOSSÁRIO DE RECURSO HÍDRICO. Disponível em http://www.seplantec 

srh.se.gov.br/homepages%5Chpsrhv2.nsf/ViewWeb/B73E81C05BC9905F03256A23006960AF
?OpenDocument. Consulta realizada em 19/10/2007. 
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Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por 
representantes: 

I – da União; 

II – dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se 
situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de 
atuação; 

III – dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área 
de atuação; 

IV – dos usuários das águas de sua área de atuação;  

V – das entidades civis de recursos hídricos com atuação 
comprovada na bacia. 

§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado 
neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão 
estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a 
representação dos poderes executivos da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros. 

§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios 
fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a 
representação da União deverá incluir um representante do 
Ministério das Relações Exteriores. 

§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos 
territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos 
representantes: 

I – da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da 
representação da União; 

II – das comunidades indígenas ali residentes ou com 
interesses na bacia. 

§ 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica 
com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio 
estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos 
regimentos. 

Assim, vê-se que o papel primordial dos Comitês é a atuação contínua 

em suas respectivas bacias hidrográficas, visando ao cumprimento das metas dos 

planos de recursos hídricos da bacia, a partir da promoção do debate das 

questões relacionadas aos recursos hídricos e atuando na articulação das 

entidades intervenientes do processo. 

Feitas essas primeiras considerações sobre a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, entrar-se-á no objeto do presente estudo, que são as 

Outorgas de Recursos Hídricos. 
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5.4. OUTORGA À LUZ DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRI COS   

5.4.1. Conceito de Outorga 

A palavra ‘outorga’ vem do Latim auctorisare, ou seja, autorizar.  

Nos dicionários de língua portuguesa a definição de outorga é ato ou 

efeito de outorgar; doação; concessão; aprovação; permissão; beneplácito184.  

Essa outorga é concedida através de um procedimento da 

administração pública, chamado de ato administrativo, definido por Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que 

produz efeitos jurídicos imediatos, com a observância da lei, sob regime jurídico 

de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário185”. 

O mesmo raciocínio é seguido por Lúcia Valle Figueiredo, que 

conceitua ato administrativo como “a norma concreta, emanada pelo Estado, ou 

por quem esteja no exercício da função administrativa, que tem por finalidade 

criar, modificar, extinguir ou declarar relações jurídicas entre (o Estado) e o 

administrado, suscetível de ser contrastada pelo Poder Judiciário186”.  

Dentre os atos administrativos temos duas categorias, ou seja, os atos 

administrativos podem ser vinculados ou discricionários. Os atos administrativos 

vinculados são aqueles em que a lei não deixou opção à Administração, não 

podendo decidir de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência, 

devendo agir de forma específica, ante determinados requisitos.  

Assim explica Cid Tomanik Pompeu: 

A Administração está obrigada a manifestar-se positivamente, 
desde que preenchidos pelo administrado os requisitos 
previstos a priori em lei, ou em virtude de lei. À administração 
somente cabe constatar a ocorrência dos motivos e, com base 
neles, editar o ato correspondente. Cumprindo os requisitos, o 
interessado tem direito à manifestação favorável da 
Administração e a negativa estará ferindo direito liquido e certo, 
sendo facultado ao Judiciário compeli-la a atendê-lo.187 

                                                 
184 FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0.  
185 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 181. 
186 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. p. 174/175. 
187 POMPEU. Cid Tomanik. Ob. Cit. p. 111. 
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Nos atos administrativos discricionários, a lei confere ao agente uma 

margem de liberdade para, mediante juízo de conveniência e oportunidade, 

avaliar a situação e escolher o melhor comportamento a ser tomado, de tal modo 

que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas 

válidas perante o Direito.  

Assim, através de um ato administrativo próprio da administração, seja 

ele vinculado ou discricionário, essa vai permitir, aprovar, ou seja, outorgar algo a 

um sujeito de direito. 

5.4.2.  Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídri cos 

5.4.2.1. Natureza Jurídica 

A outorga de um recurso hídrico pode ser entendida como a 

autorização da administração pública para que um determinado sujeito, seja ele 

público ou privado, se utilize privativamente do recurso hídrico188. 

Para Maria Luiza Machado Granziera: 

 A outorga do direito de uso da água é o instrumento através do 
qual o Poder Público atribui ao interessado, público ou privado, 
o direito de utilizar privativamente o recurso hídrico. Constitui 
um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, conforme dispõe a art. 5°, inciso III, da  Lei n° 
9.433/97, assim como das várias políticas estaduais189.  

A Instrução Normativa n° 4, de 21/06/2000, do Minis tério do Meio 

Ambiente, define “outorga de direito de uso de recurso hídrico como ato 

administrativo, de autorização, mediante o qual o Poder Público outorgante faculta 

ao outorgado o direito de uso do recurso hídrico, por prazo determinado, nos 

termos e condições expressas no respectivo ato190.” 

                                                 
188 Várias são as definições de outorga dos recursos hídricos. Aqui vamos nos ater a uma 

definição doutrinária e a uma retirada de normas legais. Dentre várias definições legais, essa 
foi escolhida, pois falava em autorização, mas também poderíamos ter usado a definição do 
CNRH - RESOLUÇÃO Nº 16, DE 8 DE MAIO DE 2001 (Publicada no D.O.U de 14 de maio de 
2001) Art. 1º. A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo 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 condições expressas no 
respectivo ato, consideradas as legislações específicas vigentes. 

189 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. p. 
179. 

190 DOU 03/07/2000, pp.25-30 
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Antes da Lei n.° 9.984/2000, existiam dúvidas quant o à natureza da 

outorga, se era autorização ou concessão de serviço público. Essa questão foi 

dirimida pelo artigo 4°, inciso IV da mencionada le i, ao estabelecer entre as 

competências da Agência Nacional de Águas a de: “outorgar, por intermédio de 

autorização , o direito de uso dos recursos hídricos em corpos de água de 

domínio da União, observado o disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º”. 

A autorização é conceituada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro como:  

(...) ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo 
qual a Administração faculta ao particular o uso do bem público 
(autorização de uso), ou a prestação de serviço público 
(autorização de serviço público), ou o desempenho de 
atividade material, ou a prática de ato que, sem esse 
consentimento, seriam legalmente proibidos (autorização como 
ato de polícia)191. 

Assim sendo, é através de autorização, ato da administração pública, 

que se outorga ao particular o direito de uso sobre os recursos hídricos.  

A outorga, instrumento da Lei n.° 9.433/97, apresen ta-se como meio de 

conceder o acesso à água de forma democrática, pois depende de ato 

administrativo pelo qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado o direito de 

uso dos recursos hídricos, mediante ato vinculado à deliberação dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas, órgão que aprova o plano de bacia hidrográfica, de cujo 

conteúdo devem constar as prioridades. 

5.4.2.2. Outorga no Código de Águas de 1934 e na Le i 9.433/97 

O Código de Águas – Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 – 

criou o instrumento da outorga. Mesmo havendo previsão para a outorga de 

recursos hídricos no Código de Águas, a idéia que se tinha à época sobre esse 

instrumento é bem diferente da que se tem atualmente. 

O artigo 43 do Código de Águas estabelece: 

Art. 43. As águas públicas não podem ser derivadas para as 
aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a 
existência de concessão administrativa, no caso de utilidade 
pública e, não se verificando esta, de autorização 
administrativa, que será dispensada, todavia, na hipótese de 
derivações insignificantes 

                                                 
191 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Ob Cit. p. 212. 
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Ao analisar o artigo, observa-se que foi utilizado o termo “derivação”, 

que consiste na retirada ou transferência de qualquer corpo hídrico192 para a 

aplicação na agricultura, indústria e higiene. Essa captação implica consumo 

desse recurso, ou sua simples utilização, para que depois de utilizado possa ser 

devolvido para o mesmo corpo hídrico ou para um corpo receptor.  

Portanto, a concepção que se tinha em relação à outorga era de 

“controle das quantidades retiradas e devolvidas aos rios e lagos, ou seja, do 

balanço hídrico dos corpos de água, que indica as vazões, quantidades retiradas 

e despejadas193”.  

A preocupação com a vazão dos corpos hídricos era em relação ao 

aproveitamento hidroelétrico, pois o Código de Águas foi regulamentado visando 

à utilização para esse fim, e não para os vários usos das águas. 

O projeto do Código de Água é do inicio do século, mas sua edição só 

ocorreu em 1934, portanto a visão e normas vigentes de hoje, como o 

gerenciamento dos recursos hídricos não existiam e, como dito, o código visava 

ao potencial de energia hidroelétrica, portanto todas as adaptações feitas ao 

longo do projeto foram nesse sentido.  

Como já mencionado, o Código de Águas apontava para o controle do 

uso em razão da quantidade da vazão hídrica. Atualmente, essa preocupação se 

desdobra em duas vertentes, tanto de quantidade quanto de qualidade, assim 

preconizado no artigo 11 da Lei n° 9.433/97. 

Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos 
de acesso à água. 

Sobre do assunto Maria Luiza M. Granziera ensina: 

O termo derivação, dessa forma, tornou-se insuficiente para 
representar toda e extensão do que deve ocorrer na outorga do 
direito de uso de água. A evolução que se deu no cenário 
brasileiro, de aumento da população, urbanização e 
industrialização sem planejamento teve um rebatimento muito 

                                                 
192 Glossário de Termos Hidrológicos da Agência Nacional de Águas – ANA. Ob cit. 
193 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. 

2°ed. São Paulo : Atlas, 2001. p.181 
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forte nos recursos hídricos, seja no que toca à quantidade, seja 
no que se refere à qualidade194. 

Diante de tal explicação, ficou demonstrado que diante das 

necessidades crescentes por que o País passou desde a edição do Código de 

Águas, o binômio quantidade/qualidade se faz necessário para que esse 

instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos seja tanto um instrumento 

de proteção desse bem, quanto um instrumento que assegure o direito de acesso 

à água. 

5.4.2.3. Usos de Recursos Hídricos passíveis de Out orga 

A outorga tem por finalidade o controle e a fiscalização dos usos dos 

recursos hídricos, a partir do que foi fixado nos Planos de Recursos Hídricos 

elaborados para cada bacia hidrográfica, devidamente aprovados pelo respectivo 

Comitê, com a finalidade de adequar os usos às necessidades ambientais e 

garantindo o equilíbrio e sustentabilidade ambiental. 

Assim como preconiza o artigo 11 da n.° Lei 9.433/9 7, o regime de 

outorga tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos 

da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.  

Quanto a esse dispositivo legal, Paulo Affonso Leme Machado 

esclarece que se trata de uma norma vinculante para as ações governamentais 

tanto federais quanto estaduais, pois os “governos não podem conceder ou 

autorizar usos que agridam a qualidade e a quantidade das águas, assim como 

não podem agir sem equidade no darem acesso à água195”.  

O instrumento de outorga é, hoje, o elemento central de controle para o 

uso racional das águas. Esse controle está intimamente ligado à escassez e à 

poluição desse recurso. 

O mesmo pensamento é compartilhado por Maria Luíza Machado 

Granziera que ensina: 

 A necessidade de controlar o uso da água está 
intrinsecamente relacionada com a escassez do recurso. À 
medida que a água é entendida como um bem finito e escasso, 

                                                 
194 Ob Cit. p. 182 
195 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Ob cit. p. 58. 
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passível de valoração econômica, o controle de seu uso 
assume contornos de garantia de sobrevivência. É nesse 
quadro que se vislumbra, hoje, a outorga de direito de uso da 
água196.  

Dependem de outorga pelo Poder Público os direitos discriminados nos 

incisos do artigo 12 da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos 
dos seguintes usos de recursos hídricos: 

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. 

§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme 
definido em regulamento: 

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das 
necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos 
no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados 
insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água consideradas 
insignificantes 

§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto 
no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da 
legislação setorial específica. 

Como se pode verificar da leitura do artigo 12 supra, o seu inciso V 

revela que o rol ali apresentado é exemplificativo e não taxativo, ou seja, qualquer 

uso que altere o regime, a quantidade ou a qualidade da água, de um corpo 

d’água, desde que não conste do artigo 12, § 1°, de verá obter a devida outorga, 

além de se submeter à cobrança pelo uso do recurso hídrico (art. 20). 

                                                 
196 GRANZIERA. Maria Luíza Machado. Ob Cit. p. 180. 
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5.4.2.4. Usos de Recursos Hídricos que Independem d e Outorga 

O art. 12 §1° da Lei n°. 9.433/97, além de institui r os usos que são 

passiveis de outorga, também estabelece os usos que independem de outorga 

como descritos acima. 

Concernente ao art. 12 § 1°, o Código de Águas de 1 934 fazia 

referencia a “primeiras necessidades da vida” (art. 34, 48 a, 71, 117 a, 131 §2°), 

definido por Antônio de Pádua Nunes como aquele que “compreende todas as 

necessidades essenciais da existência para cuja satisfação é indispensável à 

água”, ou seja, “para preparar comida, lavar casas e utensílios, lavar roupa no 

próprio leito ou álveo, para ai beber o homem ou dar de beber aos animais e regar 

plantas que tenha em casa197”. A Lei n° 9.433/97 segue no mesmo sentido, pois 

como descrito acima no referido artigo, utiliza o termo “satisfação das 

necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural”. 

Conclui-se que os termos são sinônimos, podendo ser adotado o mesmo conceito 

que se tinha com o Código de Águas de1934. 

Mesmo os usos que independem de outorga, devem ser registrados e 

fiscalizados pelo Poder Público. Quanto aos usos insignificantes a que a lei se 

refere, um tópico específico se faz necessário para sua total compreensão. 

5.4.2.5. Usos Insignificantes 

Uma questão que merece especial reflexão é a do § 1° do artigo 12, 

nos casos de usos insignificantes, tirando, com isso, a obrigatoriedade da 

outorga, mas não a responsabilidade de computá-las e quantificá-las nos 

balanços qualificativos e quantitativos das respectivas bacias. 

A lei não menciona e nem quantifica o que seja uso insignificante, 

deixando a critério dos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica ou nas 

legislações estaduais, que regulamentam a matéria198, determinarem as vazões 

consideradas de pouca expressão. 

                                                 
197 NUNES, Antônio de Pádua. Código de Águas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p.134 
198 Existem Estados, a exemplo do Rio de Janeiro, em que suas leis, como é o caso da Lei nº 

4.247, de 16 de dezembro de 2003, dispõem sobre a cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos de domínio do Estado e sobre uso de pouca expressão, como previsto no artigo 5º.  
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Desse modo, os critérios específicos de vazões ou de acumulações de 

volumes de água consideradas insignificantes devem ser estabelecidos nos 

Planos de Recursos Hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes 

Comitês de Bacia Hidrográfica ou, na inexistência deles, pelo outorgante. No 

âmbito federal, aos Comitês de Bacia Hidrográfica compete propor as isenções ao 

CNRH e este sobre elas deliberar199. 

O Comitê da bacia do rio Paraíba do Sul, por exemplo, deliberou, em 

2002, o limite mínimo de 1,0 L/s como vazão outorgável, ou seja, vazões 

inferiores a esse valor seriam consideradas insignificantes, portanto, dispensadas 

de outorga200.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em deliberação 

CBH-SF Nº 05, de 02 de outubro de 2003, dispõe sobre parâmetros para usos de 

pouca expressão no rio São Francisco. Deve-se observar que a deliberação usa o 

termo ‘pouca expressão’ e não ‘usos insignificantes’ como descrito na Lei n.° 

9.433/97. 

                                                                                                                                                    

 “São considerados usos insignificantes de recursos hídricos de domínio estadual, para fins de 
outorga e cobrança: 

 I - as derivações e captações para usos de abastecimento público com vazões de até 0,4 
(quatro décimos) litro por segundo, com seus efluentes correspondentes;  

 II - as derivações e captações para usos industriais ou na mineração com características 
industriais, com vazões de até 0,4 (quatro décimos) litro por segundo, com seus efluentes 
correspondentes;  

 III - as derivações e captações para usos agropecuários com vazões de até 0,4 (quatro 
décimos) litro por segundo, com seus efluentes correspondentes;  

 IV - as derivações e captações para usos de aqüicultura com vazões de até 0,4 (quatro 
décimos) litro por segundo, com seus efluentes correspondentes; 

 V - os usos de água para geração de energia elétrica em pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs), com potência instalada de até 1 MW (um megawatt). 

 § 1º - Independem, ainda, de outorga pelo poder público, o uso de recursos hídricos para a 
satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, ou o de caráter individual, 
para atender às necessidades básicas da vida, distribuídos no meio rural ou urbano, e as 
derivações, captações, lançamentos e acumulações da água em volumes considerados 
insignificantes. 

 § 2º - A caracterização como uso insignificante na forma do "caput", não desobriga os 
respectivos usuários ao atendimento de outras deliberações ou determinações do órgão gestor 
e executor da política de recursos hídricos competentes, inclusive cadastramento ou solicitação 
de informação.  

 A intenção com a demonstração dessa lei é somente a titulo de exemplo, já que não pretende 
adentrar em legislações Estaduais, nos atendo somente em âmbito Federal. 

199 Art. 1.°, XVII, do Decreto 4.613, de 11 de março d e 2003, e art. 38,V, da lei n.° 9.433/97. 
200 As conseqüências que podem ser geradas, diante das determinações de usos insignificantes 

que são determinadas pelos respectivos Comitês é que o que foi determinado por usos 
insignificantes possa se tornar maior que os usos outorgáveis determinados por lei. E isso pode 
levar a conflitos.  
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O Comitê assim delibera: 

Art. 1º Os parâmetros dos usos de pouca expressão isentos de 
obrigatoriedade de outorga de uso de recursos hídricos 
deverão respeitar os critérios atuais adotados pelos órgãos 
gestores das unidades da federação, constantes no ANEXO 
desta deliberação. 

Art. 2º As derivações e captações de água com capacidade 
instalada de até 4,0 l/s, na calha do rio São Francisco serão 
consideradas pouca expressão, e, portanto, independem de 
outorga. 

§1º Os comitês de sub-bacias de rios afluentes da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco ou, na sua ausência os 
respectivos órgãos gestores, poderão fixar vazões para usos 
de pouca expressão, considerando as classes de uso, 
observando o limite superior de 4,0 l/s fixado nesta deliberação. 

§2º O limite estabelecido no caput será objeto de reavaliação 
quando a soma das capacidades instaladas exceder o valor 
correspondente a 0,5% da vazão natural média de longo 
período em qualquer seção do rio São Francisco. 

§3º A caracterização como usos pouca expressão na forma do 
caput não desobriga os respectivos usuários ao atendimento 
de outras deliberações ou determinações do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco ou dos órgãos de recursos 
hídricos competentes, inclusive cadastramento ou solicitação 
de informação. 

Art. 3º Os valores e as condicionantes estabelecidos nesta 
deliberação poderão ser revistos com a aprovação, pelo 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, dos 
levantamentos e estudos que demonstrem a real demanda e 
disponibilidade hídrica. 

Outra deliberação do mesmo Comitê, CBH-SF n° 11, de  30 de julho de 

2004, propõe critérios, limites, prioridades para outorgas de uso de água, como 

parte integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 

O artigo 6° de tal deliberação dispõe:  

Art.6°- As derivações e captações de água com capac idade 
instalada de até 4,0 l/s na calha do Rio São Francisco serão 
consideradas de pouca expressão, e, portanto, independem de 
outorga, mas sujeito ao cadastramento. 

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, em Deliberação n° 025/05, de 21/10/2005, o nde estabelece mecanismos 

e sugere os valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias 
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hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e dá outras providências, em 

seu artigo 2° prevê: 

Artigo 2º - Visando à implementação da cobrança, nos termos 
desta deliberação, são considerados significantes todos os 
usos de recursos hídricos sujeitos à outorga nas bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
ressalvada futura decisão respaldada em estudos da Câmara 
Técnica de Outorgas e Licenças (CTOL) 

Parágrafo Único – É de incumbência da CT-OL, dos Comitês 
PCJ, a tarefa de, no prazo de até 2 anos do início da cobrança, 
estudar e propor os usos que serão considerados 
insignificantes nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, para fins de isenção da cobrança referida 
no artigo 1° desta Deliberação. 

O Comitê do PCJ ainda não definiu o que seriam usos insignificantes. 

Em proposta sobre cobrança encaminhada ao Secretário de Recursos Hídricos 

em 09/10/2007, tem-se a seguinte elucidação para a não definição de usos 

insignificantes: 

Considera-se que a proposta dos Comitês PCJ, de um valor 
mínimo de cobrança, é adequada, na medida em que está 
previsto no Decreto n.º 50.667/06, que os custos operacionais 
da cobrança poderão ser repassados ao DAEE, ou à Agência 
de Bacias, se esta existir. Há que se ressaltar, que, 
provavelmente, a maior parte dos usuários com valores de 
cobrança inferiores ao mínimo estabelecido devam estar 
enquadrados como de uso insignificante, ficando isentos da 
cobrança. Entretanto, como a definição dos usos insignificantes 
ainda não foi estabelecida pelo DAEE, nem no Plano de Bacias 
PCJ, cabe a consideração da cobrança mínima, como forma de 
se resguardar a arrecadação e a cobertura dos custos 
operacionais201. 

Como pode se observar, cabe aos respectivos Comitês de Bacias 

Hidrográficas a indicação, determinação e quantificação do que seja uso 

insignificante ou uso de pouca expressão, uma vez que a Lei n.° 9.433/97 confere 

essa atribuição aos Comitês, assim previsto no artigo 38, inciso V202.  

                                                 
201 COMITÊS PCJ. Disponível em < ftp://ftp.sp.gov.br/ftpcomitepcj/Comites-PCJ_Rel_Fund_Cob-

Paulista.pdf >. Consulta realizada em 18/12/07. 
202 Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: 

 V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as 
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de 
isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com 
os domínios destes. 
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Sobre essa questão Paulo Affonso Leme Machado leciona que “o 

critério de insignificância nas hipóteses dos incisos II e III (do artigo 12, § 1.° da 

Lei n.° 9.433/97) não é idêntico para todas as baci as hidrográficas, pois deverá 

levar em conta a diferença de vazão dos corpos de água, as estações do ano, o 

grau de poluição existente e as metas de melhoria da qualidade hídrica”203. E 

esclarece ainda que a não obrigatoriedade de outorga não desobriga o poder 

público da inspeção desses núcleos, e também não desobriga os não-outorgados 

de se cadastrarem. 

5.4.2.6. Outorga Preventiva 

Com a promulgação da Lei n.° 9.984/2000, foi instit uída a outorga 

preventiva, prevista nos artigo 6°e 7°da lei 204, e tem por finalidade revelar a 

disponibilidade de água para os usos solicitados. Mas essa não confere direito de 

uso e se destina a reservar a vazão hídrica passível de outorga, para possibilitar a 

investidores o planejamento dos empreendimentos. O prazo de validade da 

outorga preventiva será fixado levando-se em conta a complexidade do 

planejamento do empreendimento, com o limite máximo de três anos.  

A prerrogativa em obter a outorga preventiva é de estabelecer uma 

preferência em relação a quem não a obteve. Essas outorgas devem ser 
                                                 
203 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Ob cit. p. 74. 
204 Art. 6o A ANA poderá emitir outorgas preventivas de uso de recursos hídricos, com a finalidade 

de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 13 
da Lei no 9.433, de 1997. 

 § 1o A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a 
reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, aos investidores, o planejamento de 
empreendimentos que necessitem desses recursos. 

 § 2o O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em conta a 
complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de três anos, 
findo o qual será considerado o disposto nos incisos I e II do art. 5o. 

 Art. 7o Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo 
de água de domínio da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL deverá 
promover, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica.  

 § 1o Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de domínio dos Estados ou 
do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será obtida em 
articulação com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos. 

 § 2o A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente, 
pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso de recursos hídricos à 
instituição ou empresa que receber da ANEEL a concessão ou a autorização de uso do 
potencial de energia hidráulica. 

 § 3o A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao disposto no art. 13 da Lei 
no 9.433, de 1997, e será fornecida em prazos a serem regulamentados por decreto do 
Presidente da República. 
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publicadas no Diário Oficial da União, assim como em um jornal de grande 

circulação, atendendo assim ao artigo 8° da Lei n.°  9.984/2000. 

Deve-se atentar para o deferimento das outorgas solicitadas por 

usuários específicos, para que não se torne inviável a qualidade ambiental de um 

corpo de água. À semelhança da reserva florestal, há uma reserva hídrica que 

não permitirá que o poder público conceda todas as outorgas solicitadas sem 

deixar um saldo hídrico suficiente para atender às emergências ambientais de 

interesse comum da coletividade205. Desse modo, justifica-se a outorga preventiva 

para a declaração de disponibilidade de água. 

5.4.2.7. Prazos 

Quanto aos prazos das outorgas, duas leis tratam do assunto: a Lei n.° 

9.433/97 e a Lei n.° 9.984/2000. O prazo máximo de vigência da outorga é de 

trinta e cinco anos, contados da publicação do respectivo ato administrativo, 

respeitados os prazos: de até dois anos, para o início da implantação do 

empreendimento objeto da outorga; e de até seis anos, para a sua conclusão. O 

prazo pode ser prorrogado pelo outorgante, respeitadas as prioridades 

estabelecidas no Plano de Recursos Hídricos (art. 16 da Lei n.° 9.433/97 e 5°, 

inciso III da Lei n.° 9.984/00). 

Os prazos de vigência das outorgas são fixados em função da 

natureza, finalidade, e porte do empreendimento, levando-se em consideração, 

quando for o caso, o período de retorno do investimento, podendo ser ampliados 

se a proteção e a importância social e econômica o justificarem, ouvido o Comitê 

de Recursos Hídricos competente. (art. 5.°, § 1°). 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e 

autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica, bem como 

suas prorrogações, vigorarão por prazos coincidentes com o do corresponde 

contrato de concessão ou ato administrativo de autorização206. 

                                                 
205 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. p. 450. 
206 POMPEU. Cid Tomanik. Ob cit. p. 116. 
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5.4.2.8. Suspensão  

Os casos de suspensão de outorga, que podem ser tanto parcial 

quanto total, estão previsto no artigo 15 da Lei n.° 9.433/97, que assim 

estabelece: 

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá 
ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo 
determinado, nas seguintes circunstâncias: 
I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 
II - ausência de uso por três anos consecutivos;  
III - necessidade premente de água para atender a situações 
de calamidade, inclusive as decorrentes de condições 
climáticas adversas; 
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação 
ambiental; 
V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse 
coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;  
VI - necessidade de serem mantidas as características de 
navegabilidade do corpo de água. 

As outorgas podem ser suspensas de acordo com as condições acima 

especificadas, bem como pelo indeferimento ou cassação da licença ambiental. 

Essa suspensão só pode ser efetivada se devidamente fundamentada em 

estudos técnicos que comprovam a necessidade do ato207. 

Como se pode observar pela leitura de tal dispositivo, os casos de 

suspensão podem vir a acontecer quando o interesse coletivo for colocado à 

frente de um particular. A administração pública deve zelar pela coletividade, e 

deve fazer isso revestida de proporcionalidade, assim como explica Paulo Affonso 

Leme Machado: 

A suspensão irá ocorrer pelo advento de circunstâncias que 
não são de responsabilidade da Administração Pública, nem de 
responsabilidade do outorgado. É o interesse público geral que 
torna necessária a suspensão. A medida deverá estar revestida 
de proporcionalidade, e, assim, será por prazo determinado ou 
definitiva. A suspensão não tem como conseqüência direito a 
indenização por parte do outorgado208. 

Os casos de suspensão poderão acontecer, mas a Administração 

Pública, não poderá ser responsabilizada, nem compelida a qualquer indenização, 

haja vista que nesses casos o interesse público sempre estará ditando as regras 

a serem seguidas diante da realidade dos direitos particulares.   

                                                 
207 POMPEU, Cid Tomanik. Ob. cit. p.249. 
208 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Ob cit. p.72. 
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5.4.2.9. Competência para a Outorga 

O órgão competente para autorizar a outorga de Recursos Hídricos de 

domínio da União é a Agência Nacional de Águas – ANA. A maioria dos Estados 

e o Distrito Federal dispõem de órgãos próprios com competência legal para 

autorizar as outorgas de direito de uso das águas de seus domínios. 

A ANA Agência Nacional de Água209 foi criada pela Lei nº 9.984, de 

17/7/2000. É uma autarquia federal sob regime especial, vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com o fim de 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, integrando o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. 

Trata-se de uma agência reguladora, com a finalidade principal de 

controlar, supervisionar e avaliar as atividades decorrentes do cumprimento da Lei 

nº 9.433/97 e disciplinar, em caráter normativo, a implementação e a prática da 

PNRH (Política Nacional de Recursos Hídricos). 

A atuação da ANA (Agência Nacional de Águas) obedecerá aos 

fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da PNRH (Política Nacional de 

Recursos Hídricos) e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades 

públicas e privadas integrantes do SINGREH 210. 

Os artigos, 4º, inciso IV e 12, inciso V Lei nº 9.984/00211, combinado 

com artigo 14, § 1° da Lei 9.433/97 212, definem a competência para a concessão 

de outorga. Quanto ao artigo 14, § 1° da Lei n.° 9. 433/97, Maria Luíza Machado 

Granziera faz a seguinte consideração: 
                                                 
209 Lei 9.984/2000 - Art. 1o Esta Lei cria a Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo regras para a sua atuação, sua estrutura 
administrativa e suas fontes de recursos. 

210 Lei nº 9.984/00, arts.4º, IV e 12, V. 
211 Art. 4o A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e 
entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, cabendo-lhe:  

 IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos 
de água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5o, 6o, 7o e 8o 

 Art. 12. Compete à Diretoria Colegiada: 

 V - examinar e decidir sobre pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de 
domínio da União; 

212 Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, 
dos Estados ou do Distrito Federal. 

 § 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência 
para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. 
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A competência da União para conceder a outorga de direito de 
uso de recurso hídrico é de caráter delegável, não sendo, 
portanto exclusiva ou privativa da União. Trata-se de norma 
que autoriza o poder público federal a decidir os casos em que 
delegará a competência sobre outorgas aos Estados ou ao 
Distrito Federal. É poder discricionário, uma vez que serão 
verificadas, em cada caso, a conveniência e a oportunidade, 
assim como o interesse público nessa delegação213.  

Nas águas de domínio estadual, ou do Distrito Federal, compete aos 

órgãos encarregados legal e regimentalmente exercer essa atividade, de acordo 

com o disposto nas leis estaduais214.   

A outorga de direito de uso das águas na geração de energia elétrica 

estará subordinada ao PNRH (Política Nacional de Recursos Hídricos), obedecida 

a legislação setorial específica (art.12, § 2º da Lei nº 9.433/97). 

Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia 

hidráulica, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL deverá promover, 

com a ANA ou com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos, conforme 

a dominialidade do corpo hídrico (União, Estados ou Distrito Federal), a prévia 

obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Essa declaração 

obedecerá ao disposto no artigo 13 da Lei n.° 9.433 /97, e será fornecida em 

prazos a serem regulamentados por decreto presidencial. 

A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada, 

automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso 

à instituição ou empresa que receber da ANEEL a concessão ou a autorização de 

uso do potencial de energia hidráulica. 

Deve-se ressaltar que as outorgas de direito de uso de recursos 

hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços públicos e de geração de 

energia hidrelétrica vigorarão por prazos coincidentes com os dos 

correspondentes contratos de concessão ou atos administrativos de 

autorização215. 

 

                                                 
213 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. p. 

182. 
214 Idem. p. 185. 
215 Lei nº 9.984/00, art.7º, §§ 1º a 3º c/c art.5º, § 4º. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conscientização de que os recursos ambientais devem ser 

preservados vem ganhando cada vez mais espaço. A idéia de que os recursos 

eram inesgotáveis já está superada, e cada vez mais pessoas levantam a 

bandeira da preservação ambiental. 

Isso se torna mais premente à medida que as populações necessitam 

desses bens para sobreviver, como é o caso da água. Nenhum ser seja ele 

vegetal, animal (ou humano) sobrevive sem esse elemento vital. Portanto, o 

acesso à água deve ser facilitado e resguardado e o direito de acesso a esse bem 

ambiental deve ser estendido e protegido, como um direito humano fundamental. 

A idade da água é a mesma da origem do planeta, e a água não pode 

ser produzida artificialmente. Esse recurso natural, que até décadas atrás parecia 

infinito, agora se acha ameaçado de várias maneiras. A intensa poluição das 

nascentes, de rios e mares, o aumento populacional, e a má administração da 

Terra, pelo homem resultaram na comprovação de que esse recurso ambiental, 

que tem seu ciclo vital perfeito, além de finito, torna-se escasso, gerando, com 

isso, situação de caos em muitos países, trazendo fome, miséria, doenças e 

morte. Uma vez que a água não se apresenta somente como um bem puramente 

ambiental, pois envolve valor econômico, social, cultural e sobrevivência imediata, 

que devem ser somado à sua importância.  

Diante do valor agregado a esse recurso, existem diversos diplomas 

legais, tanto em âmbito nacional quanto internacional, que visam à proteção 

desse bem. Oportuno lembrar que a preservação efetiva, sem a preocupação 

econômica evidente, aconteceu recentemente, se comparada à necessidade 

desse bem, próprio para a preservação da vida. E ainda assim, não há nenhum 

documento legal que declare o direito de acesso à água como um direito humano 

fundamental. O que se verifica é a existência de documentos de órgãos 

internacionais, como a ONU, que estipulam o mínimo de água que uma pessoa 

deve consumir diariamente. Uma vez que esses documentos não têm força 

vinculativa, entende-se que um documento jurídico que regulamente tanto direitos 

quanto obrigações se faz imperativo. 
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Em se tratando especificamente do Brasil, diversas normas 

contemplam a proteção dos bens ambientais, e da água em especial, como o 

Código de Águas de 1934, primeiro diploma legal que criou instrumentos 

destinados à gestão dos recursos hídricos, e visava à produção hidroelétrica do 

país. A lei 6.938/81, que abarcou em uma única lei o que vinha sendo tratado e 

protegido de maneira esparsa e assim dando mais amparo legal ao meio 

ambiente. Na seqüência, a Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo 

específico ao meio ambiente, assunto esse não tratado pelas Constituições 

anteriores, e a Lei n.° 9.433/97 institui a Polític a Nacional de Recursos Hídricos.  

A água, na matéria de Direito, é entendida como um bem público de 

uso comum do povo, que pode ser desfrutado por toda e qualquer pessoa, sem 

distinção, dentro dos limites constitucionais, devendo todos, enquanto detentores 

desse bem, preservá-lo, conservá-lo e, acima de tudo, guardá-lo, para que todos 

possam dele usufruir de maneira eqüitativa e eqüânime.  

Mas, ainda guardando a condição de bem de uso comum, isso não 

garante que todos tenham o direito de acesso à água. Mesmo em um país como o 

Brasil, considerado rico em recursos hídricos, ainda existem conflitos relacionados 

a esse bem. 

A Lei n.° 9.433/97 constitui um marco por trazer os  múltiplos usos da 

água e, em função dessa abordagem, considera todas as implicações daí 

decorrentes: um bem finito, de valor econômico, social e político que exige gestão 

complexa e diversificada, aí incluída a participação popular, além de delinear 

objetivos, princípios e instrumentos legais para a conservação e a preservação 

dos recursos hídricos nacionais.  

A outorga, instrumento da Lei n.° 9.433/97, apresen ta-se como meio de 

conceder o acesso à água de forma democrática, pois depende de ato 

administrativo pelo qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado o direito de 

uso dos recursos hídricos, mediante ato vinculado à deliberação dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas, órgão que aprova o plano de bacia hidrográfica, de cujo 

conteúdo deve constar as prioridades. 

As outorgas são concedidas com prazos determinados e podem ser 

suspensas se forem descumpridas as condições expressa no ato, pois esse é 
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condicionado por necessidade premente de água, ou mesmo para evitar danos 

ambientais. 

A outorga do uso da água é, portanto, um instrumento essencial ao 

gerenciamento dos recursos hídricos, pois ela pode envolver aspectos técnicos, 

legais e econômicos que, se bem articulados, colaboram para o sucesso da 

implementação de um sistema racionalizado de uso dos mananciais. 

Assim, a outorga deve ser vista como um instrumento de distribuição 

de água entre os mais diversos usos dentro de uma bacia. Essa distribuição de 

água deve ter alguns objetivos como, por exemplo, atendimento das 

necessidades ambientais, econômicas e sociais por água, além da redução ou 

eliminação dos conflitos entre usuários da água e possibilidade de que as 

demandas futuras também possam ser atendidas, mas sempre levando em 

consideração os valores quantitativos e qualitativos da água, pois esse é o 

objetivo que o instrumento de direito de uso outorga espera alcançar. 

Portanto, a Lei n.° 9.433/97 dotou o país de instru mentos eficazes na 

proteção do bem água,  assim como a viabilidade de acesso a esse bem. O que 

se precisa entender agora é que o desperdício leva à finitude, e que o princípio 

basilar é a preservação. Portanto, mesmo existindo leis que administrem esse 

recurso ambiental, todos devem colaborar, e isso se faz com mudanças de hábito 

e educação ambiental, pois as gerações vindouras irão se utilizar do mesmo 

recurso de que estamos usufruindo agora. 
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