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RESUMO 

 

Este trabalho trata da gestão das águas subterrâneas no Brasil e da importância dos 

aspectos de dominialidade na concretização de uma gestão eficiente. O objetivo do 

trabalho está no estudo do modelo atual de gestão brasileiro, baseado na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei de Política Nacional de Recursos 

Hídricos Brasileira de 1992, e sua relação com os aspectos dos domínios federal e 

estadual das águas, objetivando assim definir qual é o melhor modelo de dominialidade 

para a gestão das águas subterrâneas no Brasil. No intuito de alcançar a finalidade 

proposta, faz-se o estudo das características técnicas e fundamentos hidrológicos que 

nortearão os aspectos jurídicos estudados. Em seguida, aborda-se o histórico da 

legislação sobre as águas, tratando dos normativos que versam sobre as águas 

subterrâneas. Abordam-se também os aspectos do federalismo e o modelo federalista 

brasileiro, bem como o estudo da gestão das águas subterrâneas no direito internacional, 

analisando o modelo Francês, Alemão, Americano e Mexicano. No intuito de alcançar a 

finalidade proposta, faz-se uma reflexão acerca do modelo de gestão adotado atualmente 

para as águas subterrâneas, avaliando as vantagens e desvantagens da transferência do 

domínio das águas subterrâneas para a Esfera Federal de poder Brasileiro através da 

construção de argumentos que demonstram a relevância das águas subterrâneas dentro 

do Ciclo Hidrológico e sua inter-relação com as águas superficiais, e a deficiente gestão 

atual. Para tanto, são abordados os conceitos de gestão, federalismo, dominialidade, 

Política Nacional de Recursos Hídricos, águas subterrâneas e aquíferos objetivando 

estabelecer qual o melhor modelo a ser adotado.  

 

Palavras chave: Águas Subterrâneas, Dominialidade, Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo se ocupa de la gestión de las aguas subterráneas en Brasil y la importancia 

de los aspectos de dominio en el logro de una gestión eficiente. El objetivo es estudiar el 

modelo actual de gestión de Brasil, sobre la base de la Constitución de la República 

Federativa del Brasil en 1988 y la Ley de Política Nacional de Recursos de Agua de 

Brasil 1992, y su relación con aspectos de las áreas federales y estatales de agua , 

apuntando así a definir lo que es el mejor modelo de poder de dominio para la gestión 

de las aguas subterráneas en Brasil. Con el fin de conseguir el objetivo propuesto, es el 

estudio de las características técnicas y la base hidrológica que guiarán a los aspectos 

jurídicos estudiados. A continuación se aborda la historia de la legislación sobre el agua, 

que trata de las regulaciones que tienen que ver con el agua subterránea. También se 

ocupan de los aspectos de federalismo y el modelo federal de Brasil, así como el estudio 

de la gestión de las aguas subterráneas en el derecho internacional, para analizar el 

modelo francés, alemán, estadounidense y mexicana. Con el fin de conseguir el objetivo 

propuesto, es una reflexión sobre el actual modelo de gestión adoptado para las aguas 

subterráneas, la evaluación de las ventajas y desventajas de la transferencia de dominio 

de las aguas subterráneas a la esfera del poder federal brasileña mediante la 

construcción de argumentos demostrar la pertinencia de las aguas subterráneas en el 

ciclo hidrológico y su interrelación con las aguas superficiales, y la mala gestión actual. 

A tal fin, se abordan los conceptos de gestión, el federalismo, el dominio, la Política 

Nacional de Recursos Hídricos, las aguas subterráneas y los acuíferos fin de establecer 

cuál es el mejor modelo para su adopción. 

 

Palabras clave: Agua Subterránea, el dominio, la Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Gestión. 
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INTRODUÇÃO 

  

 É de conhecimento geral que a sustentação de toda vida na terra está baseada no 

uso da água. Substancia essencial para todas as funções vitais dos seres vivos. A 

disponibilidade de água representa a possibilidade de saúde e vida e a sua escassez e 

contaminação importam em doença e morte.  

 Sob o aspecto econômico e social, além das águas superficiais, a importância das 

subterrâneas também adquire caráter fundamental. Todas as sociedades em todas as 

épocas dependeram e dependem das águas para abastecimento e desenvolvimento das 

atividades humanas. Especialmente as atividades econômicas e produtivas.  

 A disponibilidade e uso das águas subterrâneas não é algo recente, e sempre 

impactaram nas sociedades antigas e modernas. Todas as atividades humanas direta ou 

indiretamente estão ligadas a disponibilidade e uso das águas subterrâneas ou 

superficiais. 

 As águas subterrâneas, na realidade brasileira, apresentam-se como recurso 

estratégico sob o ponto de vista social e econômico. Em um país de grande extensão 

territorial, com agricultura e indústria em crescimento e desenvolvimento, acabam por 

gerar elevação no consumo de água. O crescimento populacional e a ocupação e 

urbanização do território também são fatores que impactam no consumo. 

 Avaliando a importância das águas subterrâneas no Brasil e no mundo, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, considera-se fundamental a adoção da melhor gestão 

deste recurso ambiental.  

 Definidas constitucionalmente como recurso ambiental as águas subterrâneas 

representam uma grande riqueza de propriedade de povo brasileiro. Sendo assim, o 

domínio na gestão das águas subterrâneas coloca-se como ponto central na busca de 

efetiva gestão sustentável e ecologicamente correta em conformidade com os ditames 

constitucionais e legais previstos. Assim, os frutos da riqueza das águas subterrâneas 

devem, sem dúvida, ser repartidos de maneira equânime no contexto da federação 

brasileira.  

  O Brasil é um país de dimensões continentais, com grandes desigualdades, 

econômicas, sociais e ambientais. Possuindo regiões extremamente ricas em águas 

subterrâneas e outras extremamente pobres. Tais distorções devem ser mitigadas através 

de uma gestão que atenda interesses nacionais, sem, contudo, prejudicar as realidades 

regionais e locais.  
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 A questão das águas subterrâneas no Brasil se coloca de forma extremamente 

relevante. Em um ambiente econômico e social que cada vez mais gera pressão sobre o 

consumo e a qualidade das águas, torna-se imperioso o debate sobre as proteção e 

gestão das reservas de águas subterrâneas no território brasileiro.  

 A preocupação se dá em função da atual gestão que desconsidera em grande 

parte a importância estratégica, econômica, social e ambiental das águas subterrâneas e 

seus respectivos aquíferos.  

 Nessa seara, a gestão dos recursos hídricos no Brasil estabelecida pela 

Constituição Federal e na Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos representa o 

ponto central na busca pelo uso racional e sustentável.  

 A natureza da água subterrânea ainda hoje é motivo de muita controvérsia.  Para 

alguns é recurso hídrico para outros é simplesmente recurso mineral. Existem ainda 

alguns que afirmam que a água subterrânea comporta as duas naturezas dependendo de 

sua caracterização química e finalidade.  

  Outro ponto tormentoso que é o centro da presente pesquisa é a dominialidade 

das águas subterrâneas. A Constituição de 1988 inaugurou em seu art. 26 o caráter de 

bem público de propriedade dos Estados e Distrito Federal. Assim as águas superficiais 

e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos são bens dos Estados e Distrito 

Federal. Muitos rechaçam a ideia de propriedade estatal das águas. No máximo poderia 

se afirmar o domínio protetivo dos recursos hídricos. As águas superficiais ou 

subterrâneas são assim propriedade de toda coletividade, restando a União e aos Estados 

sua gestão racional e ambiental socialmente sustentável. 

 Atualmente, a Constituição federal estabelece o domínio das águas subterrâneas 

em mãos dos Estados da federação. Muitas críticas são feitais à definição desse 

domínio. A principal delas leva em conta a inobservância dos aspectos técnicos e 

hidrogeológicos específicos que não se coadunam com os critérios políticos e 

territoriais, gerando assim, conflitos pelo uso e processos de contaminação das águas 

subterrâneas armazenadas nos aquíferos.   

    A Constituição de 1988 apresenta também um tratamento nada isonômico 

entre as águas superficiais e as subterrâneas. Para as águas superficiais o domínio é 

dividido entre domínio estadual e domínio federal. Sendo que os Estados detêm o 

domínio das águas superficiais que se encontrem e seu território. Já a União detém o 

domínio daquelas que banhem mais de um Estado.  
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 Porque, então, não usar a mesma lógica para as águas subterrâneas? Ficando as 

águas subterrâneas contidas em aquíferos que ultrapassem mais de um Estado da 

federação sob o domínio da União. Em relação águas subterrâneas que se encontrem em 

aquíferos dentro de apenas um Estado a dominialidade permaneceria com os Estados.  

 A presente dissertação justifica-se pela necessidade de maior conhecimento do 

tema pela sociedade e pelos operadores do direito. A proteção das Águas Subterrâneas é 

tema de relevância para a preservação dos ecossistemas e para a manutenção da vida no 

planeta. Negligenciar o tema é retirar das futuras gerações a possibilidade de existência 

digna.  

 Atualmente não se discute de forma ampla a importância das águas subterrâneas 

no contexto da gestão dos recursos hídricos. Com um volume armazenado estimado em 

112.000 km3 em seu subsolo, o Brasil é um país rico nesse recurso natural. 

 O domínio das Águas Subterrâneas é tema de extrema relevância nos dias atuais. 

A escassez hídrica agora vivida por muitas cidades do Brasil reflete a falta de 

planejamento estratégico da União Federal e dos Estados Brasileiros.  

 O presente estudo da dominialidade das águas subterrâneas também se justifica 

pela importância de uma gestão baseada nos princípios constitucionais ambientais, mas 

também pela necessidade de cumprimento dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos.  A melhor gestão dos recursos hídricos subterrâneos impacta 

necessariamente na manutenção da disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados para a presente e futuras gerações.  

 Nessa mesma linha, justifica-se o presente estudo na necessidade da verdadeira 

integração da gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos que levam 

efetivamente uma utilização racional e sustentável.  

 Muitas questões são levantadas com relação à gestão das águas subterrâneas. 

Mas a mais relevante trata necessariamente da dominialidade. Através do domínio 

define-se o ente responsável pela gestão. Sabendo-se disso, a transferência do domínio 

das águas subterrâneas subjacentes a mais de um Estado para a União implicaria em 

uma gestão mais qualificada do recurso hídrico? Em outras palavras a transferência da 

dominialidade das águas subterrâneas que subjacentes a mais de um Estado ao domínio 

federal, respeitando-se assim as características hidrogeologias do recurso, privilegiam 

uma gestão qualificada na busca dos objetivos constitucionais e legais? 

 Atualmente a dominialidade das águas subterrâneas situa-se na esfera estadual, 

mesmo no caso em que as Águas Subterrâneas não estão limitadas aos espaços 
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territoriais de cada Estado. Presume-se que a dominialidade das águas subterrâneas na 

esfera Federal poderia garantir melhoria de eficiência no gerenciamento deste recurso, 

quando um aquífero transcende os limites estaduais, à exemplo do que ocorre com a 

gestão das águas superficiais.  

 Além disso, eventuais contaminações que podem ocorrer no meio hídrico não 

ficam restritas ao local do dano o que é consequência da própria dinâmica das águas.  

  Observando as características hidrogeologias das águas subterrâneas, a gestão 

sob domínio Federal, no caso de aquíferos de extensão interestadual ou internacional, 

poderia proporcionar maior controle na utilização do recurso, visto que todas as 

outorgas de uso de tais águas estariam em tese vinculadas a um controle central 

(Comitês de bacia Federal), o que garantiria uma verdadeira política nacional de gestão 

das águas subterrâneas.  

Assim, a hipótese apresentada neste trabalho impõe que o domínio Federal, 

através dos Comitês de Bacia Federal, nesses casos, coadunaria melhor às 

características hidrogeologias dos aquíferos interestaduais e suas águas subterrâneas.  

 Tal política nacional de Gestão levaria em conta os interesses de todos os entes 

federados, coibindo o uso predatório do recurso por um Estado em detrimento de outros. 

Garantindo assim, a preservação e utilização não predatória do recurso tão valioso, que 

representa reserva estratégica para o País.  

 O marco teórico adotado no presente trabalho repousa nos princípios 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei de Política 

Nacional de Recursos Hídricos. De maneira mais especifica nos argumentos do 

Pesquisador Wilson José Figueiredo Alves Junior extraídos de sua tese denominada 

Modelo de Gestão Compartilhada de Bacias Hidrográficas e Hidrogeologias: Estudo de 

Caso – Aquífero Guarani. 

 A grande questão da dominialidade repousa nas características geofísicas 

peculiares das águas subterrâneas. Os aquíferos podem se prolongar além das fronteiras 

dos Estados, o que gera grande polemica quanto ao seu domínio. As águas subterrâneas 

que ultrapassem os domínios de um Estado poderiam ser consideradas de domínio da 

União? Para Vladmir Passos de Freitas não seria possível interpretar a Constituição 

dessa forma. Segundo seu entendimento o constituinte não fez distinção entre as águas 

situadas apenas em uma unidade da Federação e aquelas que se estendem por duas mais 

unidades. 
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 Se as águas superficiais que banham vários Estados são de domínio da União, o 

mesmo aconteceria com as subterrâneas. Fato é que na prática das outorgas realizadas 

nos Estados não se observa as interferências que podem ser geradas em águas 

subterrâneas, que se encontrem subjacentes a mais de um Estado.  

 Assim observa-se uma verdadeira lacuna, onde as águas subterrâneas contidas 

em mais de um Estado a cada um pertencem. Infelizmente a atual gestão hídrica 

Brasileira desconsidera as interferências e prejuízos que a gestão isolada das águas 

subterrâneas pode causar. A nosso ver só através do domínio Federal as águas 

subterrâneas indicariam a solução para a gestão ampla do recurso hídrico subterrâneo 

representado nossa hipótese.  

  Nesta pesquisa é apresentada a análise teórica metodológica: serão analisadas as 

diversas dimensões das águas subterrâneas e sua dominialidade através de investigação 

histórico-jurídica, analisando a evolução da legislação referente aos recursos hídricos e 

em específico às águas subterrâneas.  

 Serão estudados, entre outros, textos produzidos por pesquisadores nacionais e 

internacionais sobre o tema e seus correlatos. Será também realizado um diagnóstico da 

atual gestão das águas subterrâneas no Brasil. Isso permitirá o levantamento de 

informações qualitativas e dados quantitativos sobre o assunto, os quais serão tabulados 

e analisados para gerar um relatório final acerca do tema problema.  

 A investigação também se dará pela análise comparativa e propositiva do tema. 

Serão analisadas algumas experiências internacionais na gestão das águas subterrâneas 

fazendo-se um contraponto entre as políticas de gestão no Brasil e no exterior. Além do 

questionamento da dominialidade estadual na gestão das águas subterrâneas.  

 Opta-se pelo uso do método hipotético-dedutivo, uma vez que a pesquisa 

bibliográfica visa verificar a hipótese apontada inicialmente como possível solução para 

a comprovada gestão ineficiente das águas subterrâneas no Brasil. 

 No Capítulo 3 são abordadas as considerações gerais sobre as águas subterrâneas 

bem como seus conceitos e acepções necessários para delinear o problema e atingir os 

objetivos específicos. O capitulo apresentara fundamentos hidrológicos que nortearão os 

aspectos jurídicos estudados nos capítulos seguintes.  

 Abordam-se nesse capítulo conceitos básicos sobre as águas e ciclo hidrológico, 

além da caracterização cientifica das águas subterrâneas. Analisando os volumes 

existentes no Brasil e os aspectos da qualidade. Outro ponto abordado é o panorama da 
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exploração das águas subterrâneas no Brasil, encerrando-se com a análise dos riscos de 

sua contaminação. 

 O Capítulo 4 trata da proteção das águas subterrâneas na história da legislação 

brasileira, partindo-se da análise das Constituições anteriores a de 1988, que de certo 

modo descrevem a história da gestão das águas no Brasil. Aborda-se também a 

Constituição atual e legislações infraconstitucionais afetas ao tema que se representam 

com o marco teórico. Abordam-se leis, decretos, resoluções que tratam do tema sob 

vários aspectos.  

 O Capítulo 5, denominado “Federalismo na gestão das águas subterrâneas”, 

busca demonstrar a importância da análise do sistema federalista brasileiro, objetivando 

entender sua influência na gestão das águas subterrâneas e na relação federativa entre os 

estados. Esse capítulo aborda ainda a conceituação de federalismo, suas origens e 

características, ressaltando os aspectos do federalismo norte-americano e o alemão. 

Além, é claro, de apresentar as nuances do federalismo brasileiro e sua relação com a 

Política Nacional de Recursos Hídricos.  

 O capítulo 6 “Abordagem da gestão das águas subterrâneas no direito 

internacional” apresenta uma visão sobre a gestão das águas subterrâneas na França, 

Alemanha, EUA e México. O referido capítulo aborda o modelo de gestão, as 

competências, a dominialidade e a eficiência da gestão de cada país apresentado, 

gerando subsídios para melhor compreensão do modelo mais adequado à realidade 

brasileira.  

 O capítulo sexto, intitulado “A dominialidade das águas subterrâneas no Brasil”, 

tem como objetivo a análise da Gestão, seus modelos atuais e o modelo hipotético 

proposto no trabalho. Abordam-se as vantagens e desvantagens de cada modelo sob a 

ótica do direito e da hidrogeologia.  

 O capítulo aborda também a análise da PEC 43 de 2000, através do 

entendimento de autores favoráveis e contrários ao texto da mesma. A referida PEC 

trata exatamente da possibilidade de transferência da dominialidade aqui estudada.  

 Por último as considerações finais avaliam em conformidade com a doutrina e 

toda bibliografia estudada se a hipótese apresentada é válida, considerando-se todos os 

argumentos obtidos no estudo. 

  A conclusão obtida na dissertação vai ao sentido de que a dominialidade das 

águas subterrâneas que se encontrem subjacentes a mais de um estado da Federação 

deveriam de fato transferir-se ao domínio federal, para que os conselhos de bacia 
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federais possam realizar sua gestão com a ampla participação dos estados, sociedade e 

usuários, à exemplo do modelo adotado no País para as águas superficiais, refutando a 

ideia de que a transferência da dominialidade à União possa implicar em menor 

participação e quebra do modelo de descentralização.  
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2   OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 Objetiva-se de forma geral nesse trabalho a construção de argumentos que 

demonstrem a relevância das águas subterrâneas dentro do Ciclo Hidrológico, sua inter-

relação com as águas superficiais, bem como a investigação das vantagens e 

desvantagens da gestão das águas subterrâneas sob o domínio da esfera Federal de 

poder Brasileiro.  

 

2.1 Objetivos Específicos  

 

 Estabelecer a caracterização das águas subterrâneas, bem como a importância de 

sua gestão e preservação. Para tanto, busca-se a apresentação do histórico 

brasileiro na gestão das águas de maneira geral e especificamente as 

subterrâneas; 

 Apresentar os aspectos constitucionais relevantes bem como a explicitação da 

legislação sobre as águas subterrâneas existente no Brasil, abordando os 

princípios ambientais referentes ao tema; 

 Analisar a caracterização do federalismo, suas nuances e as especificidades do 

modelo adotado no Brasil e as correlações do modelo político com o modelo de 

gestão hídrica adotado;  

 Analisar o entendimento básico dos caracteres técnicos de cunho hidro 

geológico dos aquíferos e águas subterrâneas, alinhado com as práticas de gestão 

atuais;  

 Identificar boas práticas de gestão das águas subterrâneas no direito comparado, 

que possam oferecer outros fundamentos jurídicos internacionais pertinentes ao 

tema, além do conhecimento de outras legislações internacionais sobre águas 

subterrâneas. 

 Esclarecer se os aspectos da atual política de recursos hídricos são satisfatórios 

quanto às águas subterrâneas, observando os resultados qualitativos e 

quantitativos apresentados pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.  
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS ÁGUAS  

 

 Quando se trata de águas subterrâneas, bem como de seus conceitos e acepções, 

é necessário buscar algumas definições prévias. As águas subterrâneas não se 

diferenciam das águas superficiais em suas características básicas definidoras. Água é 

água, independentemente se presente na superfície ou no subterrâneo.  

 É claro que as características físico-químicas e microbiológicas podem variar em 

razão de outras substâncias que podem estar dissolvidas ou adsorvidas. Mas não a ponto 

de mudar sua natureza química transformando a água em outra substância.  

 Desse modo, para um bom entendimento da temática abordada neste trabalho, 

são apresentadas conceituações técnicas sob o ponto de vista de outras ciências 

estranhas ao Direito.  

 A grande riqueza dos estudos em Direito Ambiental se comprova exatamente 

nas análises sob a ótica de várias ciências que se complementam em busca da 

construção cientifica com resultados práticos para a sociedade.  

 Assim, parte-se para a conceituação básica da água em todos os seus aspectos, 

finalizando com a apresentação das especificidades das águas subterrâneas, objeto 

principal deste estudo.  

 

3.1 Conceitos básicos sobre águas 

 

 O estudo desse elemento natural é “fundamental à compreensão da natureza do 

mundo e do universo, sendo possível elucidar propriedades da vida pelo estudo das 

características da água” (OLIVEIRA, 2006, p. 47).  

 Sob o aspecto químico, Telles (2013, p. 31), afirma que  

a água, nas condições normais de pressão e temperatura, em estado puro, é 

um liquido sem cor nem gosto ou odor, formado por dois átomos de 

hidrogênio e um de oxigênio, em cada molécula. Quimicamente, é um óxido 

de hidrogênio, com a formula H2O. Abaixo de 0ºC, a água se solidifica em 

forma de gelo. Quando aquecida a 100ºC, entra em ebulição, formando um 

gás incolor chamado vapor d‟água. 

 

 Segundo o Instituto Mineiro das Águas (IGAM, 2008, p. 6), a água, 

fisicamente, é um líquido transparente, incolor e inodoro, porém com um 

matiz azulado quando visto em grande massa. A água pura não tem sabor 

(insípida). Apresenta-se na natureza nos três estados físicos: sólido, líquido e 

gasoso. A solidificação, a passagem do estado líquido para o estado sólido, 

ocorre a 0°C. A vaporização, passagem do estado líquido para o estado 
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gasoso, acontece quando a água atinge o ponto de ebulição, a 100°C. 

Quimicamente, a água é um composto formado por dois elementos gasosos 

em estado livre – o hidrogênio e o oxigênio – que juntos formam a molécula 

H2O. 

 

 Nas palavras de Souza (2009, p. 26), a água se resume a uma formula composta 

pelos “elementos químicos hidrogênio e oxigênio, combinados numa receita de duas 

moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, resultam no bem vital que não pode ser 

produzido em laboratório: a água”. 

 A água é um elemento fundamental à existência e manutenção da vida. Oliveira 

(2006, p. 47), afirma que “a formação da água ocorre em diferentes regiões do universo 

pela combinação de átomos de hidrogênio e oxigênio, sendo sua existência em estado 

líquido comprovada, até o momento, tão somente na terra”. 

 Já para Telles (2013, p. 34), “a terra é o único planeta do universo, conhecido até 

agora onde à água ocorre, simultaneamente, nos três estados fundamentais: Líquido, 

sólido e gasoso”. 

 Importante afirmar que as águas subterrâneas ou superficiais e qualquer estado 

físico são fundamentais para a manutenção da vida. Tratando-se de águas doces, a 

relevância é ainda maior, no que tange ao abastecimento humano.  

 Os recursos hídricos no planeta encontram-se, segundo Souza (2009, p. 29) em 

um percentual de 97,5% de água salgada e somente 2,5% de água doce, sendo que a 

água doce de grande relevância encontra-se em três estados físicos: sólido (68.9%), na 

forma de gelo nas calotas polares; gasoso (0,04 %), na atmosfera; e líquido, sendo 

29,90% de água subterrânea; 0,30 de água nos rios e lagos; e 0,90% outros 

reservatórios. 

 A quantidade total de água no planeta vem se mantendo constante há 500 

milhões de anos, representado 1.386 milhão de km
3
 (TELLES, 2013, p. 34), um ponto 

importante na caracterização da água como recurso natural renovável. A água, 

efetivamente, é um recurso renovável é não vai acabar, visto que o ciclo hidrológico é 

um sistema fechado. “O volume de água na terra é fixo, não cresce nem diminui, mas a 

qualidade piora consideravelmente” (TELLES, 2013, p. 34).  

 O planeta possui somente 2,5% de água doce, que representa a água de maior 

relevância para a sobrevivência humana. Suas características físico-químicas são 

fundamentais para a manutenção dos processos biológicos dos seres vivos. O IGAM 

(2008, p. 6) conceitua água doce como a água encontrada naturalmente com baixa 

concentração de sais ou também considerada para produzir água potável. 
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 O princípio 1º da Declaração de Dublin (1992, p. 1) define água doce como 

um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o 

desenvolvimento e o meio ambiente. Já que a água sustenta a vida, o 

gerenciamento efetivo dos recursos hídricos demanda uma abordagem 

holística, ligando desenvolvimento social com o econômico e proteção dos 

ecossistemas naturais. Gerenciamento efetivo liga os usos da terra aos da 

água nas áreas de drenagem ou aquíferos de águas subterrâneas..  

 

 O termo “água” é usado quando se trata de águas em geral, incluindo aquelas 

que não devem ser usadas pelo homem por questões ambientais (IGAM, 2008, p. 8). A 

água, em conceito legal amplo, seria um recurso ambiental, como determina o art. 3º da 

Lei n. 7.804/1989 (BRASIL, 1989), recurso fundamental de importância social, 

econômica e ambiental (SOUZA, 2009, p. 26).  

 Impõe-se, nesse ponto, uma explicação importante quanto à definição jurídica de 

água e a definição de recursos hídricos. Quando se refere à água em geral, trata-se de 

um elemento natural desprovido de valor econômico e utilização. Entretanto, quando se 

refere ao recurso hídrico, imputa-se à água valor econômico com o objetivo de uso 

(TELLES, 2013, p. 28). 

 Conforme IGAM (2008), recurso hídrico é a quantidade de águas superficiais ou 

subterrâneas disponíveis e que podem ser obtidas para o uso humano. Desse modo, em 

alguns momentos os conceitos podem ser usados como sinônimos, mas, na verdade, não 

o são.  

 No estudo do arcabouço jurídico relativo às águas subterrâneas, faz-se 

necessário abordar conceitos e noções técnicas e cientificas. Para alcançar tal objetivo 

deve-se buscar o conhecimento científico produzido em outras ciências. A ciência do 

direito não é suficiente para o desenvolvimento do tema. Tratando-se de águas 

subterrâneas, diversos outros conhecimentos científicos são relevantes ao objetivo deste 

trabalho. 

 Podem ser citadas diversas áreas do conhecimento cujo papel é fundamental ou 

mesmo de relevância transversa para a abordagem do tema. A hidrologia se apresenta 

como conhecimento fundamental para se entender e direcionar ações para a proteção e 

gestão sustentável do recurso.  

 Para Paz (2004, p. 2) a “hidrologia pode ser entendida como a ciência que estuda 

a água, como a própria origem da palavra indica (do grego): hidrologia = hydor („água‟) 

+ logos („ciência‟ ou „estudo‟)”. 
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 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) define “hidrologia” como  

ciencia que estudia las aguas superficiales y subterráneas de laTierra, y 

suaparición, circulación y distribución, tanto em el tiempo como em el 

espacio, sus propiedades biológicas, químicas y físicas, sus reacciones com 

el entorno, incluyendo su relación com los seres vivos 2) Ciencia que estudia 

los procesos que rigen el agotamiento y recarga de los recursos hídricos 

continentales, y que trata las diversas fases del ciclo hidrológico
1
 

(HIDROLOGIA, 2012, p. 172). 

 

 Já o Instituto Mineiro das Águas define “hidrologia” como “estudo das águas da 

Terra, suas ocorrências, circulação e distribuição, propriedades físicas e químicas e 

reações com o meio ambiente, inclusive suas relações com a vida” (HIDROLOGIA, 

2008, p. 37). 

 As duas definições remetem o estudo das águas às inter-relações com o ambiente 

e os seres vivos. A água é, sem sombra de dúvida, um objeto de estudo que não pode ser 

analisado em apartado. As relações desse líquido tão fundamental revelam a 

importância da temática abordada neste trabalho. 

 As ciências que tratam do tema apresentam a mesma relevância. A hidrologia e 

seus ramos apresentam fundamentos técnicos imprescindíveis para entender as questões 

jurídicas relativas às águas e, em especial, às águas subterrâneas. 

 A hidrologia se subdivide em outras áreas, mas é tradada aqui, com maior 

cuidado, uma de suas subdivisões, a hidrogeologia, que nada mais é do que o estudo das 

águas subterrâneas, também chamada de “hidrologia subterrânea”.  

 A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, em publicação de acepções 

técnicas de termos, define “hidrogeologia” como  

ramo da Hidrologia que estuda a água subterrânea, em especial a sua relação 

com o ambiente geológico; é, pois, uma das ciências da Terra, mas tem forte 

conotação de Engenharia; subdivide-se em: Hidrogeoquímica; 

Hidrogeomecânica; Geohidrologia; Litohidrologia; Metodologia. Trata das 

condições geológicas e hidrológicas, com base nas leis da Física e da 

Química, que regem a origem, a distribuição e as interações das águas 

subterrâneas; as intervenções humanas devem basear-se na aplicação de tais 

conhecimentos: prospecção, captação, proteção. O termo existe desde 1802 

(Lamarck); como ciência, desde 1856 (Darcy); atualmente a conotação 

ambiental é a mais importante (HIDROGEOLOGIA, 2016, p. 1).  

 

 O Ministério do Meio Ambiente apresentou a seguinte definição de 

hidrogeologia: 

                                                           
1
 Tradução de António Gonçalves Henriques: „Ciência que estuda as águas superficiais e subterrâneas da 

Terra, a sua formação, circulação e distribuição, tanto no tempo como no espaço, as propriedades 

biológicas, químicas e físicas e as interacções com o seu ambiente, incluindo a sua relação com os seres 

vivos. 2) Ciência que estuda os processos que regem as flutuações dos recursos hídricos continentais e 

as diversas fases do ciclo hidrológico.‟  
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Hidrogeologia é a ciência que estuda as águas subterrâneas ou também 

chamadas (aquíferos), seu movimento, ocorrência, propriedades, interações 

com o meio físico e biológico, bem como os impactos das ações dos seres 

humanos na qualidade e quantidade nessas águas (poluição, contaminação e 

superexplotação) (HIDROGEOLOGIA, 2007, p. 12). 

  

 O Glossário do Instituto Mineiro das Águas conceitua hidrogeologia como o 

estudo das formas de interação entre a água e o sistema geológico, sendo a parte da 

geologia que estuda as rochas, suas formas de ocorrência e sua capacidade de 

armazenamento de água (HIDROGEOLOGIA, 2008, p. 39). 

 As águas subterrâneas apresentam características muito diferentes em sua 

ocorrência se comparadas às águas superficiais. As características quanto à sua 

armazenagem, movimentação e distribuição são fundamentais no que tange à análise da 

melhor política de uso e gestão.  

 Atualmente a dominialidade das águas subterrâneas prevista na Constituição de 

1988 e em regulamentos não atenta para as questões hidrogeológicas especiais do 

recurso subterrâneo. 

 Baseando-se nesses conhecimentos, parte-se das noções científicas 

desenvolvidas na hidrogeologia para entender as características técnico-científicas das 

águas subterrâneas, visando ampliar e desenvolver o conhecimento jurídico com base 

consistente em outras ciências.  

 Entendendo os conceitos gerais estabelecidos na hidrologia e seus ramos, pode-

se compreender melhor qual é o papel da ciência do direito na gestão ecologicamente 

correta e sustentável das águas subterrâneas. Somente por meio dos aspectos técnicos 

básicos é possível entender como se deu a evolução histórica e jurídica da exploração 

das águas subterrâneas. 

 

3.2 Ciclo hidrológico  

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio de sua Câmara Técnica, 

define, em termos normativos, que o ciclo hidrológico é composto por águas 

superficiais, subterrâneas e meteóricas.  

 Tal conceito é extremamente oportuno para se apresentar a conceituação técnica 

e cientifica do ciclo hidrológico correlacionando tais conceitos aos da ciência jurídica.  
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  A água subterrânea é parte constituinte do ciclo da água, também chamado 

“ciclo hidrológico”. Assim está totalmente interconectada aos processos climáticos, com 

os rios, lagos e nascentes (ABAS, 2013).  

Figura 1 – Ciclo hidrológico 

  

Fonte: MMA, 2013 Adaptado pelo autor. 

 

 O ciclo hidrológico nada mais é do que o movimento ininterrupto da água dos 

oceanos, superfície da terra, solo, rocha e atmosfera. Tal movimento é regido pela 

energia solar, provocando o processo de evaporação (MMA, 2007). 

 Telles (2013, p. 33) apresenta uma definição didática de ciclo hidrológico: 

Com o calor proveniente do sol, parte das águas superficiais e dos oceanos 

evapora-se continuamente, formando vapor de água. Esse vapor sobe para a 

atmosfera e, resfriando-se, condensa em pequenas gotas de água. Conjuntos 

dessas pequenas gotas formam as nuvens. Fatores diversos provocam o 

resfriamento da água contida na nuvem, ocasionando as precipitações, em 

suas diversas formas, sobre a superfície terrestre. Assim, os solos, os rios, os 

riachos, e os oceanos são alimentados de água. O processo continua, 

repetidamente, sendo conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico  

 

O ciclo hidrológico “é o fenômeno global de circulação fechada da água entre a 

superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar 

associada à gravidade e à rotação terrestre” (BALBINOT et al., 2018, p. 133). 

 A água que infiltra e percola no solo ou nas rochas forma os aquíferos, podendo 

ressurgir na superfície como nascente, fonte, pântano ou até alimentar rios e lagos. 

Contudo, nem toda a água é absorvida, podendo escoar superficialmente abastecendo 

também os rios e lagos (MMA, 2007).  

 É bom lembrar que nem toda a água que percola no solo retorna à superfície 

rapidamente. Os aquíferos são a expressão máxima de que grandes reservatórios se 

formam no subsolo, guardando grandes volumes de água (ABAS, 2013). 
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 O ponto fundamental com relação ao ciclo hidrológico repousa no fato de que se 

trata de água em seus vários estados físicos. Por isso, o ciclo hidrológico composto por 

pelos processos de precipitação, infiltração, escoamento, evaporação, transpiração, 

evapotranspiração e condensação se refere apenas à água (MMA, 2007). A 

denominação de água subterrânea ou superficial é apenas didática.  

 Os processos visíveis do ciclo hidrológico são mais propensos à contaminação e 

variações de clima. Tal fato não ocorre com as águas subterrâneas, que pouco são 

afetadas por variações climáticas em curto prazo.  

 O mais preocupante, entretanto, no que se refere à poluição e à contaminação 

das águas, é o fato de que as águas subterrâneas não podem ser recuperadas em curto 

espaço de tempo, assim como as superficiais. A poluição de um corpo hídrico 

subterrâneo pode implicar águas contaminadas por milênios (ABAS, 2013).  

 

3.2.1Caracterização científica das águas subterrâneas e aquíferos  

 

 De forma geral, alguns autores caracterizam as águas subterrâneas como águas 

que se encontram no subsolo. É o caso de Pompeu (2010, p. 189), que define água 

subterrânea de modo amplo, como todas as águas que se encontram abaixo da superfície 

da terra. 

 Nem toda água que se infiltra no solo, entretanto, pode efetivamente ser 

caracterizada como subterrânea. Para considerá-la efetivamente como água subterrânea, 

deve-se ter em mente que ela deve existir em quantidade suficiente para satisfazer as 

necessidades humanas (LLAMAS, 2001).  

 Observa-se que para fins de definição do conceito de água subterrânea o 

posicionamento dogmático de Llamas (2001) não se apresenta como o mais adequado. 

Um metro cúbico de água no subsolo é efetivamente água subterrânea, assim como cem 

milhões de metros cúbicos de água também o são. Fica evidente que Llamas busca um 

conceito que demonstre que pequenos volumes de água não são relevantes a ponto de 

serem considerados.  

 Mesmo irrelevantes, no entanto, tais volumes não se desnaturam como conceito. 

Grande parte da doutrina caminha em sentido oposto ao entendimento de Llamas 

(2001). Pompeu (2010, p. 189) direciona-se nesse caminho afirmando que qualquer 

volume de água que se encontra abaixo da superfície é efetivamente água subterrânea. 
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 O conceito de LLamas (2001) sobre água subterrânea tem importância maior na 

demonstração de que volumes irrisórios de água não são representativos para o 

tratamento científico, visto que não geram qualquer benefício que efetivamente satisfaça 

as necessidades humanas.  

 Rebouças (2002) considera águas subterrâneas apenas aquelas que se encontram 

na zona saturada. Para ele, na hidrologia, a denominação “água subterrânea” é atribuída 

apenas à água que circula na zona saturada, isto e, zona situada abaixo da superfície 

freática. Assim estariam aqui excluídas as zonas não saturadas que também possuem 

reservas de água.  

 Dessa forma, as águas subterrâneas consideradas como todas as que se 

encontram abaixo da superfície da terra, conforme Pompeu (2010), ou apenas na zona 

saturada, conforme Rebouças (2002), encontram-se em grande parte armazenadas nos 

aquíferos, que podem conforme entendimento de Freitas (2010, p. 25), “ser 

considerados como solo, rocha ou sedimento permeável, capaz de armazenar água 

subterrânea”.  

 A Agência Nacional de Águas (ANA) define água subterrânea como aquela que 

“ocupa a zona saturada do subsolo.” (ÁGUA..., ANA, 2015, p. 5). 

 Coelho e Havens (2015, p. 90) definem os aquíferos como  

formações geológicas subterrâneas capazes de armazenar água. Esses grandes 

depósitos e água são alimentados pela precipitação atmosférica, que traz a 

água dos mares aos continentes, que acaba por adentrar nos aquíferos através 

do mecanismo da infiltração em suas áreas de recarga. 

  

 No entendimento de Teixeira (2012, p. 16), aquífero é um imenso reservatório 

de água no subsolo constituído de rochas porosas.  

 O Glossário da Agência Nacional de Águas assim define o termo “aquífero”: 

Aquífero: formação geológica (ou um grupo de formações) que contém água 

e permite que a mesma se movimente em condições naturais e em 

quantidades significativas. (TUCCI, 2009) 

 

ND2: uma ou mais camadas subterrâneas de rocha ou outros estratos 

geológicos suficientemente porosos e permeáveis para permitirem um fluxo 

significativo de águas subterrâneas ou a captação de quantidades 

significativas de águas subterrâneas. (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho) (ANA, 2015, p. 6). 

  

 Segundo Machado, (2014), o aquífero é uma formação porosa de rocha 

permeável, areia ou cascalho capaz de armazenar e fornecer quantidades significantes 

de água. 
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 Aquíferos seriam, então, conforme os autores, unidades ou formações geológicas 

capazes de armazenar e transmitir águas subterrâneas. Dessa maneira, representam, sob 

o aspecto econômico e social, uma reserva estratégica a fim de garantir o abastecimento 

humano e a continuidade das atividades produtivas humanas.  

Figura 2 – Esquema de um Aquífero 

 

 

Fonte: Prof. Carlos Ruberto Fragoso Jr./Prof. Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves, Centro de Tecnologia-Ctec. 

 

 O potencial de armazenamento de água de um aquífero pode variar muito, 

dependendo da extensão e da espessura da camada de rochas com as quais são 

constituídos (COELHO; HAVENS, 2015, p. 90). 

 Os aquíferos podem ter características bem distintas, podendo ser classificados 

de acordo com vários critérios. Quando classificados em relação aos espaços vazios, 

subdividem-se em três classes: aquíferos porosos, fissurais e cársticos (MMA, 2007, p. 

12). 



36 

 

Figura 3 – Tipos de aquífero

 

Fonte: Prof. Carlos Ruberto Fragoso Jr./Prof. Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves, Centro de Tecnologia-Ctec 

 

 As rochas que compõem os aquíferos podem ser classificadas em sedimentares, 

ígneas ou metamórficas. O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007) apresenta a 

definição de cada classe. 

 

Figura 4 – Representação dos aquíferos poroso, fissural e cárstico 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. 

 

 Veja-se a definição de “aquífero sedimentar ou poroso”: 

Poroso – com água armazenada nos espaços entre os grãos criados durante a 

formação da rocha; é o caso das rochas sedimentares, como os arenitos do 

Sistema Aquífero Guarani. Os aquíferos porosos funcionam com esponjas 

onde os espaços vazios são ocupados por água (MMA, 2007, p. 12). 
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 Em razão de sua grande porosidade, os aquíferos porosos são os mais relevantes, 

em razão de sua capacidade de reservar grandes volumes de água subterrânea e também 

porque ocorrem em grandes áreas (ABAS, 2016, p. 1). 

Figura 5 – Aquífero do tipo poroso 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. 

 

 Segundo a da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, o aquífero fissural é 

formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, duras e maciças, 

onde a circulação da água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas devido 

ao movimento tectônico. Ex.: basalto, granitos, gabros, filões de quartzo, etc. 

(SMA, 2003). A capacidade dessas rochas de acumularem água está 

relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação, 

permitindo a infiltração e fluxo da água. Poços perfurados nessas rochas 

fornecem poucos metros cúbicos de água por hora, sendo que a possibilidade 

de se ter um poço produtivo dependerá, tão somente, desse poço interceptar 

fraturas capazes de conduzir a água. Nesses aquíferos, a água só pode fluir 

onde houverem fraturas, que, quase sempre, tendem a ter orientações 

preferenciais. São ditos, portanto, aquíferos anisotrópicos. Um caso particular 

de aquífero fraturado é representado pelos derrames de rochas vulcânicas 

basálticas, das grandes bacias sedimentares brasileiras (ABAS, 2016, p. 1). 

 

 

 No aquífero cristalino ou fissural, a água percola pelas fissuras que resultam do 

faturamento das rochas com pouquíssima permeabilidade. Desse modo, são aquíferos 

que, se perfurados para exploração, produzirão poucos metros cúbicos de água (MMA, 

2007, p.12).  

Figura 6 – Aquífero do tipo fissural 
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Fonte: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. 

 

 Finalizando a classificação quanto à porosidade, chega-se  ao aquífero cárstico, 

caracterizado pelas rochas carbonáticas (MMA, 2007), 

formado em rochas calcáreas ou carbonáticas, onde a circulação da água se 

faz nas fraturas e outras descontinuidades (diáclases) que resultaram da 

dissolução do carbonato pela água. Essas aberturas podem atingir grandes 

dimensões, criando, nesse caso, verdadeiros rios subterrâneos. São aquíferos 

heterogêneos, descontínuos, com águas duras, com fluxo em canais. As 

rochas são os calcários, dolomitos e mármores (ABAS, 2015, p.01) 

 

  

Figura 7 – Aquífero do tipo cárstico 

 
Fonte: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. 

 

 Tais aquíferos apresentam águas subterrâneas com elevada quantidade de 

carbonato dissolvidas, por isso em alguns casos não podem ser consumidas pelo homem 
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sem prévio tratamento. A gruta de Maquiné, em Minas Gerais, é um ótimo exemplo de 

região de aquíferos cársticos (MMA, 2007). 

 

Figura 8 – Aquífero do tipo cárstico 

 

Fonte: Prof. Carlos Ruberto Fragoso Jr./Prof. Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves, Centro de Tecnologia-Ctec 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2007, p. 14), os aquíferos podem ser 

classificados quanto à sua posição e estrutura: 

(a) livres – aquíferos que se localizam mais próximos à superfície. Como no 

caso do aquífero Pantanal. 

(b) Confinados – presença de uma camada de menor permeabilidade 

(confinante) que submete as águas a uma pressão superior à atmosférica, caso 

da porção central do Sistema Aquífero Guarani. Nos aquíferos confinados os 

poços tubulares profundos podem apresentar artesianismo, isto é, a água jorra 

do poço sem necessidade de equipamento de bombeamento. 

(c) semiconfinados – situação intermediária entre os dois.  

 

 Tais classificações, segundo a hidrogeologia, não são únicas. existindo outras 

que utilizam outras características como critério de estudo e classificação. Cita-se como 

exemplo a subdivisão da crosta terrestre em zona saturada e zona não saturada (ABAS, 

2013).  

 A zona não saturada seria a parte do solo que não está totalmente preenchida por 

água (ABAS, 2013). Auge apresenta a seguinte definição de zona não saturada: 

Es la sección que se ubica inmediatamente por encima de la superficie 

freática y en ella coexisten los 3 estados de la materia (sólido, líquido y 

vapor) [...]. La zona subsaturada posee gran trascendencia hidrogeológica, no 

sólo em el aspecto dinámico sino también geoquímico, pues em ella, 

particularmente em su franja más superficial (franja edáfica), es donde se 

produce la mayor incorporación de las sales solubles que caracterizan al água 

subterránea de ciclo. Además, la zona subsaturada o de aireación, o no 

saturada, es um efectivo filtro natural frente a los contaminantes, em su 
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recorrido descendente hacia la zona saturada, o del agua subterránea 

propiamente dicha (AUGE, 2006, p.14-15)
2
. 

 

  Auge (2006) apresenta o papel fundamental desta zona não saturada, que 

é o de dificultar o acesso de contaminantes aos aquíferos saturados. Afirma que tais 

áreas funcionam como verdadeiros filtros biológicos. Desse modo, as zonas saturadas 

que se encontram mais abaixo ficam mais protegidas de tais contaminantes. As zonas 

não saturadas caracterizam-se pela existência de espaços não preenchidos totalmente 

pelas águas (ABAS, 2013). 

 Já as zonas saturadas definem-se como aquelas em que todos os espaços 

disponíveis estão ocupados pela água (ABAS, 2013). Já para Auge (2006) a zona 

saturada é composta de um único liquido, sendo praticamente imóvel. Sendo a mais 

problemática em termos de possíveis contaminações.  

 Outro ponto que merece destaque é que na zona saturada a pressão da água é 

geralmente maior do que a pressão atmosférica, desse modo, quando se perfura um 

poço, pode-se captar a água sem necessidade de bombeamento. Tal fato ocorre em razão 

da diferença entre pressão interna e pressão atmosférica (ABAS, 2013).  

 

Figura 9 – Esquema de solo e substrato poroso 

 

 

Fonte: Prof. Carlos Ruberto Fragoso Jr./Prof. Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves, Centro de Tecnologia-Ctec 

 

                                                           
2
 É a secção que se encontra imediatamente acima da superfície do lençol freático e coexistem os 3 

estados da matéria (sólido, líquido e vapor). A área subsaturada tem um grande significado 

hidrogeológico, não só dinâmico, mas também os aspectos geoquímicos, porque nela, particularmente 

em sua faixa mais superficial (tira do solo), é onde a maior incorporação de sais solúveis que 

caracterizam o ciclo das águas subterrâneas. Além disso, a zona de arejamento ou subsaturadas ou 

insaturado é um filtro natural eficaz contra contaminantes em sua rota para baixo da zona saturada, ou a 

própria água subterrânea.. Tradução do autor 
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 Outra subdivisão existente com relação aos aquíferos refere-se à permeabilidade. 

Aquíferos de baixa permeabilidade são também chamados “confinados”. Já os mais 

permeáveis são chamados “não confinados‟. A maioria deles está conectada às 

nascentes.  

Figura 10 – Aquíferos livres e confinados 

 

 

Fonte: Prof. Carlos Ruberto Fragoso Jr./Prof. Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves, Centro de Tecnologia-Ctec 

 

 Outro ponto fundamental com relação aos aquíferos refere-se às suas áreas de 

recarga. Recarga é a “infiltração de águas através do solo que alimenta a água 

subterrânea” (IGAM, 2008). O abastecimento desses verdadeiros reservatórios de água 

se dá principalmente através das zonas de recarga (ABAS, 2013). 

 Tratando-se de zonas de recarga, podem ser citados dois tipos: as de recarga 

direta e as de recarga indireta.  

 Nos aquíferos livres há sempre áreas de recarga direta onde as águas infiltram 

diretamente através das fissuras em rochas sobrejacentes ou em áreas de afloramento. 

Ocorrem em toda a superfície acima do lençol freático (SILVA, 2010).  

 Já nos aquíferos confinados, a lógica é diferente: o abastecimento e o 

reabastecimento se dão em locais onde as águas do aquífero afloram à superfície ou 

onde eles não sofrem confinamento (ABAS, 2013). Tais áreas de recarga direta não 

necessariamente estarão próximas dos pontos de captação, chamados “poços”. Em 

muitos casos tais áreas estão a quilômetros de distância, ou em territórios de outros 

Estados da Federação, ou em bacias hidrográficas distintas. 
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Figura 11 – Áreas de Recarga 

 

 

Fonte: HIDROLEX – Glossary of Hydrogeological Terms 

Tratando-se de zonas de recarga indireta tem-se o abastecimento por filtração 

vertical em áreas onde a carga pontenciométrica favorece os fluxos descendentes 

(ABAS, 2013).  

 Finalmente, com relação às áreas de descarga pode-se afirmar que são pontos 

onde as águas subterrâneas emergem, abastecendo os rios e, no caso dos poços 

artesianos, jorrando com pressão (SILVA, 2010). Tais pontos são de extrema 

importância, pois dão acesso aos contaminantes da superfície. Por esse motivo, 

extremamente relevante a análise de sua localização em relação a potenciais fontes 

poluidoras.  

 Importante esclarecer que os aquíferos que se comunicam com cursos d‟água 

superficiais são extremamente suscetíveis a contaminação. Em tempos de abundância 

hídrica, os aquíferos mais superficiais abastecem os rios. Contudo, em períodos de seca, 

pode ocorrer exatamente o contrário: os rios contribuírem com os aquíferos carreando 

poluentes que contaminarão as águas subterrâneas.  

 A preocupação, nesta dissertação é com a poluição das águas subterrâneas por 

empreendimentos que solicitam a outorga de uso de rios ou águas subterrâneas que 

podem influir na qualidade e quantidade de águas em outro Estado da Federação ou 

ainda outra bacia hidrográfica.  
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 As águas subterrâneas, em razão das características dos aquíferos, não respeitam 

as delimitações fronteiriças dos Estados, tampouco das bacias hidrográficas. Razão pela 

qual estuda-se aqui a importância da gestão colaborativa entre os Estados, discutindo a 

eficácia gerencial do domínio dos recursos hídricos subterrâneos pelos Estados 

Federados e pela União.  

 Voltando aos aquíferos, eles exercem várias funções de suma importância 

exercidas nos contextos econômico e social (REBOUÇAS, 2002). 

 A primeira e mais relevante em análise inicial relaciona-se à produção: a água 

para o consumo humano, agricultura e setor produtivo. As águas subterrâneas são, na 

atualidade, fundamentais para a garantia de abastecimento humano e de 

desenvolvimento da agricultura no Brasil e no mundo. (REBOUÇAS, 2002).  

 Diversos países do mundo são abastecidos por águas provenientes do subsolo, 

sendo que alguns dependem exclusivamente das águas subterrâneas.  

 O Brasil tem nas águas subterrâneas um fator estratégico de conservação da 

capacidade produtiva de alimentos. No que tange à indústria, a relevância das águas 

armazenadas nos aquíferos é ainda maior. A água é um insumo fundamental a qualquer 

atividade industrial.  

 A crise hídrica decorrente da estiagem ocorrida no Brasil em 2013 demonstra 

claramente a importância estratégica das águas subterrâneas para a manutenção dos 

processos produtivos no país. 

 Outra função citada por Rebouças (2002) foi demonstrada com a crise: a de 

estocagem e regulação. Nos períodos de cheias e de grandes volumes pluviométricos, os 

aquíferos funcionam como grandes reservatórios que recebem grandes quantidades de 

água, armazenando-as para que em períodos mais secos elas contribuam para a 

perenidade dos córregos e rios.   

 Como citado por Auge (2006) e convalidado por Rebouças (2002), os aquíferos 

têm grande capacidade de depuração biogeoquímica e de filtração das águas. Em outras 

palavras, as águas passam por processo natural de tratamento, adquirindo características 

químicas e fisioquímicas semelhantes ao de um processo convencional de tratamento.  

  Rebouças (2002) cita a função de transporte dos aquíferos, que se trata nada 

mais do que um sistema de envio de água de zonas de recarga para áreas de consumo ou 

extração. Tais áreas de recarga podem ser naturais ou artificiais.  

 Tal função revela um grande perigo para o fator qualitativo e quantitativo das 

águas subterrâneas no Brasil. De acordo com as características hidrogeológicas de 
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determinada região, pode-se possuir uma zona de recarga de um aquífero em 

determinada unidade federativa e sua zona de extração em outra.  

 Como, então, autorizar ou outorgar o uso de água subterrânea em determinado 

Estado sem analisar ou integrar o Estado onde ocorrem as recargas?  

 A questão é tormentosa tanto pelo aspecto dos volumes de água quanto pelo da 

qualidade das águas. Qual é o papel da União Federal nessa celeuma? Nos dias de hoje, 

nenhum, pois o domínio das águas subterrâneas pertence aos Estados, que podem 

outorgar sem a obrigação realizar uma gestão compartilhada com o Estado interferente. 

Mais à frente, em capítulo específico, a questão é retomada. 

 Voltando às funções definidas por Rebouças (2002) aborda-se a função 

estratégica representada pela “reserva estratégica” de água que pode ser usada em 

momentos de escassez hídrica, motivada pela falta de chuva ou por situações atípicas 

provenientes de emergências ou acidentes naturais. 

 Por último e não menos importante, a função geotermal, consubstanciada pela 

utilização da capacidade térmica como fonte de calor ou energia elétrica (REBOUÇAS, 

2002). 

 As águas subterrâneas fazem parte de um sistema maior, que é o ciclo 

hidrológico. A Resolução n. 15, de 11 de janeiro de 2001, considera que as subterrâneas 

são parte integrante e indissociável do ciclo hidrológico (BRASIL, 2001). 

 

3.3 Os grandes volumes armazenados 

 

 As águas subterrâneas, comparativamente às águas superficiais, são 

consideravelmente mais abundantes. Segundo a Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas (ABAS, 2013), o volume disponível de águas subterrâneas é 

aproximadamente cem vezes maior que as águas superficiais como rios e lagos. 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007, p. 9), “o Brasil possui 

uma reserva de águas estimada em cerca de 112.000 km3, considerando uma 

profundidade de até 1000 metros, com volume de recarga de 3.500km3 anuais”. 

No Brasil, a disponibilidade de água subterrânea pode chegar a 

5000m³/habitante/ano, entretanto tal disponibilidade não se dá de forma equilibrada em 

todo o território nacional, em razão das características hídricas e geológicas de cada 

região do país (BNDES, 1998).  
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 As discrepâncias são muito significativas quando se observa o Aquífero Guarani 

e as regiões sedimentares em geral, em comparação com regiões de ocorrência de 

rochas cristalinas no semiárido brasileiro (MMA, 2007, p. 09). 

 

Tabela 1 – Disponibilidade Hídrica 

 

  

Disponibilidade de água superficial e subterrânea. Considerou-se apenas a produção hídrica em território nacional. 
Fonte: IBGE, 2003 

 

 Diante das grandes diferenças no potencial hídrico subterrâneo e também 

superficial, verifica-se a importância de políticas integradoras capitaneadas pela União 

na gestão dos recursos hídricos. Analisando o gráfico anterior, verifica-se, por exemplo, 

que o Estado de Sergipe possui um potencial hídrico de 2,6 km³/ano, contrastando-se 

com o Amazonas, que possui 1.848,30 km³/ano. 

 Tal diferença correlacionada ao número de habitantes faz perceber que regiões 

com densidade demográfica acentuada podem sofrer maior escassez em virtude de um 

potencial hídrico baixo. Desse modo, as políticas de gestão se tornam fundamentais para 

equalizar diferenças tão marcantes no território nacional.  
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 As reservas de água subterrânea devem ser geridas em vista dos usos “de 

abastecimento, indústria e irrigação, para cada uma das regiões hidrográficas, bem como 

para aqueles considerados estratégicos” (ANA, 2013, p. 59). 

 O Plano Nacional de Recursos Hídricos (ANA, 2013, p. 59) caracteriza “como 

aquíferos estratégicos aqueles com reservas para suprir o consumo humano e animal e o 

desenvolvimento da atividade econômica atual e futura, na esfera de planejamento 

considerada, local ou regional.”  

Em razão de suas características bem distintas, ocorre a divisão do país em dez 

províncias hidrogeológicas, quais sejam: Escudo Setentrional, Amazonas, Escudo 

Central, Parnaíba, São Francisco, Escudo Oriental (Nordeste e Sudeste), Paraná, Escudo 

Meridional, Centro-Oeste e Costeira (ANA, 2003). 

 

Figura 12 – Províncias hidrogeológicas 

 

 

Representação Esquemática das províncias hidrogeológicas do Brasil  

Fonte: MMA, 2003. 

 

  

 Segundo Pessoa (1980, p. 462), 

 

a divisão de um país ou região em províncias hidrogeológicas, embora não 

deixe de ser um tanto arbitrária no que se refere ao número de províncias é 

aos limites das mesmas, reveste-se de grande utilidade prática ao representar 

sumariamente as condições hidrogeológicas de todo o país. Para fazer a 

divisão deve-se considerar inicialmente os diferentes grupos de aquíferos que 

ocorrem no país. MEINZER (in Tolman,1937) adota as seguintes regras para 

classificação: 1) Uma grande área que somente um grupo de aquíferos existe 
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ou é importante constitui uma província; 2) Onde ocorre mais de um dos 

principais grupos de aquíferos a coextensão dos dois mais importantes 

determina os limites da província; 3) Em regiões montanhosas elevadas a 

topografia e, até um certo ponto, o clima produzem radicais mudanças nas 

condições hidrogeológicas atenuando as diferenças à presença de diferentes 

grupos de aquíferos. Uma região montanhosa deste tipo constitui uma 

província hidrogeológica.  

 

 Vale lembrar que os limites das províncias não coincidem com os das bacias 

hidrográficas, tampouco com os territoriais dos Estados. Aquíferos podem estar 

contidos em uma ou mais bacia(s) hidrográfica(s) (MMA, 2007). 

 As províncias hidrogeológicas são compostas de sistemas aquíferos que têm 

papel social e econômico de destaque em razão de suas potencialidades hídricas. Desse 

modo, a subdivisão em províncias favorece melhor gestão dos recursos hídricos 

subterrâneos, mas, por se tratar de uma subdivisão arbitrária, não traz grandes ganhos ao 

desenvolvimento de uma política focada no recurso subterrâneo. (ANA, 2013). 

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES 1998, p. 

2) assim se posiciona sobre os aspectos estratégicos das águas subterrâneas no Brasil: 

Embora haja carência de dados precisos, a relevância desse recurso pode ser 

notada no caso de São Paulo: 71% dos municípios paulistas são abastecidos 

total ou parcialmente por águas subterrâneas 2, enquanto 47% são 

exclusivamente abastecidos por essa fonte. Esse segmento inclui diversas 

atividades que envolvem perfuradores de poços, fabricantes de equipamentos 

e materiais, fornecedores e prestadores de serviços, consultores, 

pesquisadores e outros profissionais. Não obstante, conforme o Professor 

Aldo da Cunha Rebouças, há falta de pessoal treinado, de levantamentos 

hidrogeológicos básicos e, sobretudo, falta de controle e fiscalização para 

garantir as condições de uso e proteção das águas subterrâneas. A maior parte 

dos poços é utilizada para abastecimento de indústrias, de condomínios, 

hospitais, hotéis, cultivos de alto valor agregado3 e outras atividades 

privadas, como forma de enfrentar os problemas originados pela 

intermitência do abastecimento ou para reduzir despesas com o suprimento 

de água. Como resultado, tem-se água de melhor qualidade e mais barata, 

apropriada por alguns setores econômicos e pela população de maior renda.  

 

 O aquífero mais importante em termos de volume armazenado no Brasil é, sem 

sombra de dúvida, o Aquífero Guarani, que representa uma reserva estratégica 

formidável em um mundo em constante crescimento do consumo.  

 O chamado Sistema Aquífero Guarani é um corpo hídrico subterrâneo e 

transfronteiriço que abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e 

do Uruguai. No Brasil, encontram-se, aproximadamente, 71% do aquífero. (MMA, 

2009). 
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 O uso das águas do Aquífero Guarani, no Brasil, destina-se, principalmente, ao 

abastecimento humano (70%), seguido do setor industrial (25%). Os restantes 5% são 

usados na irrigação e lazer (ABAS, 2013). 

 O Aquífero Guarani tem características geológicas e hidráulicas específicas e 

complexas, sendo que a maior parte do sistema encontra-se sob confinamento, com 

setores de afloramento, em sua maioria, de recarga com raras áreas de descarga 

subterrânea (MMA, 2009). 

 Nas áreas mais profundas, o aquífero apresenta artesinanismo, que nada mais é 

do que um poço que jorra água quando perfurado. Tal fato se dá em razão da diferença 

de pressão do aquífero confinado e saturado e da atmosfera (MMA, 2009). 

 Sob o ponto de vista hidrogeológico o Aquífero Guarani é a unidade 

hidroestratigráfica mais importante da porção meridional do continente sul-americano 

englobando a Bacia do Paraná (Brasil e Paraguai), a Bacia Chacoparanaense 

(Argentina) e a Bacia Norte (Uruguai) (MMA, 2009). 

 

Figura 13 – Aquífero Guarani 

 

 

Aquífero Guarani 

Fonte: Adaptado pelo autor de Wikipédia 

 

 Quando se analisa o volume de águas subterrâneas no mundo verifica-se sua 

importância socioeconômica. Existem países extremamente ricos em águas subterrâneas 

e outros muito pobres. Países que dependem quase que exclusivamente do recurso 

subterrâneo.  

 A água subterrânea é, sem dúvida, a mais abundante entre as fontes de águas 

doces disponíveis. Globalmente, as águas subterrâneas fornecem cerca de 50% de toda a 
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água potável e 43% de toda a irrigação agrícola (FAO, 2016). Atualmente, a 

preocupação com a escassez hídrica vem aumentando consideravelmente. A ONU, por 

intermédio da FAO, tem buscado desenvolver um novo modelo de gestão das águas 

subterrâneas, com o objetivo de garantir a produção de alimentos, o desenvolvimento 

econômico e social das populações sem, contudo, destruir esse recurso tão valioso.  

 As pressões de consumo mundial e a poluição dos cursos d‟água subterrâneos 

são, sem sombra de dúvida, os maiores geradores de escassez no mundo. Lembrando 

que o ciclo hidrológico é um sistema fechado, verifica-se que o volume geral de água no 

ciclo é o mesmo. Contudo, a qualidade da água doce é cada vez pior. 

 Segundo Telles (2013), por volta de 2050, quase a metade da população mundial 

sofrerá com a falta de água pura ou potável. Isso representa em torno de 4 bilhões de 

pessoas.  

  A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO, 2013, p. 25) apresenta a contabilidade das águas subterrâneas como meio de 

conhecimento das tendências futuras da oferta e da demanda de água: 

El principal objetivo de lacontabilidad del agua es ayudar a las sociedades a 

entender los recursos hídricos con los que cuentan: cuánta agua hay, dónde 

está y si los padrones actuales de uso serán sostenibles en el futuro. En su 

sentido popular, contabilidad significa dar cuentas de la administración, en 

este caso el uso que la sociedad hace de sus recursos hídricos. Por lo tanto, la 

contabilidad del agua comienza con la medición, pero inevitablemente 

también entra em cuestiones de uso y gobernanza del agua. 

Ninguna estrategia para hacer frente a la escasez de agua será efectiva si no 

se basa en la comprensión del ciclo hidrológico y en una contabilidad del 

agua seria. La contabilidad del agua se está fomentando cada vez más como 

un componente clave de los programas de gestión integrada de los recursos 

hídricos. Puede ser una actividad extraordinaria diseñada para alcanzar un 

objetivo específico, o puede ser parte de un programa de evaluación y 

seguimiento a largo plazo dirigido a mejorar y mantener el suministro del 

servicio hídrico. La información recogida para la contabilidad del agua es 

normalmente muy variada y abarca una gran variedad de asuntos sociales, 

técnicos y de gobernanza
3
. 

  

                                                           
3
 Tradução nossa: „O principal objetivo da contabilidade água é ajudar as empresas a entender os recursos 

hídricos que têm: quanta água é, onde está e se os atuais padrões de utilização serão sustentáveis no 

futuro. No seu sentido mais popular, significa representando a conta para a administração, neste caso, o 

uso que a sociedade faz com que os seus recursos de água. Portanto, contabilidade água começa com a 

medição, mas, inevitavelmente, também entra em questões de uso e gestão da água.  

Nenhuma estratégia para lidar com a escassez de água será eficaz se não se baseia na compreensão do 

ciclo hidrológico e em uma contabilidade de água sério. Contabilidade de água está sendo promovida 

cada vez mais como um componente-chave de programas de gestão integrada dos recursos hídricos. 

Pode ser uma atividade extraordinária projetada para atingir um objetivo específico, ou pode ser parte 

de um programa de avaliação e monitoramento de longo prazo que visa melhorar e manter o serviço de 

abastecimento de água. As informações coletadas para a contabilidade de água são, geralmente, muito 

variadas e incluem uma variedade de questões sociais, técnicas e de governança.‟ REVER 

TRADUÇÂO 
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 O estudo demonstra a preocupação mundial em mensurar o volume de águas 

subterrâneas disponível e, a partir daí, adequar as políticas de gestão. Tais políticas têm 

na contabilidade uma ferramenta de gestão integrada.  

 Tratando-se de águas transfronteiriças, tal gestão é prioritária para que os 

conflitos pelo uso da água não se acirrem e que as populações tenham acesso equânime 

ao recurso.  

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007) apresenta tabela com os 

principais aquíferos mundiais por continente: 

Tabela 2 – Principais aquíferos mundiais 

 

Adaptado pelo autor de MMA, 2007. 

 

 A análise da tabela revela que os aquíferos não são distribuídos nos continentes 

de forma equânime e que o Brasil é extremamente privilegiado quanto à extensão e ao 

volume de seus aquíferos.  

 Em um futuro bem próximo, a água subterrânea será fator-chave na política 

econômica mundial, pesando na balança econômica bem mais do que o petróleo. 
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3.4 A exploração das águas subterrâneas no Brasil.  

 

 O país possui um grande potencial de explotação de água subterrânea. Estima-se 

que existam no Brasil pelo menos 400 mil poços perfurados (ABAS, 2013). Entretanto 

há grandes divergências quanto ao número exato, visto que cada Estado mantém seu 

cadastro e não existem dados unificados. Alguns autores afirmam que o número poderia 

ser duas a três vezes maior do que se estima hoje, tendo em vista que diversos poços são 

perfurados sem qualquer procedimento de outorga, ficando à margem de qualquer 

levantamento oficial.  

 Em 2006, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),  

através da Moção n. 038, de 7 de dezembro de 2006, recomendou a adoção 

do SIAGAS, pelos órgãos gestores estaduais, Secretarias dos Governos 

Estaduais, Agência Nacional de Águas (ANA) e Usuários dos Recursos 

Hídricos Subterrâneos, como base nacional compartilhada para 

armazenagem, manuseio, intercâmbio e difusão de informações sobre águas 

subterrâneas (CPRM, 2016). 

 

 O SIAGAS é uma base de dados de águas subterrâneas criado pelo Serviço 

Geológico do Brasil que pode ser permanentemente atualizada e permite realizar 

procedimentos de consulta com geração de relatórios.  

 O sistema SIAGAS é uma fantástica ferramenta de controle e mapeamento da 

hidrogeologia de todo o país. O mais relevante do sistema está no fato da possibilidade 

de integração com outros sistemas.  

 O SIAGAS, desenvolvido e mantido pelo SGB, com base no mapeamento e na 

pesquisa hidrogeológica, permite a gestão adequada da informação hidrogeológica e sua 

integração com outros sistemas.  

 Segundo as informações atualizadas em 24 de agosto de 2016, o número total de 

poços cadastrados chega a 276.869. O sistema apresenta o detalhamento do número de 

poços cadastrados em cada Estado.  
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Tabela 3 – Quantitativo de poços por Estado 

 

 

Figura: Adaptado de SGB 

 

 Em breve análise do sistema, observa-se que a implementação da integração, 

bem como o cadastro, não é observada pelos órgãos gestores estaduais, secretarias dos 

governos estaduais, Agência Nacional de Águas (ANA) e usuários dos recursos hídricos 

subterrâneos.  

 Dessa maneira, os dados constantes são infinitamente menores do que a 

realidade brasileira. Mais uma vez, percebe-se o descompasso entre os Estados com 

relação à gestão das águas subterrâneas.  

 Tal ferramenta, se efetivamente for implementada, poderia ser de grande valia 

para a proteção, o controle e a gestão do uso das águas subterrâneas.  

 Nos últimos anos, a utilização das águas subterrâneas tem crescido 

constantemente. Vários são os fatores que contribuem para esse crescimento, como a 

baixa disponibilidade hídrica superficial para determinada demanda ou mesmo os custos 

bem menores de explotação de águas subterrâneas em relação ao consumo de águas 

tratadas disponibilizadas pelas concessionárias.  

 De todo modo, a partir de 2013, dado o grande período de estiagem, as águas 

superficiais alcançaram os menores volumes em décadas, gerando problemas graves de 

abastecimento em alguns Estados da Federação. Em alguns casos até com a adoção de 

racionamento.   
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 Considerando as características e disponibilidade das águas subterrâneas tornou-

se muito clara a relevância e a importância estratégica do recurso. Assim, os olhos se 

voltaram para as águas subterrâneas. 

 Segundo Cardoso et al. (2008) nos últimos anos ocorreu um crescimento 

contínuo do número de pesquisas para captação e exploração dos recursos hídricos 

subterrâneos. Empresas e órgãos públicos buscam nas águas subterrâneas a solução de 

baixo custo para o abastecimento que, em geral, é menos sujeita a  grandes estiagens.  

 As pesquisas financiadas pelos órgãos nacionais e internacionais buscam 

conhecer e mensurar os aspectos técnico-científicos atinentes às águas subterrâneas, 

bem como realizar uma análise econômico-financeira do recurso subterrâneo (ABAS. 

2013). 

 Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE (IBGE, 

2000), além da grande utilização das águas superficiais, constata-se que há expressivo 

aproveitamento de mananciais subterrâneos, especialmente no fornecimento das 

comunidades menores e nas áreas periféricas das grandes metrópoles.  

 Ainda segundo a pesquisa do IBGE (2000), a utilização de águas subterrâneas 

ocorre com mais frequência com o aproveitamento do lençol artesiano, o que se verifica 

em 53% dos distritos abastecidos no país. 

 A utilização do recurso se dá de forma diferenciada em todo o território 

nacional. Em alguns Estados, as águas subterrâneas têm a função complementar as 

águas superficiais. Em outros, a água subterrânea representa o principal manancial 

hídrico (MMA, 2003). 

 Cada vez mais as águas subterrâneas ampliam sua importância socioeconômica 

no Brasil. Observa-se claramente tal relevância quando se analisam os Estados de São 

Paulo, Maranhão e Piaui, onde o abastecimento humano com água subterrânea é 

extremamente representativo (MMA, 2003).  

 Para os pesquisadores Tucci e Cabral (2003, p. 18) “o Brasil apresenta uma 

deficiência séria no conhecimento do potencial hídrico de seus aquíferos e do seu atual 

estágio de explotação”.  

 Na análise dos pesquisadores, os estudos regionais são insignificantes e 

encontram-se desatualizados, sendo que apenas recentemente, com a identificação de 

contaminações em aquíferos, estão sendo realizados estudos pormenorizados em áreas 

muito restritas (TUCCI; CABRAL, 2003). 
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 O maior conhecimento sobre os aquíferos e suas características é 

fundamental para a proteção e gestão deles. A relação entre recarga e limite de 

explotação é ponto sensível na exploração do recurso. Tais conhecimentos devem ser 

base para o desenvolvimento de métodos e processos de gestão mais eficientes contidos 

em legislações e normativos mais modernos e atualizados (TUCCI; CABRAL,2003).  

 As águas subterrâneas padecem atualmente de regulamentos mais 

específicos que as protejam efetivamente da poluição e da superexplotação, que geram 

grandes prejuízos e que, em alguns casos, são irreversíveis.  

 O  Ministério do Meio Ambiente (2002) revela que, no Estado de São Paulo, 5,5 

milhões de pessoas são abastecidas por águas subterrâneas. Demonstra ainda que, no 

Estado do Maranhão, “mais de 70% das cidades usam água de poços, e no Estado do 

Piauí esse valor supera 80%”. A água subterrânea é fundamental para o abastecimento 

do semiárido nordestino da população de várias capitais do Brasil (MMA, 2002, p. 35).  

 Telles (2013) apresenta, na tabela a seguir, a projeção do consumo total mundial 

de água em 2025 de 5.235 km³, o que representa um crescimento muito expressivo. 

  

Tabela 4 – Projeção do consumo total mundial de água em 2025 

ANO CONSUMO 

1900 579 

1950 1.382 

2000 3.973 

2025 5.235 

Fonte: TELLES, 2013, p. 35. 

 

 Analisando a tabela, observa-se a expectativa de crescimento vertiginoso do 

consumo. Várias são as explicações para tal pressão no consumo de água. Mas as 

principais são o crescimento econômico mundial e a expansão populacional.  
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Tabela 5 – Gráfico de consumo de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 O crescimento econômico mundial está, necessariamente, atrelado ao insumo 

água. Os processos produtivos cada vez mais elevam o consumo.  

 No Brasil, a água subterrânea é utilizada basicamente na agricultura, no 

consumo humano, no setor produtivo industrial e na dessedentação animal. Na 

agricultura, as lavouras irrigadas demandam cerca de 56% do total das águas 

subterrâneas. O uso doméstico vem em segundo lugar, com uma demanda de 27%, 

seguida da indústria com 12% e dessedentação animal com 5% (MMA, 2003, p. 228). 

 Tratando-se da exploração das águas subterrâneas no Brasil necessária a 

abordagem da superexploração dos aquíferos e dos efeitos danosos que podem advir da 

prática.  

 

3.5 Aspectos da qualidade das águas subterrâneas 

 

 As águas subterrâneas, sob o aspecto da qualidade, superam, em termos 

qualitativos, as águas superficiais. As características hidrogeológicas dos aquíferos 

privilegiam a qualidade da água subterrânea. De forma geral, as águas superficiais estão 

mais propensas às diversas contaminações. 

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007) demonstra que as águas 

subterrâneas são, em geral, de boa qualidade, “com propriedades físico-químicas e 
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bacteriológicas adequadas a diversos usos, incluindo o consumo humano” (MMA, 2007, 

p. 201). 

 Para consumo in natura, as águas subterrâneas podem apresentar restrições para 

alguns usos: 

  

• Problemas localizados de elevada dureza e/ou sólidos totais dissolvidos nas 

regiões de ocorrência de rochas calcárias, como, por exemplo, os sistemas 

aquíferos Bambuí e Jandaíra, que podem restringir alguns usos. Este efeito 

está associado à dissolução promovida pela água subterrânea nessas rochas.  

• Elevados valores de sólidos totais dissolvidos nas porções mais profundas 

dos aquíferos, especialmente nas partes confinadas das bacias sedimentares, 

como é o caso de Guarani, Açu e Serra Grande. Por causa das condições de 

circulação lenta, a água subterrânea vai-se enriquecendo em sais minerais em 

profundidade.  

• Elevados valores de sólidos totais dissolvidos (frequentemente acima de 

2.000 mg/L) nos poços que explotam os aquíferos fraturados (terrenos 

cristalinos) do semiárido nordestino. O uso de dessalinizadores tem sido uma 

alternativa para o aproveitamento dessas águas. Questões como o destino dos 

rejeitos produzidos no processo de dessalinização e a manutenção dos 

equipamentos são aspectos importantes no gerenciamento que ainda 

necessitam de uma solução. O uso de aluviões e barragens subterrâneas, 

desde que tecnicamente bem planejado, é alternativa importante para o 

abastecimento de água com boa qualidade.  

• Ocorrência natural nas rochas de minerais cuja dissolução, localmente, gera 

água com concentrações acima do padrão de potabilidade. É o caso do ferro 

em sistemas aquíferos como Alter do Chão, Missão Velha e Barreiras, e flúor 

no Bambuí, no Guarani e na Serra Geral. As concentrações de ferro não 

apresentam risco à saúde humana, mas podem provocar problemas como 

sabor metálico e incrustação em poços. Recentemente, foram descritos os 

primeiros casos de excesso de fluoreto nos poços que captam água do 

aquífero sedimentar e cristalino da Região Metropolitana da Cidade de São 

Paulo (MARTINS NETTO et al., 2004). Diversos estudos realizados no 

Estado do Rio Grande do Sul têm mostrado também elevados valores de 

fluoreto nas águas subterrâneas (LOBO et al., 2000; COSTA et al., 2004). É 

conhecida ainda a ocorrência de elevados teores de cromo em águas do 

Sistema Aquífero Bauru–Caiuá, que muitas vezes inviabiliza seu uso. A 

origem antrópica ou natural desse composto na água ainda é controversa. 

Uma comprovação da qualidade das águas do subsolo do país é o grande uso 

de águas minerais e potáveis de mesa para consumo humano, especialmente 

nos grandes centros urbanos. Esse mercado movimenta anualmente cerca de 

U$ 450 milhões (MMA, 2007, p. 201-202). 

 

  

3.6 Risco de contaminação das águas subterrâneas 

  

 As águas superficiais são de fácil contaminação. A atividade humana impacta de 

forma significativa nos cursos d‟água superficiais. Os impactos ocorrem pelos diversos 

usos estabelecidos, muitos deles relacionados ao consumo, outros apenas em relação ao 

seu uso. Certo que as águas recebem uma carga de poluentes que impacta nos 
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ecossistemas e que restringe, em muitos casos, a possibilidade do um corpo hídrico ser 

aproveitado para outros usos.   

 A Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005, fala sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento 

estabelecendo as condições e padrões de lançamento de efluentes (CONAMA, 2005).  

 Uma das finalidades da resolução revela-se na necessidade de proteger os cursos 

d‟água por meio de instrumentos de controle da qualidade. Estabeleceu-se, então, um 

enquadramento que visa facilitar a fixação e controle de metas de melhoria na qualidade 

da água. 

 As águas superficiais são extremamente sensíveis a contaminação, contudo os 

processos químicos e biológicos da natureza e humanos são capazes, em tempo 

relativamente curto, de reduzir as cargas contaminantes e em alguns casos alcançar até 

100% de recuperação do corpo hídrico.  

 No caso das águas subterrâneas, o raciocínio é inverso: há possibilidade 

consideravelmente menor de os aquíferos serem contaminados, dadas suas diversas 

características hidrogeologias. Mas quando efetivamente ocorre a contaminação das 

águas subterrâneas a capacidade de recuperação desses corpos hídricos é infinitamente 

menor e mais lenta do que a das águas superficiais.  

 Desse modo, segundo Sousa (2009) os aquíferos detêm mais proteção em razão 

das baixas velocidades de infiltração e dos processos físico-químicos e biológicos que 

se estabelecem na zona não saturada do solo. Dadas as baixas velocidades no fluxo das 

águas subterrâneas, observa-se um retardamento na recuperação da qualidade. Com um 

tempo de residência maior do que o das águas superficiais, a recuperação será lenta, 

causando impossibilidade de uso do recurso e, consequentemente, prejuízo à atividade 

humana no local da contaminação e, possivelmente, em outros locais, visto que as águas 

fluem de um ponto a outro, agravando muito a possível contaminação. 

 Varias podem ser as causas de contaminação das águas subterrâneas. Alguns 

tipos de contaminação são potencialmente mais danosos que outros – por exemplo, a 

contaminação dos aquíferos por produtos químicos, que pode ter consequências 

devastadoras, inabilitando grandes volumes de água para consumo ou outros usos 

(ABAS, 2013). 

 Desse modo, as indústrias e os setores produtivos que utilizam produtos 

químicos são potenciais causadores de contaminação das águas, devendo o poder 
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público, mediante o licenciamento ambiental e outorga integrada, estabelecer 

procedimentos de controle que visem minimizar o risco de contaminação.  

 As águas subterrâneas, em geral, apresentam qualidade natural muito boa, 

contudo as atividades antrópicas nas últimas décadas têm comprometido 

significativamente os aquíferos no Brasil e no mundo (MMA, 2007).  

 Os principais problemas identificados, segundo a Agência Nacional de Águas 

são:  

• A perfuração de poços sem a elaboração de projetos construtivos e sem 

seguir normas técnicas é uma realidade comum em todo o país. • A 

proliferação indiscriminada de poços, que gera problemas de superexplotação 

dos aquíferos, provoca o significativo rebaixamento do nível freático e 

compromete indiretamente a qualidade das águas. 

 • A carência dos sistemas de saneamento é uma realidade comum em todo o 

país e em especial nas zonas rurais e nos subúrbios dos grandes centros 

urbanos.  

• O excessivo bombeamento de poços na região costeira, que aumenta a 

intrusão da cunha de água do mar, gerando problemas de salinização das 

águas.  

• Disposição inadequada de resíduos sólidos em lixões. O chorume, líquido 

resultante da decomposição do lixo, infiltra-se e atinge os aquíferos.  

• Atividade industrial, em que a disposição inadequada de resíduos sólidos 

associada a eventuais acidentes contamina o solo e a água subterrânea. Como 

exemplo, existe o caso da Shell em Paulínia, São Paulo. 

 • Vazamentos de tanques de armazenamento de postos de combustíveis.  

• O uso de insumos agrícolas, como agrotóxicos (inseticidas, herbicidas, 

pesticidas e fungicidas, entre outros) e fertilizantes, tem grande potencial de 

contaminação difusa.  

• Os impactos da mineração sobre os recursos hídricos subterrâneos são ainda 

pouco estudados. Uma das poucas áreas em que o conhecimento sobre o 

assunto é razoável ocorre no Estado de Santa Catarina, onde a mineração de 

carvão compromete a qualidade das águas superficiais e subterrâneas (MMA, 

2007, p.201-202) 

 

 

 Outras fontes de poluição que também apresentam grande risco aos recursos 

hídricos subterrâneos, se ocorrerem em zonas de recarga, podem ser citadas as fossas 

negras e sépticas. Tais equipamentos destinam os esgotos domésticos e industriais para 

percolamento no subsolo. No caso das áreas de recarga, a contaminação por tal sistema 

é tida como certa em razão das características do aquífero.  

 As fossas sépticas, se bem operadas, podem não produzir a contaminação dos 

aquíferos quando instaladas fora de áreas de recarga e com constante monitoramento. 

Entretanto, a melhor saída para os esgotos doméstico e industrial é o efetivo tratamento 

antes de qualquer lançamento em corpo hídrico subterrâneo ou superficial (ABAS, 

2013).   
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 Os postos de combustíveis, como citado, representam risco de possível 

contaminação para águas subterrâneas. Pequenos vazamentos em tanques ou as águas 

pluviais que arrastam químicos oleosos podem acarretar grande prejuízo à qualidade das 

águas subterrâneas. Em áreas de recarga, tais danos podem implicar a contaminação de 

águas subterrâneas que abastecem a localidade, mas também outras cidades ou Estados. 

O que vai definir a extensão da contaminação são as características hidrogeologias da 

região (ABAS, 2013). 

 Outra fonte de contaminação citada pela ANA (2016) refere-se aos resíduos 

sólidos urbanos depositados em lixões ou aterros sanitários. No caso dos aterros, a 

definição locacional faz toda diferença no que tange ao risco de contaminação. 

 A construção de aterros deve ser precedida de análise geológica do local de 

instalação e área de influencia, sendo proibida a construção deles em áreas de solo 

extremamente permeável ou de recarga. 

 Aplicando-se as técnicas construtivas de impermeabilização do solo é 

perfeitamente viável a gestão de resíduos sólidos em áreas de baixa permeabilidade do 

solo. Desse modo, é temerária a construção de aterros sem a devida avaliação dos solos 

sob o ponto de vista hidrológico e geológico.  

 Os lixões representam problema de contaminação em qualquer área ou terreno. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos tenta acabar com estes focos de contaminação 

definindo data limite para o fechamento dos aterros existentes no Brasil.  

 Reafirma-se que no ambiente rural os grandes vilões são os defensivos agrícolas 

e fertilizantes químicos que, em algumas circunstâncias, podem ser carreados para o 

subsolo, causando poluição dos aquíferos. Tal poluição pode ser agravada em razão das 

características do solo e dos aquíferos na região atingida. Em zonas de recarga, 

aquíferos confinados e saturados podem estar sendo contaminados silenciosamente, o 

que pode levar à contaminação de poços de abastecimento para consumo humano na 

região ou em outras, quando a geologia local permitir (ABAS, 2013).  

 Citando o Aquífero Guarani, pode-se demonstrar que as águas subterrâneas 

correm sérios riscos de contaminação, principalmente em suas zonas de recarga 

(SILVA, 2011, p. 32). Lembrando-se de que as áreas de recarga de um aquífero podem 

estar localizadas em bacias hidrográficas diferentes do ponto de captação e uso, é 

importante e relevante outorgas que respeitem as características hidrogeologias do 

aquífero, e não as divisões políticas de Estados ou de Comitês de Bacia Hidrográfica. 
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 Mais à frente, será demonstrada a relevância dos domínios públicos sobre as 

águas e os impactos na gestão, no controle e na proteção desse recurso tão valioso. 

 Para Souza (2013, p. 20), a clamada autodepuração das águas subterrâneas 

“muito lenta e associada à remediação complexa, morosa e de custos relativamente altos 

ou mesmo inviáveis, torna a prevenção das contaminações destas águas especialmente 

importante”. 

 Sob esse ponto vista de caráter estritamente hidrogeológico, observa-se que 

quaisquer contaminações que venham a ocorrer em águas subterrâneas terão grande 

impacto no uso do recurso, visto que elas não têm o condão de se recuperar nos mesmos 

níveis e tempo que as águas superficiais. Desse modo, prevenir a poluição, assim como 

o uso predatório das águas subterrâneas, tem importância fundamental, seja na garantia 

de abastecimento das populações, seja na da continuidade das atividades econômicas 

nacionais.  

 A renovação extremamente lenta das águas subterrâneas apresenta-se como fator 

que demanda maior zelo e cuidado na gestão do recurso. O uso do recurso deve, 

necessariamente, estar vinculado às características hidrogeologias do território de 

exploração e de territórios locais que venham a se relacionar com o recurso em razão de 

suas características hidrogeológicas.  

 O Brasil possui grandes riquezas hídricas em seu subsolo. Em um país de 

dimensões continentais, as águas subterrâneas ocupam papel de destaque, uma vez que a 

água é um recurso fundamental para a sobrevivência humana, gozando o Brasil de uma 

riqueza incalculável em seu subsolo. O país possui grandes volumes armazenados que 

tem papel estratégico enorme no continente e no mundo.  
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4 A PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA HISTÓRIA DA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.  

 

Neste capítulo, o objetivo é apresentar ao leitor um histórico constitucional, 

legislativo e infralegal da temática “águas subterrâneas”. Observa-se que no início do 

século passado as tratativas constitucionais e legais não abordavam a temática das águas 

subterrâneas em sentido estrito, restringindo-se a tratar de forma esparsa das águas em 

sentido lato.  

 A industrialização no Brasil e as pressões do desenvolvimento econômico 

colocaram a água, cada vez mais, como protagonista no desenvolvimento do país. 

Primeiro, por meiode seu potencial hidráulico para geração de energia elétrica, depois 

pelo aumento da demanda de seu consumo na agricultura, indústria e abastecimento 

público.  

 O avanço da tecnologia de exploração do subsolo e a crescente demanda 

impulsionaram os legisladores a regular a exploração das águas superficiais e 

subterrâneas. A evolução da legislação em relação às águas subterrâneas se deu 

efetivamente em razão do crescimento econômico e populacional, buscando o Estado 

realizar uma gestão mais eficiente no contexto do Federalismo Assimétrico brasileiro.  

 Cada Constituição brasileira é a cópia fiel do momento histórico vivido; das 

disputas políticas travadas nos diferentes níveis de poder; dos interesses econômicos 

preponderantes naquele momento; enfim, da conjuntura política social e econômica da 

época.  

 Desse modo, o objetivo principal neste capítulo é demonstrar os diferentes 

momentos históricos e a correlação deles com a temática das águas subterrâneas. A 

legislação brasileira apresenta como um espelho o reflexo dos interesses predominantes 

em cada momento histórico.  

 A temática das águas subterrâneas apresentada neste capítulo proporciona uma 

crescente evolução do interesse social e econômico em relação ao recurso subterrâneo, 

com base na evolução legislativa sobre o tema.  

 Antes de adentrar na legislação genuinamente brasileira, porém, deve-se 

mencionar as normas impostas ao Brasil-Colônia que apresentavam em seu corpo a 

temática das águas. É o caso das Ordenações Filipinas, também chamada Código 

Filipino, que nada mais é do que a compilação resultante da reforma do Código 

Manuelino por Filipe II da Espanha, durante o domínio castelhano da metrópole 
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portuguesa e de sua colônia brasileira. No fim da União Ibérica, o Código Filipino 

manteve-se em vigor em Portugal (SENADO, 1870). 

 As Ordenações Filipinas constituem o primeiro conteúdo normativo que tratou 

da temática das águas, aplicado ao Brasil-Colônia, como se pode observar no § 7º do 

Título LXXXVIII: 

 

7. E pessoa alguma não lance nos rios e lagoas, em qualquer tempo do anno 

(posto que seja fora dos ditos trez mezes da criação), trovisco (1), Barbasco 

(2), cocca (3), Cal, nem outro algum material, com que se o peixe mate.E 

quem o fizer, sendo Fidalgo, ou Scudeiro, ou dahi para cima, pola primeira 

vez seja degradado hum anno para África, e pague três mil réis. Epola 

segunda haja a dita pena de dinheiro e degredo em dobro: E assi por todas as 

vezes que for comprehendido, ou lhe for provado.  

E sendo de menor qualidade, seja publicamente açoutado com baraço e 

pregão, e por qualquer outra vez que nisso for comprehendido, ou se lhe 

provar, haverá as mesmas penas: e será degradado do lugar, onde for 

morador, e dez lagoas ao redor, por tempo de hum anno.O que assi havemos 

por bem, para que não se mate a criação do peixe, nem se corrompão as 

agoas dos rios e lagoas, em que o gado bebe(4).
4
(SENADO, 1870) 

  

 Assim, observa-se que a temática da poluição das águas, que é atualmente bem 

detalhada nas legislações nacionais, já se apresentava de forma embrionária no § 7º do 

Título LXXXVIII, quando se declarava a proteção da criação de peixe e das águas dos 

rios e lagos, onde o gado bebe, que não poderiam ser corrompidas. É evidente que no 

contexto da época o interesse era eminentemente de proteção patrimonial, e não 

ambiental. Mas, de qualquer forma, representa para este estudo um marco inicial do 

histórico legislativo das águas no Brasil.  

  

4.1 Constituições Brasileiras anteriores a 1988 

 

 São sete as Constituições anteriores à de 1988: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 

1967, dentre as quais, quatro foram proclamadas por assembleias constituintes; outras 

duas foram impostas por D. Pedro I e outra por Getúlio Vargas; e a última aprovada 

pelo Congresso por exigência do regime militar (SENADO, 2016). 

 Na história das Constituições brasileiras, ocorreram períodos de alternância entre 

regimes democráticos e ditatoriais. Desse modo, as Constituições aprovadas seguiam a 

lógica dos regimes vigentes, ora aprovadas por assembleias constituintes, ora impostas.  

                                                           
4
 Texto com grafia idêntica ao original. 
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 As Constituições que trataram da temática “águas” em seu conteúdo 

demonstraram a importância da questão para o país naquele momento. 

Independentemente se constituições analíticas ou sintéticas, a presença da temática água 

demonstra desde sempre sua relevância para o país. 

 A primeira Constituição outorgada foi a de 1824, inspirada no 

constitucionalismo inglês, segundo o qual é constitucional apenas aquilo que diz 

respeito aos poderes do Estado e aos direitos e garantias individuais (NOGUEIRA, 

2012). 

 A Constituição Política do Império do Brasil de 1824 não fez qualquer 

referência a matérias relacionadas às águas. Entretanto, é relevante citar “o rigoroso 

centralismo que a Carta de 1824 estabeleceu, ao criar um Estado unitário em que, a 

rigor, não havia poder local” (NOGUEIRA, 2012, p. 21).  

 Com o rigoroso centralismo, quaisquer questões referentes às águas estavam, 

necessariamente, sob o domínio do imperador. O art. 165 da Constituição de 1824 

previa: “Haverá em cada província um presidente, nomeado pelo Imperador, que o 

poderá remover, quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado” 

(NOGUEIRA, 2012, p. 21).  

 Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República dos Estados Unidos 

do Brasil, por meio do Decreto n.  1º, quando o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca é 

instituído como Chefe do Governo Provisório.  

 “O Governo Provisório decretou como forma de governo da Nação Brasileira a 

República Federativa, e estabelece as normas pelas quais se devem reger os Estados 

Federais” (BRASIL, 1889). 

 O Governo provisório decretou que as Províncias do Brasil seriam reunidas na 

Federação, ficando constituídos os Estados Unidos do Brasil, sendo que cada um desses 

Estados, no exercício de sua legítima soberania, decretará oportunamente  sua 

constituição definitiva, elegendo os seus corpos deliberantes e os seus Governos locais 

(BRASIL, 1889). 

 O Congresso Constituinte promulgou a Constituição de 1891 reafirmando a 

adoção da forma de governo sob o regime representativo, a República Federativa, 

constituindo-se pela união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em 

Estados Unidos do Brasil. (BRASIL, 1889).  
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 A Constituição de 1891 faz apenas uma menção à palavra água, mas em 

contexto diverso da temática de recursos hídricos. Entretanto o art. 34, § 6º
5
 da 

Constituição, sem disciplinar o domínio hídrico, atribui ao Congresso Nacional o poder 

de legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, ou se estendam a 

territórios estrangeiros (POMPEU, 2010). 

 A importância da Constituição de 1891 para o tema das águas subterrâneas e 

superficiais está na adoção do federalismo que impacta diretamente na gestão dos 

recursos hídricos, conforme será apresentado em capítulo posterior.  

 Necessária a observação de que o federalismo da Constituição de 1891, na 

prática, em nada se assemelha ao federalismo americano. Portanto, trata-se apenas da 

inspiração no modelo americano, que apresenta profundas diferenças do federalismo 

estadunidense.  

 Antes da Constituição de 1891 o Império detinha o domínio de todas as águas. 

Após a promulgação do texto constitucional, a Federação foi criada, bem como a 

relação de competências e domínios entre União e Estados, começando a se estabelecer 

o detalhamento quanto aos recursos hídricos nas Constituições que se seguiram. 

 A Constituição de 1934 explicitou o domínio da União em relação aos lagos e 

quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou que banhassem mais de um Estado, 

ou ainda que servissem de limites com outros países, ou se estendessem a território 

estrangeiro (BRASIL, 1934). 

 Aos Estados ficou definido o domínio dos bens de sua propriedade, conforme a 

legislação em vigor à época, ressalvados os definidos como de domínio da União.  

 A Constituição de 1934 assegurou a competência exclusiva para legislar sobre 

águas à União, incumbindo aos Estados legislar de forma supletiva ou complementar 

sobre águas. Ocorreu, também, citação do aproveitamento das águas e da energia 

hidráulica, reservando à União o poder de autorizar tal aproveitamento (BRASIL, 

1934). 

 Tratando-se da Constituição de 1934, não se pode deixar de citar o Código das 

Águas, contemporâneo a essa Constituição e que representa um dos mais importantes 

normativos sobre águas no Brasil e que inaugurou a temática “água subterrânea” nas 

normas brasileiras.  

                                                           
5
 Incluído pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926. 
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 Avançando no tempo, observa-se a Constituição de 1937, que foi outorgada pelo 

então presidente Getúlio Vargas sob os seguintes argumentos:  

 

ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e 

social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, 

resultantes da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, 

notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da 

extremação, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento 

natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta 

iminência da guerra civil;  
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração 

comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo 

remédios, de caráter radical e permanente;  
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado 

de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-

estar do povo;  
Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião 

nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que 

ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a 

decomposição das nossas instituições civis e políticas;  
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua 

independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, 

as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua 

prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje 

em todo o Pais (BRASIL, 1937).  
 

 A Constituição de 1937, conhecida como “Polaca”
6
 foi outorgada ao mesmo 

tempo em que foi implantada a ditadura do Estado Novo. Foi à segunda Constituição 

outorgada do Brasil, entretanto foi a que abriu mais espaço às práticas plebiscitárias 

(PORTO, 2012, p.11). 

 Sob o ponto de vista político, a Constituição de 1937 refletia, de um lado, uma 

dicotomia ideológica entre uma direita radical de inspiração nazista e fascista e, de 

outro, um comunismo representado pela então União Soviética (VAINER, 2010, p. 

175).  

 Foram criados à época dois partidos que refletiam esses ideais dicotômicos: o 

Partido da Ação Integralista Brasileiro, de cunho fascista, cujo expoente era Plinio 

Salgado, e o Partido Comunista do Brasil, de Luiz Carlos Prestes (VAINER, 2010, p. 

176).  

 Assim, estabeleceu-se no Brasil um ambiente de radicalismo bem diferente do 

liberalismo social da Constituição anterior. Momento propício para o golpe de Estado e 

outorga de uma nova “Constituição de cunho claramente fascista, conferindo 

amplíssimos poderes ao Presidente da República” (VAINER, 2010, p.176).   

                                                           
6
A Constituição de 1937 é conhecida como ‟Polaca‟ porque foi inspirada na Constituição da Polônia, de 

natureza autoritária. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B4nia
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 Com relação às águas, a Constituição de 1937 não inovou, mantendo os 

dispositivos da Constituição de 1934 e a aplicabilidade do Código das Águas. Veja-se:  

 

Art. 36. São do domínio federal: a) os bens que pertencerem à União, nos 

termos das leis actualmente em vigor; b) os lagos e quaesquer correntes em 

terrenos do seu dominio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de 

limites com outros paizes ou se estendam a territorios estrangeiros; c) as ilhas 

fluviaes e lacustres nas zonas fronteiriças. 

 Art. 37. São do dominio dos estados: a) os bens de propriedade destes, nos 

termos da legislação em vigor, com as restricções do artigo antecedente; b) as 

margens dos rios e lagos navegaveis, destinadas ao uso publico, si por algum 

titulo não forem do domínio federal, municipal ou particular (BRASIL, 

1937)
7
. 

 

 

 Em 1946, foi promulgada a quinta Constituição brasileira, após a queda de 

Getúlio Vargas, de inspiração republicana e democrática, bem diferente da anterior, que 

se baseava em Constituições autoritárias. As eleições convocadas por Getúlio foram 

vencidas por Eurico Gaspar Dutra, que convocou a Constituinte, promulgada em1946 

(VAINER, 2010, p. 176).  

 Segundo Baleeiro (2012, p. 13), a inspiração da Constituinte de 1946 baseou-se 

no principio filosófico kantiano “de que o Estado não é fim em si mesmo, mas meio 

para o fim. Este fim seria o homem”. Desse modo, o Estado deveria direcionar sua 

atuação para elevar a qualidade de vida do homem quanto a questões materiais, físicas, 

morais e intelectuais, trazendo-lhe benefícios quanto à saúde, à educação, ao bem-estar 

econômico, com consequente desenvolvimento da Nação. 

 A Constituição de 1946 manteve entre os bens da União os lagos e quaisquer 

correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhassem mais de um Estado, 

“servissem de limite com outros países ou se estendessem a território estrangeiro” 

(POMPEU, 2010, p. 47). 

 Segundo o art. 34 da Carta Magna de 1946, incluem-se entre os bens da União 

 

I – 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;  

II – a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 

fortificações, construções militares e estradas de ferro (BRASIL, 1946). 

 

 Essa Constituinte incluiu entre os bens dos Estados os lagos e rios em terrenos 

de seu domínio e os que tivessem nascentes e foz no território estadual. A relação de 

                                                           
7
 Grafia conforme texto original 
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domínio hídrico de Estados e Municípios foi drasticamente alterada “ao extinguir a 

categoria de rios municipais” (POMPEU, 2010, p.47). 

 Com o golpe militar de 1964, os militares assumiram o poder no Brasil. As 

emendas constitucionais de 1961 e 1966 demonstraram claramente que a Constituição 

anterior não atendia aos anseios daquela classe em ascensão. Os atos institucionais já 

haviam, de forma prática, determinado a morte da Constituição de 1946. Desse modo, 

em 1967 outorga-se uma nova Constituição (VAINER, 2010, p.182).  

 A Constituição de 1967 conferiu amplos poderes ao Poder Executivo federal. 

Consequência desse fortalecimento do Poder Executivo foi a valorização da União na 

estrutura federativa do Estado brasileiro, trazendo para si certas competências que antes 

pertenciam aos Estados e aos Municípios (VAINER, 2010, p.182).  

 Com relação às  águas praticamente nada mudou na Constituição de 1967 em 

relação a anterior. O art. 8° da Constituição de 1967 estabeleceu a competência da 

União para legislar sobre águas, assim, como previa a anterior (POMPEU, 2010). 

 Com relação à dominialidade, a Constituição de 1967 previu que se incluíssem 

entre os bens da União os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio que banhassem mais de um Estado, constituíssem limites com outros países ou 

se estendessem a território estrangeiro (BRASIL, 1967). 

 Com relação aos domínios dos Estados, definiu que se incluísse entre seus bens 

os lagos em terrenos de seu domínio e os rios que neles têm nascente e foz. 

 Observa-se nas Constituições anteriores a 1988 um crescente interesse na 

regulação e regulamentação da temática das águas. Entretanto, não ocorreu qualquer 

referência às águas subterrâneas no texto constitucional. Desse modo, antes da 

Constituição de 1988, a abordagem desse tema ficou apenas a cargo do Código das 

Águas de 1934, que será tratado à frente. 

 É evidente que de forma indireta tais Constituições trataram da dominialidade 

das águas subterrâneas. Exemplo disso é a Constituição de 1946, que trata 

genericamente de “correntes de água em terrenos” (BRASIL, 1946). 

 Todavia, é importante ressaltar que o tratamento genérico de correntes de água, 

subterrâneas ou superficiais deu lugar ao aprofundamento da temática das águas 

subterrâneas com o advento da Constituição de 1988.  

 

4.2 Constituição de 1988 
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 A Constituição de 1988 reservou um capítulo completo à temática ambiental, 

abordando de maneira esparsa as questões referentes às águas no texto constitucional.  

 A previsão contida no art. 225, caput, apresenta o mote da Constituição 

ambiental, demonstrando o interesse do legislador originário em conjugar 

desenvolvimento com sustentabilidade ambiental.  

  Veja-se o art. 225 da Constituição da República de 1988:  

 
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.  

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético;  

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente;  

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei.  

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.  

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 

definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

 O art. 170 da Constituição reafirma o caráter ambiental do art. 225, impondo à 

ordem econômica princípios ambientais. Veja-se: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
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I – soberania nacional; 

II – propriedade privada; 

III – função social da propriedade; 

IV – livre concorrência; 

V – defesa do consumidor; 

VI – defesa do meio ambiente; 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n.  42, de 19.12.2003) 

VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII – busca do pleno emprego; 

IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional 

de pequeno porte. 

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n.  6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei (BRASIL, 1988), grifos nossos). 

 

Inaugurou-se um novo paradigma, o paradigma ambiental. Todas as ações do 

Estado brasileiro devem respeito à proteção do meio ambiente, visando manter o 

equilíbrio ambiental. Todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado 

(BRASIL, 1988).  

 A Carta Magna apresenta o povo, em sentido lato, como titular de direitos em 

relação ao meio ambiente e seus bens ambientais, sendo assim sujeito de direitos e de 

obrigações com relação ao meio ambiente. Impõem-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defesa e preservação para que as gerações presentes e futuras possam gozar 

de um meio ambiente equilibrado (BRASIL, 1988). 

 Em momento anterior à Constituição de 1988, o Código das Águas disciplinava 

o direito das águas no Brasil, visto que pouco se tratou nas constituições anteriores 

sobre os recursos hídricos ou lato senso sobre águas.  

 A Constituição de 1988 estabeleceu novos princípios para uma nova política de 

recursos hídricos, revogando em grande parte o Código das Águas de 1934. Dos temas 

alterados o mais relevante se deu em relação à adoção da dominialidade publica 

exclusiva das águas. A Carta Magna retira do ordenamento a previsão de águas 

particulares, ainda existente no Código das Águas de 1934 (BARBOSA et al., 2012). 

 O inciso III do art. 20 define como 

  

bens da União 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 (BRASIL, 1988). 

.  
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Tal artigo leva a cabo as águas particulares no Brasil, sendo a Constituição de 

1988 o marco da plena dominialidade pública das águas.  

 A Constituição de 1988 não recepciona os artigos do Código das Águas que 

tratavam das águas particulares. Esses artigos coexistiam com aqueles que tratavam da 

dominialidade pública.  

 Desse modo, todas as águas se tornam públicas, incluindo as subterrâneas, 

ficando os proprietários apenas como meros detentores de direito de uso, obrigando-se 

ao processo de outorga.  

 Aos Estados a Constituição reservou, no art. 26, inciso I, o domínio das “águas 

superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 

caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União” (BRASIL, 1988). 

 No que atine a repartição de competências legislativas a Constituição fixa que a 

União legislará privativamente sobre águas, podendo lei complementar autorizar os 

Estados a legislar sobre águas ou recursos minerais. Fica claro que sem a existência de 

lei complementar a competência permanece com a União (POMPEU, 2010). 

 No entendimento de Pompeu (2010, p. 50) “no campo hídrico a União tem dupla 

competência, pois cria o direito sobre as águas, quando legisla privativamente e porque 

edita normas administrativas sobre as águas de seu domínio em forma de lei ou não”.  

 Na Constituição de 1988, os Estados detêm a chamada competência residual em 

matérias não reservadas ou não vedadas para legislar sobre águas, cabendo antes 

autorização federal por meio de Lei. (BARBOSA et al., 2012).  

 Quanto às competências constitucionais, os Estados gozam da prerrogativa de 

legislar, de forma analógica,  à União sobre normas administrativas referentes às águas 

sob seu domínio. O fundamento está no poder de polícia administrativa sobre seus bens 

(POMPEU, 2010, p. 51). 

 A Carta de 1988 não deu aos municípios parcela de dominialidade ou 

titularidade das águas. Cabe tão somente aos Estados e à União sua titularidade 

(BARBOSA et al., 2012).  

 A Constituição autoriza os municípios a legislar de forma suplementar, tratando-

se de assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que 

couber (BRASIL, 1988). 

 Com essa frase Pompeu (2010) demonstra a competência comum da União, 

Estados e Municípios na consecução de ações de proteção ao meio ambiente através da 

fiscalização das concessões de exploração de recursos. 
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 Em relação à competência concorrente a Constituição prevê que Estados, União 

e Distrito Federal possam legislar concorrentemente sobre recursos naturais, prevendo 

que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União será limitada a 

estabelecer normas gerais. Fica claro que a superveniência de lei federal sobre normas 

gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário (BRASIL, 1998). 

  Conforme entendimento de Pompeu (2002, p. 10) os municípios legislam sobre 

assuntos de interesse local e suplementam a legislação federal e a estadual, no que 

couber, não lhes cabendo qualquer parcela de dominialidade hídrica.  

 Assim, cabe aos Municípios a proteção dos recursos naturais locais, evitando 

que ocorra degradação e poluição das águas que fluem em seu território (BARBOSA et 

al., 2012, p. 148). 

 Finalmente, a Constituição da República de 1988 determinou a criação de um 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNGRH). Tal sistema foi definido e 

regulamentado pela Lei n. 9.433/97, que instituiu a Politica Nacional de Recursos 

Hídricos (BRASIL, 1997). 

 Todas as Constituições desempenharam importante papel na evolução do direito 

das águas. A evolução dos princípios constitucionais inspirou o legislador no 

desenvolvimento da gestão e proteção dos recursos hídricos, especialmente a 

Constituição de 1988, que teve papel crucial no avanço do paradigma da gestão 

ambiental dos recursos hídricos no Brasil.  

  A Lei n. 9.433/97 e o Código das Águas de 1934 representam as legislações 

infraconstitucionais mais relevantes para o conhecimento do histórico legislativo das 

águas no Brasil. 

 

4.3 Legislação Infraconstitucional 

 

 A produção normativa brasileira em relação aos recursos hídricos segue, assim 

como todas as normas, as demandas sociais e econômicas em determinado 

espaço/tempo. O mesmo valendo para os recursos hídricos subterrâneos.  

 No século XIX e inicio do XX, contudo, em função da tecnologia disponível, a 

legislação não se aprofundou na temática das águas subterrâneas. Evidentemente em 

razão de não existir à época uma demanda expressiva com relação a tais recursos. 
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 A evolução tecnológica e o aumento da demanda trouxeram ao arcabouço legal a 

presença de normativos que passaram a regular as questões afetas aos recursos hídricos 

de maneira geral.  

 Assim, o Brasil produziu, desde o início do século passado normativos que 

tiveram como objetivo a promoção e valorização dos recursos hídricos. Tais normativos 

tem uma intima ligação com a utilização do potencial hidráulico para geração de energia 

elétrica.  

 A transição do modelo agrário para o industrial marcou o momento em que as 

águas receberam atenção especial da legislação. Contudo, os recursos hídricos recebiam 

atenção apenas em função do potencial elétrico. Ficando ainda de lado os outros usos da 

água.  

 

4.3.1 Código das Águas de 1934 

 

   

 Nesse ambiente foi publicado o Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934, que 

aprovou o Código de Águas Brasileiro. Segundo Maria Elizabeth (2008) “o decreto 

procurou atender às demandas de um País que se urbanizava e que era palco de grandes 

transformações econômicas, sociais e políticas”. 

 O Código das Águas seria então parte de um conjunto de iniciativas da chamada 

“Era Vargas”, que tinha por objetivo superar uma legislação antiquada que não mais 

garantia os objetivos da sociedade da época (SILVESTRE, 2008). 

 Todavia, há que se pontuar a natureza intervencionista do Estado brasileiro à 

época, cujo objetivo principal era propiciar meios para o desenvolvimento da indústria, 

sendo necessário assim, o controle estatal do recurso (SILVESTRE, 2008). 

 Apesar da importância histórica do Código das Águas, não se pode, aqui, deixar 

de apresentar um contraponto histórico de renomado jurista da época que defendia a 

inconstitucionalidade do mesmo. 

 Em seu artigo escrito em dezembro de 1934, e publicado na Revista da 

Faculdade de Direito de São Paulo em 1935 o Jurista J. M. de Azevedo Marques aponta 

a inconstitucionalidade do código das águas sob a alegação de que o mesmo foi 

promulgado por ato ditatorial do executivo, deixando o legislativo a margem de sua 

apreciação.  
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 Vejam-se os argumentos constantes no artigo da lavra do Marques (2012, p. 

261): 

O decreto Federal, n. 24643, denominado „Codigo das Aguas‟, está datado de 

10 de julho de 1934, e, por isso, se presume assignado pelo Chefe do 

Governo Provisório e dictatorial nesse dia 10 de Julho. Mas, ficou oculto, 

sem publicação oficial, até o dia 20 de Julho, na qual, só então, foi publicado 

no „Diario Official‟ da União. Antes dessa publicação, porem, entrou em 

vigor, no dia 16, a Constituição Federal. 

Quer dizer, portanto, que a 20 de Julho o Presidente da Republica promulgou 

um lei, feita antes da Constituição pelo chefe do governo dictatorial, não 

emanada do Congresso Legislativo. 

Promulgou, sim, porque promulgação é a publicação oficial das Leis. Podia 

Faze-lo? Não, evidentemente, por que o Poder Executivo não pode promulgar 

leis, no regimento constitucional, sem o processo legislativo, discussão e 

votação, transitado no parlamento. 

De conseguinte, o Codigo da Aguas nasceu em 20 de Julho e não na sua data, 

e, pois, nasceu inviável, inconstitucional, nasceu morto.  

Ainda... 

Sendo assim, como é em puro direito, sem sofismas, o Presidente da 

Republica do Brasil, no dia 20 de Junho, não tinha autoridade para dar 

nascimento, ou vida, a leis, fazendo publicar as que foram assignadas pelo 

chefe do Governo Provisório (note-se: „provisório‟), não emanadas do 

parlamento legislador  

 

 Em que pese à argumentação do nobre Professor J.M. de Azevedo Marques, o 

Código foi considerado válido e determinou os rumos da política de Águas no Brasil. 

Seu conteúdo material superou as possíveis inconstitucionalidades formais existentes, 

apresentando um novo paradigma a respeito do tema naquele momento histórico. Sendo 

publicado na constância da então nova Constituição, foi por ela recepcionado, sendo em 

seguida alterado e mantido por decreto-lei, “adaptado às normas e aos objetivos da 

Constituição Federal de 1937” (POMPEU, 2010, p.139). 

 A industrialização do país era o objetivo estatal à época. Desse modo, os 

alicerces para a expansão industrial estavam nas indústrias de base e na geração de 

energia elétrica. Assim, vem o Código de Águas reafirmar essa priorização de forma 

absoluta em relação aos outros usos.  

 Ponto marcante do Código das Águas é a adoção da classificação do Código 

Civil da época para a definição das águas públicas. Veja-se o que expõe Pompeu com 

relação a tal definição: 

O Código de Águas acolheu a classificação dos bens públicos constante da 

legislação civil (art. 66, I a III, do CC, de 1916), segundo a qual, em 

enumeração exemplificativa, eram: de uso comum do povo (art. 66, I), tais 

como os mares, rios, estradas, ruas e praças em mais tarde, as praias, de uso 

especial(art.66, I), os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou 

estabelecimento federal, estadual ou municipal; e dominicais (art.66, III), os 

que constituíam o patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios, 

como objeto de direito pessoal ou real da cada uma dessas entidades.  
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 Para definir que águas eram particulares o Código das Águas adotou o método 

da exclusão. Sendo 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” (BRASIL, 1934). 

 Observa-se o estabelecimento de conceitos de propriedade e publicização das 

águas com objetivo claro de facilitar a exploração de energia elétrica a fim de gerar 

sustentáculo para o projeto de industrialização em curso naquele momento histórico.  

 O Código das Águas tem concepção bem definida, sendo criado com a 

finalidade de estabelecer o regime jurídico das águas. É claro, que os objetivos não 

tinham, assim como hoje, a finalidade de proteção do recurso e uso racional. Mas o 

embrião da Atual Política Nacional de Recursos Hídricos foi gestado em 1934. 

 Nascem com o código das águas as limitações administrativas de interesse 

público que serão fundamentais para o desenvolvimento do aproveitamento do potencial 

hidráulico (BRASIL, 1934). O Código traz em seu corpo um capítulo dedicado 

exclusivamente ao aproveitamento hidráulico, demonstrando o grande interesse do 

governo em viabilizar o desenvolvimento industrial no Brasil.  

  Outro marco está na publicização das águas, e na prevalência do interesse 

público sobre o privado no que tange ao uso e controle das águas. O Código das Águas 

foi a primeira norma que tratou do aproveitamento industrial das águas.  

 Para Silvestre (2008), o “Estado brasileiro que produziu o Código das Águas 

lançou mão de diversos meios para a implementação de um projeto de modernização 

nacional”.  

Vejam-se quais os meios explicitados por Silvestre:  

Coerção e aparelho ideológico foram habilmente mobilizados para combater 

inimigos, direcionar fluxos populacionais e monetários (privados e públicos), 

realizar obras de infra-estrutura, reconhecer, avaliar e explorar (por si ou via 

estímulo aos capitais privados) os ditos recursos naturais, aguçar o 

sentimento de brasilidade e assim por diante (SILVESTRE, 2008). 

 

 No contexto da época o foco estava no estabelecimento de bases capitalistas para 

o estabelecimento de uma economia de mercado. A publicização da água abria caminho 

para que o interesse da coletividade prevalecesse ao interesse privado. 

 O Código apresenta uma subdivisão das águas que representou um avanço em 

sua época. A publicização das águas trouxe uma dualidade ao modelo brasileiro da 

época, estabelecendo a divisão de águas em públicas, águas comuns e águas 

particulares, sendo que as águas públicas poderiam ser de uso comum ou dominicais.  
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 As águas de uso comum foram definidas em conformidade com o artigo 2º do 

decreto n.  24.643, de 10 de julho de 1934, observe-se:  

 

Art. 2º São águas públicas de uso comum: 

a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, bahias, enseadas e 

portos; 

b) as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; 

c) as correntes de que se façam estas águas; 

d) as fontes e reservatórios públicos; 

e) as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, 

constituam o „caput fluminis‟; 

f) os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam 

na navegabilidade ou flutuabilidade. 

§ 1º Uma corrente navegável ou flutuável se diz feita por outra quando se 

torna navegável logo depois de receber essa outra. 

§ 2º As correntes de que se fazem os lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis 

serão determinadas pelo exame de peritos. 

§ 3º Não se compreendem na letra b)deste artigo, os lagos ou lagoas situadas 

em um só prédio particular e por ele exclusivamente cercado, quando não 

sejam alimentados por alguma corrente de uso comum (BRASIL, 1934). 

 

 Para serem consideradas de uso comum tais águas deveriam obedecer ao critério 

da perenidade. Ou seja, águas que não secarem em “períodos de estio forte” (BRASIL, 

1934). 

 O art. 6º do Código das Águas definiu as águas públicas dominicais como “todas 

situadas em terrenos que também o sejam, quando não forem de domínio publico de uso 

comum ou não forem comuns”. Adotando-se nesse caso o critério da exclusão 

(BRASIL, 1934). 

 Já com relação às águas comuns estabeleceu o Código das Águas que são 

aquelas correntes não navegáveis ou flutuáveis e de que essas não se façam. (BRASIL, 

1934). Trata-se aqui de águas superficiais inservíveis à navegação ou a flutuabilidade de 

embarcações.  

 Mesmo inovando através da publicização das águas o código manteve o caráter 

privativista e patrimonialista anterior, quando estabeleceu as águas particulares. Veja-se 

o que estabelece o art. 8º do Código: 

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 (BRASIL, 

1934). 

 

 É perfeitamente aceitável para no momento historio de 1934 que o Código das 

Águas mantivesse em seu texto o conceito de águas particulares. Entretanto, tal previsão 

não perdurou por muito tempo no corpo normativo brasileiro. 
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 No que tange às águas subterrâneas o Código das Águas já trazia uma 

preocupação com o uso harmonioso das águas pela sociedade. Ainda em um conceito 

privativista que estabeleceu que o dono de qualquer terreno poderia “apropriar-se por 

meio de poços, galerias das águas que estivessem logo abaixo da superfície do prédio”, 

desde que não prejudicasse o uso dos poços já existentes ou o curso natural das águas 

públicas dominicais, publicas de uso comum ou particulares (BRASIL, 1934).  

  Para Machado (2014, p. 505) “o domínio público deve dar acesso à água 

àqueles que não sejam proprietários dos terrenos em que as nascentes aflorem, àqueles 

que não estão em prédios à jusante das nascentes e àqueles que não são ribeirinhos ou 

lindeiros dos cursos d‟água”. 

 O Código lança mão do poder de polícia para coibir o uso da água subterrânea 

que implicasse em prejuízo de outros usos das águas. 

 

4.3.2 Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

 A gestão dos recursos hídricos no Brasil se dá através da Lei n.  9.433, de 8 de 

janeiro de 1997. A referida Lei regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 

Federal. O referido inciso estabelece que compete à União instituir o sistema nacional 

de gerenciamento de recursos hídricos e definir os critérios de outorga de direitos de seu 

uso. Destaque-se que os seis fundamentos básicos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos têm como base os arts. 1º e 2º. 

 O primeiro deles declara a água um bem de domínio público. Grande celeuma 

em relação à questão. Para a doutrina majoritária se trata de uma impropriedade afirmar 

que a água estaria sob o domínio público. Vale lembrar que o Código das Águas, já 

declarava a água como de domínio público de uso comum ou dominial. 

 Tal constatação se dá em função de que bens ambientais pertencem à 

coletividade, portanto são bens de natureza difusa. Para Sousa (2009, p. 102) 

“tradicionalmente os bens ambientais, como espécies de bens difusos, sempre 

receberam tratamento do regime de direito público, pois foram definidos pelo Código 

Civil como bens da Administração”. 

 No entanto, com a nova ordem constitucional não se pode tratar bens ambientais 

como de natureza puramente de domínio público (SOUZA, 2009). No mesmo sentido 

Machado (2014, p. 351-3) afirma que “a dominialidade pública da água, afirmada na 
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Lei 9.443/97 não transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário da água, 

mas torna-o gestor desse bem, no interesse de todos”. 

 Ademais, outro fundamento de extrema relevância é a declaração de que a água 

é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Tal redação inaugura a ideia 

de que a água é um recurso que pode deixar de ser acessível para todos os usos atuais. A 

inserção do termo limitado no texto da lei vem coroar a adoção dos conceitos 

estabelecidos na Conferência de Estocolmo em 1972. Lembrando que em 1968 a Carta 

Europeia da Água já adotava o valor econômico da água. 

  A Declaração de Dublin é mais categórica em seu principio 1º, veja-se:  

 

1. A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da 

vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; partindo-se do princípio que a 

água sustenta a vida, a gestão dos recursos hídricos requer uma abordagem 

holística, integrando o desenvolvimento econômico e social com a proteção 

dos ecossistemas naturais. A sua gestão efetiva integra o uso do solo com os 

usos da água no âmbito da bacia de drenagem ou do aquífero subterrâneo‟ 

(grifos nossos). 

 

 Para alguns doutrinadores, a falta de valor econômico da água levou no passado 

ao desperdício. Em tese, a cobrança pelo uso da água teria um caráter educativo com 

viés de proteção e uso racional. O caráter de bem econômico traria maior eficiência na 

gestão e utilização do recurso. 

 Estabelece também como fundamento a prioridade do abastecimento de água 

para consumo humano e dessedentação de animais em caso de escassez. Considera-se 

extremamente inteligível o referido parágrafo, pois, a utilização da água de maior 

relevância para a sociedade é o consumo. Deve-se lembrar do direito fundamental de 

acesso à água.  

 Para Grubba (2012, p.48) a “água é a essência da vida. Sem água, não podemos 

falar em vida digna, visto que tampouco poderemos falar em vida”. Nessa concepção a 

Política Nacional de Recursos Hídricos tem o condão de proteger o bem maior, a vida, 

em detrimento dos outros usos e interesses envolvidos. 

 Com relação à gestão estabelece-se como princípio o uso múltiplo das águas, 

vinculando a gestão desses recursos ao estabelecimento de politicas que visem garantir 

os diversos usos possíveis das águas. Desse modo, todos os setores que utilizem a água 

têm igual direito de acesso aos recursos hídricos, sendo papel das entidades 

responsáveis o controle e fiscalização.  
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 É bom lembrar que no caso escassez hídrica declarada a prioridade no uso da 

água será para a manutenção da vida humana e animal.  

 Um dos fundamentos de maior relevância na Lei n.  9.433, de 8 de janeiro de 

1997 é o estabelecimento da bacia hidrográfica como unidade territorial para 

implementação da Politica Nacional de Recursos Hídricos compondo assim o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 Machado  (2014, p. 13) “estabelece o conceito de Bacia Hidrográfica como: área 

terrestre a partir da qual todas as águas fluem, através de uma sequência de ribeiros, rios 

e eventualmente lagos para o mar, desembocando numa única foz, estuário ou delta”. 

 No entendimento do autor  (MACHADO, 2014), a bacia hidrográfica se tornou 

ferramenta de gestão dos recursos hídricos, sobressaindo-se no cenário mundial nos 

últimos 50 anos. É grande a importância do conceito de bacia hidrográfica dentro da 

política de recursos hídricos e do sistema de gerenciamento. 

 O último e não menos importante fundamento estatuído pela Lei n. 9.433/97 é o 

caráter de gestão decentralizada e participativa, em que o poder público, usuários e 

comunidades decidem as questões de maneira conjunta. Pelo menos esse é o objetivo da 

referida Lei. Contudo, sabe-se que na prática existem outras variáveis que interferem na 

boa gestão dos recursos.   

 A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece, também, objetivos bem 

definidos que devem ser buscados pelo poder público e pela sociedade. O parágrafo 

primeiro do artigo 2º da Lei 9433/97 define como objetivo assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos.  

 A proteção e preservação ambiental representam objetivo constitucional que foi 

absorvido pela norma, privilegiando a solidariedade intergeracional. A água é elemento 

fundamental a manutenção da vida de todos os seres vivos no planeta. Garantir o acesso 

das futuras gerações ao recurso é necessariamente garantir a sobrevivência da raça 

humana e de todos os seres vivos.   

 A norma além de objetivar a garantia da disponibilidade de água, coloca como 

objetivo que a referida água atenda a padrões adequados para os respectivos usos. De 

todos os usos os mais relevantes e nobres referem-se ao consumo, utilização na 

agricultura, geração de energia elétrica e transporte.  

 Silva (2011 p. 119), com relação a proteção aos direitos das futuras gerações, 

afirma:  
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A titularidade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi estendida, na 

Constituição Federal, não só à coletividade presente, mas às futuras gerações. 

Isso importa na imposição a toda a coletividade do dever de proteger e 

preservar o meio ambiente, bem como de buscar a sua reparação, de forma a 

manter a integridade do planeta.  

   

 Segundo ensinamento Machado (2014, p. 125), “o art. 225 consagra a ótica da 

solidariedade entre as gerações, pois as gerações presentes não podem usar o meio 

ambiente fabricando a escassez e a debilidade para as gerações vindouras”. 

 Não poderia o legislador, sob a égide da Constituição ambiental, deixar de 

aplicar o princípio da solidariedade intergeracional na questão das águas. O tema águas 

e meio ambiente são tão intrínsecos que a Política Nacional de Recursos Hídricos não 

poderia deixar de absolver a visão protetiva e ampliativa da constituição.  

 A leitura que se faz da referida lei demonstra a preocupação do legislador em 

munir o gestor de recursos hídricos com fundamentos e objetivos ambientalmente 

sustentáveis e ecologicamente responsáveis.  

 Fica ainda mais evidente a finalidade do legislador quando, nos incisos II e III 

do art. 2º da Lei n.  9.433/97, descreve como objetivos a “utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável” e a prevenção e 

defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais. 

 Na análise de todos os incisos do art. 1º da PNRH, entende-se que o legislador 

tem como principal finalidade garantir a oferta de água em quantidade e qualidade 

suficientes para a atual geração e para as futuras. 

 Objetivando o uso racional e integrada dos recursos na PNRH o legislador 

reparte as obrigações e benefícios com relação aos recursos hídricos garantindo com 

isso o uso múltiplo da água. 

 As diretrizes gerais de ação do PNRH demonstram, no art. 3º, o viés ambiental e 

sustentável da norma:  

 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos: 

I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos 

aspectos de quantidade e qualidade; 

II – a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do País; 

III – a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV – a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 

usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; 
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V – a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI – a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras. (BRASIL, 2015, Nosso Grifo). 

 

 Todos os incisos do art. 3º da PNRH têm em seu bojo a ideia de integração dos 

vários atores envolvidos. Essa é sem dúvida a premissa básica para o sucesso da norma, 

sendo que a efetividade da proteção ambiental do recurso depende fundamentalmente da 

integração e articulação da União com os Estados.  

 Essa articulação é previsão expressa do art. 4º da PNRH, quando define que a 

“União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 

hídricos de interesse comum” (BRASIL, 1997). 

 Até o presente momento foram abordados os objetivos e fundamentos da PNRH, 

em que o legislador demonstra sua inspiração na Constituição de 1988. Como então 

efetivar tais objetos e fundamentos em níveis de Governo Federal, Estadual e 

Municipal? A resposta está nos instrumentos definidos pela PNRH, que devem ser 

seguidos por todos os atores públicos e privados: 

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I – os Planos de Recursos Hídricos; 

II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V – a compensação a municípios; 

VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1992 

Nosso Grifo) 

 

 Em 2006, foi criado pela Lei n. 9.433/97 o Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 30 de 

janeiro de 2006 (BRASIL, 2006). Baseado em estudos técnicos que se dividiram em 

cinco áreas denominadas cadernos setoriais, “que analisaram os principais setores 

usuários de recursos hídricos do País: saneamento; indústria e turismo; agropecuária; 

geração de energia hidrelétrica; e transporte aquaviário” (BRASIL, 2006). 

 Tal plano configura-se como um programa estratégico para o período de 2005-

2020, que estabelece diretrizes, programas e metas, que objetivam assegurar às atuais e 

futuras gerações a necessária disponibilidade de água, dentro de padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos, tudo com base no manejo integrado (BRASIL, 2006, p. 

13).  

 É um dos instrumentos que dirigem a gestão das águas no Brasil. Tem como 

objetivos “a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em 
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qualidade e quantidade; a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem 

como dos eventos hidrológicos críticos e a percepção da conservação da água como 

valor socioambiental relevante” (BRASIL, 2006). 

 Outro instrumento estabelecido pela Política Nacional de Recursos Hídricos é o 

enquadramento dos corpos de água em classes de acordo com os usos principais da 

água. As resoluções Conama n. 357, de 17 de março de 2005, e n. 20, de 18 de junho de 

1986, dispõem sobre a classificação dos corpos de água e estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. 

 A outorga de direito de uso de recursos hídricos tem por objetivo garantir o 

controle quantitativo e qualitativo. Outra finalidade é o efetivo exercício dos direitos de 

acesso aos recursos hídricos (BRASIL, 1997).  

 De acordo com o inciso IV, do art. 4º da Lei Federal n.  9.984, de 17 de junho de 

2000, compete à ANA outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de 

recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, bem como emitir outorga 

preventiva (BRASIL, 2000). 

 No caso dos demais corpos hídricos a competência pertence aos respectivos 

Estados. Como já mencionado, não há dominialidade em nível municipal. Todavia, 

tratando-se do distrito federal a dominialidade está presente nos mesmos moldes dos 

Estados. 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece como instrumento a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e tem por objetivo o incentivo ao uso racional da 

água, dando uma noção ao usuário do real valor da água. Além, é claro, de obter 

recursos financeiros para a recuperação das bacias hidrográficas do País (BRASIL, 

1997).  

 Tal cobrança não se constitui como imposto, mas remuneração pelo uso de um 

bem público. A definição do preço é realizada através dos Comités de Bacia 

Hidrográfica. Leciona Viegas (2005, p. 55):  

Independentemente da posição que se assuma em relação ao acerto da 

política de cobrança pela utilização da água, é inegável que o instrumento 

possibilita uma melhor conscientização de parte do usuário no sentido de que 

o líquido potável outrora abundante hoje é um bem cada vez mais procurado 

e menos disponível no Brasil e mundo.  

  

 A outorga dos recursos hídricos é o instrumento que disciplina o mecanismo de 

cobrança pelo uso da água. “É com base nos preceitos dessa autorização do Estado para 

o uso privado da água que se estabelecem os direitos de cobrança pelo uso, de acordo 



82 

 

com critérios pactuados politicamente nos comitês de bacia” (DOURADO JUNIOR, 

2004, p. 80). 

 Outro instrumento de grande importância social é a compensação a municípios. 

Estabelece a Constituição Federal em seu Art. 21, XIX, que compete à união instituir 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 

direitos de seu uso, sendo que a Lei n.  7.990, de 28 de dezembro de 1989 regulamenta 

tal dispositivo estabelecendo em seu art. 1º:  

 

Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de 

energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos 

em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida 

nesta Lei. 
 

 Conforme Freitas (2010, p.131) “o simples fato da exploração dos recursos 

hídricos gera direito à coparticipação dos Municípios nos lucros dos concessionários de 

energia elétrica”. Sendo que tais valores arrecadados devem ser aplicados no 

financiamento de estudos, programas, projetos e obras, incluídos os planos de recursos 

hídricos e na execução e custeio do Sistema de Gerenciamento (FREITAS, 2010).  

 O último e não menos importante instrumento da PNRH é o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos que gera dados para todos os atores envolvidos 

para que as políticas sejam desenvolvidas em sinergia no sistema.  

 Segundo ensinamento de Oliveira (2006, p. 118-119) “tanto a definição da 

Política Nacional, quanto à criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, são fundamentais a persecução do objetivo de utilizar-se este recurso de forma 

racional e integrada”. Para que tal integração ocorra efetivamente se faz necessária a 

criação de um sistema de informações que integre todos os órgãos e entidades 

responsáveis pela gestão para troca de conhecimentos e informações sensíveis sobre 

todos os aspectos relativos à gestão das águas no Brasil.  

 Outro ponto de suma importância a ser abordado é a Organização Institucional 

da Gestão das Águas no Brasil. Tal organização é extremamente relevante para a 

consecução dos objetivos e fundamentos da Política de Recursos Hídricos.  

 O Artigo 33 da Lei 9.443/1997, que instituiu o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos, composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de 

Águas, Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os órgãos 

dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 
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competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Comitês de Bacias 

Hidrográficas e Agências de Águas (BRASIL, 1997).  

 No Sistema Nacional de Recursos Hídricos os Conselhos Nacionais e Estaduais 

tem como finalidade a coordenação da gestão integrada das águas. O Conselho Nacional 

é órgão deliberativo e responsável por promover a articulação nacional, sendo que suas 

competências estão definidas no art.35 da Lei n. 9.433/97, veja-se:  

 

I – promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários; 

II – arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

III – deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 

repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados; 

IV – deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica; 

V – analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos 

hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos; 

VI – estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VII – aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e 

estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos; 

IX – acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas 

metas; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 

X – estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos e para a cobrança por seu uso. 

XI – zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB); (Incluído pela Lei n.  12.334, de 2010) 

XII – estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus 

instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens (SNISB); (Incluído pela Lei n.  12.334, de 2010)XIII – apreciar 

o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se necessário, 

recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-

lo ao Congresso Nacional. (Incluído pela Lei n.  12.334, de 2010). (BRASIL, 

1997) 

 

 Com relação aos Conselhos Estaduais pode-ses afirmar que sua função principal 

é a gestão dos cursos d‟água de domínio do seu respectivo Estado (DOURADO 

JUNIOR, 2014, p.72). 

 A Agência Nacional de Águas e as demais agências têm como objetivo o arbitrar 

administrativamente os conflitos relacionados com os Recursos Hídricos, além de 

planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos Recursos Hídricos.  

 Instituída pela Lei 9.984/2000 a ANA tem natureza jurídica autárquica, gozando 

de autonomia administrativa e financeira e está vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente. (DOURADO JUNIOR, 2014). Já as agências de águas atuam como 
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secretaria executiva do respectivo ou dos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

com idêntica área de atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica.  

 Já os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados com atribuições 

normativas, deliberativas e consultivas exercidas em sua jurisdição. O artigo 37 da Lei 

9433/1997 define sua área de atuação, veja-se:  

 
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.(BRASIL, 1997) 
 

  ESSES comitês têm  por objetivo primeiro implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), promovendo o debate das questões relacionadas aos 

recursos hídricos, além da articulação com outras entidades intervenientes. Compete 

também ao Comitê o julgamento dos conflitos em primeira instância.  

 No âmbito da Bacia Hidrográfica cabe ao Comitê à aprovação e controle da 

execução do Plano de Recursos Hídricos estabelecendo a estrutura de cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos sugerindo valores a serem cobrados.  

 Dessa forma os integrantes do sistema têm por objetivo a coordenação integrada 

da gestão das águas afim de que as políticas sejam aplicadas de forma harmônica por 

todos os integrantes.  

 Quando o legislador aprovou a Lei n. 9.433/97 e criou o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos e a Política Nacional de Recursos Hídricos adotou a descentralização 

e a participação como fios condutores da gestão dos recursos hídricos.  

 Verdadeiramente, as decisões tomadas de forma participativa e decentralizada 

são efetivamente mais adequadas para questões locais e regionais, visto que, as decisões 

serão tomadas no âmbito das comunidades afetadas.  

 Porém, os recursos hídricos merecem também um olhar unitário, mas não 

centralizador. A gestão decentralizada deve estar intimamente ligada aos interesses 

nacionais. Para a gestão eficaz e protetiva dos recursos hídricos necessários se faz a 

integração efetiva das políticas, tanto na proteção e recuperação dos cursos d‟água 

quanto na emissão de outorga, equalizando os interesses locais e nacionais a gestão dos 

recursos terá grandes ganhos de qualidade.  
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 A questão da dominialidade tem um papel crucial nesta análise, visto que as 

medidas de gestão das águas são realizadas em compatibilidade com a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, que por sua vez é aplicada em consonância com os domínios da 

União e Estados. Em outras palavras os detentores de domínio aplicam os instrumentos 

da PNRH nos recursos sujeitos ao seu poder estatal.  

 

4.3.3 Lei n. 6.9381/81 – PNMA  

 

 O conteúdo principiológico da Gestão das Águas está contido na Constituição de 

1988, mais precisamente no art. 225. Capitulo dedicado ao Meio Ambiente.  

 A Lei Federal 6.938, sancionada em 1981, portanto, antes da Constituição de 

1988, foi totalmente recepcionada por esta, dispondo sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, definindo seus fins, mecanismos de formulação e aplicação. (BRASIL, 

1981).  

 A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente sofreu no tempo muitas mudanças 

e acréscimos por meio das seguintes leis: Lei n.  7.804, de 1989; Lei n.  8.028, de 1990; 

Lei n.  9.966, de 2000; Lei n.  11.284, de 2006; Lei Complementar n.  140, de 2011; Lei 

n.  12.651, de 2012. Todas as mudanças no sentido de aprimorar a gestão e proteção do 

meio ambiente.  

 A Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, criou o 

SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, com estabelecimento de 

competências administrativas e legislativas para as diferentes instâncias de poder 

(MMA, 2016). 

 A Política de Meio Ambiente apresenta como definição de recursos ambientais 

“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.” Sendo esta a 

redação final dada pela Lei n. 7.804/1989 (BRASIL, 2016). 

 Desse modo, a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, anterior à Política 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, traz em si instrumentos que por si só já 

apresentam mecanismos de proteção aos recursos hídricos. 

 Em sede de princípios a Política Nacional de Meio Ambiente se baseia na 

racionalização da água, no planejamento, controle e zoneamento de atividades 

potencialmente e efetivamente poluidoras. Além do acompanhamento do estado da 
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qualidade ambiental, recuperação das áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas 

de degradação (BRASIL, 2016). 

 Tais princípios são, de forma genérica, aplicáveis à Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Até porque serviram de inspiração para a Lei 9.433 que veio a ser 

aprovada em 1997.  

 Vários são os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, mas frisa-se a 

definição de áreas prioritárias de ação governamental que se relacionam à qualidade e 

ao equilíbrio ecológico em atendimento aos interesses dos entes federados (BRASIL, 

2016). 

 Uma das áreas prioritárias que se destaca é a gestão dos recursos hídricos, 

intimamente ligada a todos os interesses de proteção ambiental. Para a referida lei o 

“meio ambiente é 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”. 

(BRASIL, 2016). 

 Observando os instrumentos da PNMA verifica-se a relevância de dois 

instrumentos na gestão dos recursos hídricos. São eles a avaliação de impacto ambiental 

e o licenciamento ambiental. Tais instrumentos garantem que atividades de impacto 

sejam avaliadas, sendo mensurados os impactos e medidas mitigadoras necessárias 

antes de efetivamente ocorrido à instalação e operação do empreendimento.  

 A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA e o licenciamento ambiental são 

instrumentos previstos na PNMA para a prevenção no controle técnico e político das 

atividades geradoras de impacto no meio ambiente, inclusive para as águas superficiais 

e subterrâneas. 

 Assim sendo, a gestão e proteção dos recursos hídricos no Brasil estão 

protegidas lato sensu pela PNMA e stricto senso pela PNRH.  

 

4.3.4 Leis de crimes ambientais e Código Penal Brasileiro 

 

 A Lei de Crimes Ambientais não apresenta em seu texto menção a recurso 

hídrico, entretanto trata dos crimes relativos às águas.  

 Veja-se o que estabelece o art. 33 da Lei de Crimes Ambientais: 

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 

perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 

açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras: 

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
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I – quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de 

domínio público; 

II – quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem 

licença, permissão ou autorização da autoridade competente; 

III – quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre 

bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica 

(BRASIL, 1998).  

 

 O art. 33 define como crime, provocar pela emissão de efluentes ou carreamento 

de materiais que provoquem o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes 

nos cursos hídricos. A referida Lei de forma indireta acaba por proteger também a 

qualidade e quantidade das águas dos corpos hídricos em questão.  

 A referida lei penal também coíbe a prática de pesca com o uso de explosivos ou 

substâncias tóxicas em contato com a água, produzam efeito semelhante e ainda o uso 

para o mesmo fim de substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade 

competente. Tal prática é punida com a pena de reclusão de um a cinco anos (BRASIL, 

2016). 

 Nos crimes contra a flora o legislador impôs penas mais graves quando o crime 

resultar a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime 

climático. A preocupação é muito significativa no que tange a repressão a práticas que 

interfiram na qualidade e na quantidade das águas superficiais ou subterrâneas 

(BRASIL, 2016).  

 Observa-se o art. 54 quanto a poluição hídrica: 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade 

de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população; 

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar 

de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 

precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível 

(BRASIL, 1998). 
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 No quesito poluição, a lei de crimes ambientais define como crime causar 

poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de 

uma comunidade. O abastecimento público, como dito, é de uso prioritário para 

consumo humano e a dessedentação de animais.  

 A prática de poluição que leve à suspensão do abastecimento humano e animal 

representa crime grave que tem pena de reclusão de 05 anos. Acredita-se que pela 

magnitude do dano ambiental a pena deveria ser maior, entretanto o legislador entendeu 

ser razoável a pena prevista (BRASIL, 2016). 

 O Código Penal
8
 também aborda a temática do direito às águas. Exemplo disso é 

a tipificação do crime de usurpação de águas. Veja-se:  

Alteração de limites 

Art. 161 – Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal 

indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa 

imóvel alheia: 

Pena – detenção, de um a seis meses, e multa. 

 

§ 1º – Na mesma pena incorre quem: 

Usurpação de águas 

I – desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias; 

Esbulho possessório 

II – invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso 

de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho 

possessório. 

§ 2º – Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. 

§ 3º – Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente 

se procede mediante queixa. (BRASIL, 2016). 

 

 O mais grave dos crimes relativos à água é aquele que atenta contra a vida, seja 

ela humana ou animal. O código tipifica a prática de envenenamento de água potável de 

uso comum ou particular, destinada a consumo com pena extremamente gravosa de 

reclusão, de dez a quinze anos (BRASIL, 2016). 

 Finalmente tipifica o Código Penal o crime de corrupção ou poluição de água 

potável. Sendo o fato típico corromper ou poluir água potável, de uso comum ou 

particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Com pena menos 

gravosa de dois a cinco anos (BRASIL, 2016). 

 

4.3.5 Código Florestal 

 

 A palavra água é citada 93 vezes no novo Código Florestal Lei 12.651, de 25 de 

maio de 2012. Tamanha a relevância e interconexão dos temas água e vegetação nativa. 

                                                           
8
 Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
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A preservação da vegetação nativa se torna inviável sem a análise conjunta dos temas 

ambientais águas e da flora.  

 Por tais motivos é de extrema importância à abordagem do tema no presente 

trabalho, no que se refere às águas subterrâneas e águas superficiais.  

 A relação entre águas e vegetação é direta. Onde existe vasta vegetação, 

necessariamente, há água em abundancia, seja ela superficial, seja subterrânea – 

ressalvado no caso da segunda, quando as características geológicas impedirem tal 

relação.  

 Observa-se o que o Novo Código Florestal considera como área de preservação 

permanente, em zonas rurais ou urbanas: 

 

Art. 4°Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I – As faixas marginais de qualquer curso d‟água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regularem largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d‟água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d‟água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d‟água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d‟água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d‟água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d‟água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III – as áreas no entorno dos reservatórios d‟água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d‟água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento;  

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d‟água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;   

V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII – os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 

100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 

partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 

da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 

horizontal determinado por planície ou espelho d‟água adjacente ou, nos 

relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação; 
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XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado (BRASIL, 2016).  

 

4.3.6 Resoluções 

 

 A Politica Nacional de Recursos Hídricos estabelece o enquadramento dos 

corpos hídricos como instrumento visando assegurar a disponibilidade de água para as 

presentes e futuras gerações, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos 

(ANA, 2016).   

 Como já dito anteriormente a PNMA é anterior a PNRH, assim, antes da edição 

da Lei n. 9433/97 o enquadramento pertencia exclusivamente ao Sistema Nacional de 

Meio Ambiente
9
 (ANA, 2016).  

 O artigo 10 da Lei n.  9.433 determina que “as classes de corpos de água serão 

estabelecidas pela legislação ambiental”. Desse modo, seu exercício exige a sinergia 

entre o SINGREH e o SISNAMA (ANA, 2016). 

 Atualmente o enquadramento compete tanto ao Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, quanto ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos – SINGREH 

(ANA, 2016). 

 As principais regulamentações para o enquadramento são resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), conforme veremos.  

 

4.3.7 Resoluções CONAMA 

 

 Antes de tratar diretamente das resoluções CONAMA, é necessário explicitar o 

que é e quais atribuições tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente. A Lei 6.938/81 

instituiu o CONAMA como órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente, sendo regulamentada pelo Decreto 99.274/90 (BRASIL, 2016). 

 O Conselho é um colegiado representativo de cinco setores, a saber: órgãos 

federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil, que tem como uma 

                                                           
9
Criado pela Lei 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto 99274/1990, o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama) é formado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no Brasil. O 

objetivo do SISNAMA é estabelecer um conjunto articulado e descentralizado de ações para a gestão 

ambiental no País, integrando e harmonizando regras e práticas específicas que se complementam nos 

três níveis de Governo. 
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de suas muitas competências o estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos 

ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente. Tratando também do uso 

racional dos recursos ambientais, incluindo-se os hídricos (MMA, 2016). 

 As resoluções Conama são atos emanados do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente. Não são os únicos atos emanados do CONAMA, podendo ser emanadas 

moções e recomendações. Entretanto, serão definidas como resoluções quando tratarem 

de deliberações vinculadas às diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à 

proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais (MMA, 2016). 

 As principais regulamentações CONAMA para o enquadramento são a 

Resolução n.  357/2005, n. 397/2008 e n.  396/2008. 

 A Resolução CONAMA n.  357/2005
10

, (revisão da resolução CONAMA n.  

20/86) que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

 Vale ressaltar as definições da Resolução CONAMA especialmente com relação 

à caracterização das águas. O Art. 2° divide as águas em três categorias. As águas 

doces
11

, águas salobras
12

 e águas salinas
13

 (CONAMA, 2016). 

  A classificação dos corpos de água obedece aos requisitos de qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. Sendo, cinco 

classes para águas doces, quatro para águas salobras e quatro para águas salinas. As de 

melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, contudo este uso não 

pode prejudicar a qualidade da mesma (COMANA, 2016). 

 As águas doces, salinas e salobras são classificadas de acordo com padrões de 

qualidade. Sendo divididas em classes em conformidade com sua qualidade físico-

química e em função do seu uso (CONAMA, 2016). 

 As águas doces e salobras objetos do presente trabalho são divididas em classe 

especial e classes 1 a 4. As classes obedecem aos padrões de qualidade definidos em 

parâmetros estabelecidos na resolução. Os usos estabelecidos são correlacionados com a 

qualidade para definir a utilização prioritária dos corpos hídricos (CONAMA, 2016). 

 Resolução CONAMA n.397/2008
14

, vem a alterara Resolução CONAMA 

357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

                                                           
10

 Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011. 
11

 Águas com salinidade igual ou inferior a 0,5%; 
12

 Águas com salinidade superior a 0,5% e inferior a 30 %; 
13

 Águas com salinidade igual ou superior a 30 %. 



92 

 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes (CONAMA, 2016).  

 De todas as resoluções CONAMA a mais relevante para o presente trabalho é a 

resolução n.  396/2008, pois a mesma estabelece a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas (CONAMA, 2016). 

 Do mesmo modo que a resolução CONAMA n. 357/2005 trata as águas 

superficiais a resolução n. 396/2008 vem classificar as águas subterrâneas. 

 Observa-se o art. 3° da referida resolução: 

Art. 3° As águas subterrâneas são classificadas em: 

I – Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação 

de proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de 

corpos de água superficial enquadrados como classe especial; 

II – Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 

sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 

tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais; 

III – Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 

sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir 

tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

IV – Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 

com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é 

necessário o tratamento 

em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, 

dependendo do uso preponderante, devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais; 

V – Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 

com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente 

possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos 

restritivo; e 

VI – Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 

que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 

destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso 

(CONAMA, 2008). 

 

 As águas subterrâneas são desse modo classificadas em classe especial e cinco 

classes (1 a 5) de forma decrescente em termos de padrão de qualidade. A análise se dá 

pelo nível de alteração da qualidade natural por atividades antrópicas (CONAMA, 

2016).  

  Quanto aos padrões das “Classes 1 a 4 deverão ser estabelecidos com base nos 

Valores de Referência de Qualidade-VRQ e nos Valores Máximos Permitidos para cada 

uso preponderante, observados os Limites de Quantificação Praticáveis-LQPs 

apresentados no Anexo I da resolução” (CONAMA, 2016).  

                                                                                                                                                                          
14

 Na prática o que ocorre é a atualização dos padrões de lançamento de efluentes constantes das tabelas 

da resolução CONAMA 357/2005. 
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 A resolução determina ainda que os “parâmetros de proposta de enquadramento 

das águas deverão ser escolhidos em função dos usos preponderantes, das características 

hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros critérios técnicos 

definidos pelo órgão competente” (CONAMA, 2016). 

 

4.3.8 Resoluções CNRH 

 

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é a instancia mais elevada no 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos hídricos. Foi instituído pela Lei de 

Política Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2016).  

 O CNRH é composto por representantes de ministérios e secretarias especiais da 

Presidência da República, conselhos estaduais de recursos hídricos, usuários de recursos 

hídricos, e por representantes de organizações civis de recursos hídricos (CNRH, 2016). 

 O CNRH tem como função a mediação entre os diversos atores no SINGREH, 

além de atuar na implementação da política nacional de recursos hídricos.  

 As Resoluções do Conselho têm aplicação em todo território nacional e servem 

como baliza para ações dos entes federados. Com relação à ferramenta do 

enquadramento a resolução CNRH n.  91/2008 “estabelece os procedimentos gerais para 

o enquadrar-se os corpos d‟água superficiais e subterrâneos, observando-se o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes” 

(CNRH, 2016).  

 A resolução CNRH n. 91/2008 é um instrumento de gestão “de recursos hídricos 

da esfera do planejamento, que se expressa por meio do estabelecimento de metas 

intermediárias e final a serem alcançadas, devendo levar em conta a integração da 

gestão das águas superficiais e subterrâneas” (CNRH, 2016). 

  Com relação à gestão das águas subterrâneas o CNRH apresenta detalhamentos 

extremante importantes através de resoluções que buscam suprir a lacuna legislativa 

existente sobre as águas subterrâneas no Brasil, tão relevante e tão pouco regulamentada 

(CNRH, 2016).  

 Cita-se como exemplo a Resolução n. n. 107, de 13 de abril de 2010 que 

estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para planejamento, implantação e 

operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de 

Águas Subterrâneas, rede ainda extremamente incipiente, em função da falta de 
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articulação dos órgãos e entidades gestores de recursos hídricos dos estados e do 

Distrito Federal com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CNRH, 2016). 

  Já a Resolução n. 15, de 11 de janeiro de 2001, estabelece diretrizes gerais para 

a gestão das águas subterrâneas de forma integrada através do SINGREH, motivada 

pela diversidade de órgãos da Administração Pública Federal e dos Estados que 

gerenciam das águas subterrâneas (CNRH, 2016).  

 Na justificativa da referida Resolução encontra-se como um dos fundamentos na 

motivação, as características hidrogeológicas especiais dos aquíferos, especialmente por 

apresentar zonas de recarga e descarga presentes em uma ou mais bacias hidrográficas 

sobrejacentes (CNRH, 2016).  

 Outro fundamento de igual valor apresenta-se na exploração inadequada das 

águas subterrâneas, que levam à poluição do corpo hídrico, bem como resultam na 

redução da capacidade de armazenamento dos aquíferos, consequentemente com 

redução da qualidade e do volume das águas superficiais (CNRH, 2016).  

 De igual relevância a Resolução CNRH n.22 de 24 de maio de 2002 estabelece 

diretrizes para inserção das águas subterrâneas no instrumento, plano diretor de 

Recursos Hídricos que deve ser de longo prazo visando fundamentar e dar 

direcionamento a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 

2016). 

  No que tange à proteção e conservação das águas subterrâneas, o CNRH 

disciplina a matéria por meio da Resolução n.  92, de 05 de novembro de 2008. Tal 

resolução apresenta critérios e procedimentos gerais que visam garantir à conservação 

das águas subterrâneas, observadas suas características hidrogeológicas (CNRH, 2016).  

 Finalmente, a Resolução CNRH n. 153 apresenta diretrizes para a implantação 

de recarga artificial de Aquíferos no Brasil, através de critérios técnicos que levam em 

conta as características geológicas e hidrológicas dos aquíferos.  
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5. FEDERALISMO NA GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. 

 

 Na tratativa do tema dominialidade das águas subterrâneas se faz necessária a 

análise do federalismo brasileiro. O equilibro de forças entre União, Estados e 

Municípios é extremamente relevante no entendimento da PNRH e as correlações com 

as competências legislativas e administrativas derivadas do domínio hídrico.  

 Contextualizando o leitor, faz-se obrigatória uma introdução objetiva das origens 

e características do federalismo. Estas análises são necessárias para o bom entendimento 

do federalismo adotado pelo Brasil, suas correlações com a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e as questões da dominialidade das águas subterrâneas.  

 A grande celeuma encontrada ao se correlacionar o federalismo e a Politica 

Nacional de Recursos Hídricos está na equalização de uma politica nacional com os 

interesses, estaduais, distritais, regionais e setoriais.  

 Em outras palavras, como implementar a PNRH que abarque todo território 

brasileiro em um sistema federativo que prevê autonomia aos entes federados para ditar 

normas especificas? Quais as implicações da autonomia e da descentralização na 

politica de águas subterrâneas? (TOMAZ, 2006, p.16). 

 Para conhecer melhor tais questões é necessário primeiro entender o federalismo 

e suas peculiaridades, buscando analisar as características do federalismo brasileiro em 

comparação com os modelos Americano e Alemão. 

 O objetivo do capítulo esta em aclarar como o pacto federativo influi na gestão 

das águas, em especial das águas subterrâneas, demonstrando as especificidades da 

gestão hídrica nos seus diversos domínios.  

 

5.1 Federalismo: Origens e Características 

  

 Para entender a dinâmica do federalismo, faz-se necessário buscar suas origens, 

ou seja, buscar o conteúdo histórico que culminou na criação do sistema. Para a Prof. 

Dra. Cármen Lucia Antunes Rocha (1996) o termo Federação tem origem na palavra 

latina foedus, com sentido de aliança, pacto ou convenção.  

 Portela (2006, p. 05) cita Ivo Coser afirmando que a definição de federalismo 

sofreu várias alterações na historia. Primeiro confundindo-se com o conceito de 

confederação e depois em um sentido mais contemporâneo. A definição mais 

contemporânea, segundo ele, de federalismo apresenta-se como um sistema de governo 
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no qual o “poder é dividido entre o governo central (a União) e os governos regionais”. 

Trata-se então, de um sistema de “meio termo” entre governo unitário e uma 

Confederação (ALVES JUNIOR, 2009, p. 91). 

A diferença marcante entre Federação e Confederação reside na questão da 

soberania dos Estados. Na Confederação existe a possibilidade de que o Estado possa se 

desvincular quando for de seu interesse, na Federação isso não é possível visto que ao 

entrar na Federação perde-se a soberania em prol da autonomia interna (CONCIANI, 

2009). 

 Segundo Anine Conciani o sistema federativo é caracterizado por um “Estado 

composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio, que 

são os Estados, e o sistema governamental pelo qual vários estados se reúnem para 

formar um Estado Federal, cada um conservando sua autonomia, chama-se 

Federalismo” (CONCIANI, 2009, p. 269). 

 Para Bastos (2010, p.415) “a Federação é a forma mais sofisticada de se 

organizar o poder dentro do Estado. Ela implica uma repartição delicada de 

competências entre o órgão do poder central, denominado “União”, e as expressões das 

organizações regionais, mais frequentemente conhecidas por “Estados-Membros”, 

embora, por muitas vezes, seja usado, por igual forma, o nome província e, até mesmo, 

cantão”. 

 No federalismo pressupõe-se a que os Estados ao se reunirem abram mão de sua 

soberania em detrimento da criação do Estado Federal, tornando-se assim estados 

detentores apenas de autonomia interna (FERREIRA, 2006). 

O sistema federativo relaciona-se profundamente com a autonomia dos Estados-

membros assegurando os interesses estaduais e interesses nacionais. A distribuição “de 

poderes e encargos na Federação é realizada, mas não é possível a separação de nenhum 

estado federado” (CONCIANI, 2009, p.268). 

Segundo José Afonso da Silva (2005, p.99) “a repartição regional de poderes 

autônomos constitui o cerne do conceito de Estado federal” que origina uma estrutura 

estatal complexa, que apresenta, a um só tempo, aspectos unitários e federativo”. 

 Conforme o entendimento Celmar Corrêa de Oliveira
15

 a “ideia de federalismo 

está relacionada a um conteúdo profundamente autonomista assegurado às vontades 

parciais e ao poder central” (OLIVEIRA, 2006, p. 65). 

                                                           
15

Mestre em Direito, professor da UERGS, Especialista em Direito e em Educação. Pesquisador em 

Direito Ambiental e Biodireito.  
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 A autonomia constitucional dos Estados representa uma das principais 

características do Estado Federal. A União que representa o poder central impõe o 

regramento geral à Federação, mas os órgãos estaduais também podem criar 

ordenamentos em seu âmbito interno. (TOMAZ, 2006). 

 Aline Conciani (2009, p.268) afirma “que o sistema político pelo qual, vários 

estados se reúnem para formar um Estado Federal, cada um conservando sua autonomia, 

chama-se Federalismo”. 

 Contudo, esta afirmação não deve ser entendida como verdade absoluta. O 

federalismo não se dá apenas pela vontade politica de união entre Estados 

independentes. O exemplo mais apropriado é o Estado Brasileiro que adotou o 

federalismo a partir de um sistema unitário. 

  O Professor Doutor José Luiz Quadros de Magalhães (2010) apresenta 

argumentos extremamente validos com relação ao tema, veja-se:  

 

A visão de nosso federalismo como centrífugo explica a nossa Federação 

extremamente centralizada, que para aperfeiçoar-se deve buscar 

constantemente a descentralização. Somos um Estado federal formado a 

partir de um Estado unitário, o que explica uma tradição centralizadora e 

autoritária que buscamos abandonar para construir uma Federação moderna e 

um Estado Democrático de Direito (MAGALHÃES, 2010, p. 03). 

  

 Veja-se o entendimento do professor Celmar Corrêa sobre a descentralização em 

nível constitucional: 

 

Interessa à Federação a descentralização política consignada em nível 

constitucional, pois é através dela que novos centros passarão a ter 

capacidade política, ou seja, terão a previsão constitucional de competências 

aos outros entes autônomos, não possui o controle desta delegação. 

(OLIVEIRA, 2006, p. 72). 

 

 A tradição centralizadora apresenta-se no federalismo brasileiro conforme se 

verá à frente. Entretanto é necessário esclarecer antecipadamente que tal tradição vem 

sendo alterada, no sentido de decentralizar as políticas públicas. Um bom exemplo está 

na Política Nacional de Recursos Hídricos.  

 Em uma Federação o Estado membro tem competências para legislar e 

competências administrativas, de outro modo a União tem poder de exigir que os 

Estados cumpram a Constituição federal (TOMAZ, 2006, p. 16). 

 A expressão do federalismo se apresenta nas regras de uma Constituição onde 

existe autonomia interna com respeito à soberania nacional. Os Estados na Federação 
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são autônomos e possuem competências garantidas pela Constituição que não podem 

ser afastadas pelo governo federal. (CONCIANI, 2009). 

 Autonomia que revela através da descentralização política, com entrega ao poder 

da união somente de competências que não cabem a vontade individual de cada Estado. 

Constitui a descentralização como marco primeiro do sistema federativo (OLIVEIRA, 

2006). 

 Veja-se a definição histórica de Montesquieu é citada por Ana Cristina Tomaz:  

 

„A republica Federativa é uma convenção pela qual, vários corpos políticos 

consentem em tornar-se cidadãos de um Estado maior que querem formar. É 

uma sociedade de sociedades, que dela fazem uma nova, que pode ser 

aumentada pela união de novos associados‟ (TOMAZ, 2006, p. 16). 

 

 

 O federalismo não se vislumbra na Antiguidade e tão pouco na Idade Média. O 

mais próximo da concepção de federalismo consistia em alianças de tribos e povos 

locais, mas com poucos caracteres de semelhança (SERAFIN, 2014). 

 A primeira experiência federalista aconteceu na ConFederação Helvética, 

ocorrida em 1291, a qual persistiu até 1848. Considerada como uma aliança de amizade, 

que culminou na formação do Estado Federal da ConFederação Suíça (SERAFIN, 

2014). 

 A doutrina é uníssona no sentido de afirmar que o federalismo é um fenômeno 

moderno, surgido no XVIII, com origem na Constituição dos Estados Unidos da 

América, que data de 1787 (LIMA, 2011). 

 Conciani et al (2009, p. 269), afirma que:  

 

A Federação é um sistema de governo, criado na América do Norte pelos 

Estados Unidos no ano de 1787, que depois da reunião das 13 colônias 

inglesas que haviam se declarado independentes politicamente da Inglaterra 

(1776) e vieram a constituir os Estados Unidos da América, fato que não se 

deu de maneira amistosa e que ocorreu após a guerra da independência, 

contra a Coroa Inglesa, os então Estados Confederados que haviam deixado 

de ser colônia travaram uma violenta guerra, conhecida como a Guerra da 

Secessão, entre os que queriam permanecer soberanos sobre si e os que 

queriam se unificar sob uma só lei maior, uma Carta Magna, uma 

Constituição (CONCIANI, 2009, p. 269). 

 

 

 A exteriorização da primeira manifestação politica federalista no mundo é 

efetivamente a experiência americana. Entretanto, ressaltasse a existência de 

pensamentos embrionários federalistas anteriores não exteriorizados.  
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 Para Luiz Roberto Barroso, existem duas hipóteses de surgimento de Estado 

Federal, observe-se: 

Uma através de um tratado, entre antigos Estados soberanos, que se reuniam 

em um único Estado Federal ou através de um movimento histórico nacional, 

que transformou a forma unitária em federativa pela outorga de autonomia às 

diversas unidades que compunham o todo (BARROSO, 1982, p. 15). 

  

 Em contraste com os argumentos anteriores Lima (2011, p. 127) afirma 

categoricamente que a teorização da concepção moderna de federalismo se deu no 

contexto norte-americano do século XVIII, do qual a corroboram quase todos os 

estudiosos sobre o tema.   

 Os atributos basilares do federalismo repousam na soberania do poder central e 

na autonomia dos poderes periféricos. O poder central representado pela pessoa jurídica 

de direito internacional com soberania e os Estados Federais como entes em gozo de 

autonomia. (OLIVEIRA, 2006). 

 Salienta-se ainda que o federalismo apresenta-se com algumas características 

basilares. A primeira delas é a desconcentração do poder entre os entes políticos, que 

nada mais é do que distribuir os poderes aos entes para que eles, por meio de sua 

autonomia, possam reger suas questões internas sem, contudo, desrespeitar as normas 

gerais traçadas pelo poder central (FERREIRA, 2006). 

 Tratando-se de autonomia federativa veja-se o que argumenta Silva (2005, p. 

99): 

A autonomia federativa assenta-se em dois elementos básicos: a) na 

existência de órgãos governamentais próprios, isto é, que não dependam dos 

órgãos federais quanto à forma de seleção e investidura; b) na posse de 

competências exclusivas, um mínimo, ao menos, que não seja ridiculamente 

reduzido. Esses pressupostos da autonomia federativa estão configurados na 

Constituição nos arts. 18 a 42. 

 

 A segunda característica, não menos importante, é a intervenção mínima dos 

entes políticos, que consiste na desconcentração de poder nos entes políticos. A terceira 

refere-se a intervenção mínima do poder central, atuando de forma excepcional com 

base nos poderes constitucionalmente definidos, ficando a cargo dos entes federados os 

poderes remanescentes. O quarto e último acena para o equilíbrio de poderes entre o 

poder central e os entes federados (FERREIRA, 2006, p.136). 

Considerando que os atributos basilares do federalismo são soberania do poder 

central e na autonomia dos poderes periféricos, veja-se a definição de soberania 

apresentada pelo Constitucionalista Kildare Gonçalves Carvalho:  
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A soberania significa um poder supremo e independente, entendendo-se por 

poder supremo aquele que não está limitado por nenhum outro na ordem 

interna e por poder independente aquele que, na sociedade internacional, não 

tem de acatar regras que não sejam voluntariamente aceites e está em pé de 

igualdade com os poderes supremos de outros povos (CARVALHO, 2009, 

p.127). 

 

 Para Carvalho (2009, p.126) considera-se a soberania como qualidade essencial 

do Estado. Sendo essa expressão criada por Jean Bodin em 1576, em sua obra “Os Seis 

Livros da república”.  

 A formatação do Estado federal pressupõe que seus membros estaduais 

abdiquem da soberania em favor do Estado federal, gozando esses unicamente da 

autonomia interna (FERREIRA, 2006, p. 135). 

 Veja-se entendimento do Prof. Celso Ribeiro Bastos sobre a soberania dentro do 

conceito de Federação: 

Soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado em virtude de ser 

ele juridicamente ilimitado. Um Estado não deve obediência jurídica a 

nenhum outro Estado. Isso o coloca, pois, numa posição de coordenação 

como os demais integrantes da cena internacional e de superioridade dentro 

do seu próprio território, daí se possível dizer da soberania que é um poder 

que não encontra nenhum outro acima dela na arena internacional e nenhum 

outro que lhe esteja nem mesmo em igual nível na ordem interna (BASTOS, 

2010, p. 418). 

 

 O Governo Federal nas palavras de Ferreira (2006, p. 135) “não é, na realidade, 

um Governo supranacional, já que os Estados-Membros da Federação não conservam, 

para si, qualquer parcela de soberania”. 

 Os Estados-Membros detêm autonomia, que se traduz em capacidade de 

autodeterminação dentro do círculo de competências traçado pelo poder soberano. 

“Garantindo-lhes auto-organização, autogoverno, autolegislação, e autoadministração 

exercitáveis sem subordinação hierárquica dos poderes estaduais aos poderes da União”. 

(ALMEIDA, 2000, p. 24/25). 

 Portanto para Carvalho (2009, p. 127) a soberania “é a qualidade mais elevada 

do poder estatal e não o próprio poder do estado, significando no plano interno, 

supremacia ou superioridade do Estado sobre as demais organizações e, no plano 

externo, independência do estado em relação aos demais Estados” (CARVALHO, 2009, 

p. 127). 

 Não existe federalismo sem a efetiva delegação de poderes dos entes federados 

ao poder central. A soberania é a expressão da unidade da Federação.  
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  A soberania é indivisível porque o poder soberano é uno, cabendo divisões 

apenas em relação as suas tarefas. É também inalienável, não cabendo qualquer 

transferência de titularidade a outro. É finalmente imprescritível porque não existe prazo 

para sua duração. (CARVALHO, 2009, p. 128). 

 Outro aspecto fundamental do federalismo é a troca da soberania dos Estados 

que ingressam na Federação pela autonomia legislativa e administrativa interna. A 

autonomia é uma área de competência definida pelo direito constitucional, enquanto a 

ideia de soberania não possui qualquer limitador jurídico (BASTOS, 2010).  

 Para Bastos (2010, p.418) o “Estado federal é soberano do ponto de vista do 

direito internacional ao passo que os diversos Estados-membros são autônomos do 

ponto de vista do direito interno”. Gozando assim de ampla autonomia dentro dos 

limites fixados pela constituição do Estado Federal. (BASTOS, 2010, p.418). 

 Melo (2008, p.529), de “maneira análoga, afirma que os estados federados são 

autônomos, porque gozam da autonomia constitucional, financeira e administrativa, mas 

dependem da Constituição da República, enquanto que o Estado Federal é soberano 

porque a Constituição da República não depende de poder mais elevado algum”. 

 Outro fator importante é a característica residual da autonomia. Com a criação 

da Federação o Estado-Membro abdica de sua soberania para a formação de outro 

núcleo de poder, que será soberano para tratar dos assuntos comuns. Resta ao Estado-

Membro o poder residual chamado de autonomia. (FERREIRA, 2006). 

 Embora a autonomia estadual derive da moderna ideia de descentralização que 

busca abarcar interesses locais, existe outro aspecto relevante a ser avaliado. Trata-se da 

possibilidade financeira de ser autônomo, pois, nas palavras de Bastos (2010, p. 414) “a 

autonomia estadual é uma irrisão”. 

 Em suma a autonomia constitucional ou política se torna plena pela 

possibilidade de legislar de forma autônoma. Todavia, tal autonomia não deve ser 

ilimitada, sob pena de descaracterizar a natureza do Estado Federal (MELO, 2008). 

 O princípio federativo é considerado a viga mestra onde se constrói o 

constitucionalismo. Sendo uma clausula petrificada na Constituição que de forma 

nenhuma pode ser alterada, mesmo que por emenda a constituição (BASTOS, 2010, p. 

414).  

 A isonomia compõe a natureza do princípio federativo que se estabelece pela 

repartição de poderes de forma igualitária ente os entes-federados. Vale lembrar que a 

isonomia por si não garante a estabilidade do sistema federativo. Cabendo apenas 
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quando os entes-federados estão em igualdade econômica e social frente ao poder 

central.  

 Serafin (2014) apresenta a pluralidade consorciada e coordenada como elemento 

informador do princípio federativo, que se traduz pela atuação conjunta e alinhada dos 

entes-federativos sob a égide do poder central, com competências previamente 

definidas.  

 Para Gabriela Pietsch existem quatro ordens de descentralização: 

A ideia que está por detrás do princípio federativo é a descentralização dentro 

do pacto. Na Federação ocorrem quatro ordens de descentralização: 

a) Legislativa: produção de normas jurídicas; 

b) Administrativa: administração própria;  

c) Política: formação de poderes e autogoverno; 

d) Judiciária: aparato jurisdicional próprio. (SERAFIN, 2014, p.08) 

 

Assim sendo, a descentralização implica na administração própria de cada ente-

federado. O federalismo como forma de Estado, propicia uma dinâmica flexível que 

permito vários formatos que se adequam a características dos Estados Federais que o 

adotam (OLIVEIRA, 2006). 

  

5.2 Federalismo norte-americano. 

 

 Pode-se dizer que o federalismo moderno nasce com o federalismo americano, 

baseando-se na construção da Convenção da Filadélfia no século XVIII. Os pilares da 

Convenção objetivam o aperfeiçoamento das relações entre os Estados independentes. 

Buscando a unidade, o fortalecimento e desenvolvimento frente aos Ingleses derrotados 

(OLIVEIRA, 2006). 

 Falando-se de federalismo entende Jose Afonso da Silva (2005, p.99) que “em 

direito constitucional remete-se necessariamente a forma de Estado, denominada 

Federação ou Estado federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas 

de autonomia político-constitucional”.  

 Quando se fala em poder central derivando de uma só fonte, reafirma-se o 

federalismo americano de 1787 com bases constitucionais (TOMAZ, 2006). 

 Do ponto de vista de Lima (2011, p.127) a forma federativa que se conhece hoje 

é fruto da experiência americana, fundamentalmente no período “entre a declaração da 

sua independência (1776) e a aprovação da sua Constituição (1787)”. Considerada como 

o marco do federalismo moderno. 
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  No modelo americano fica evidenciado que a nação americana surge da união 

voluntária de treze soberanias autônomas, o que se caracteriza como um pacto entre 

entidades soberanas (BASTOS, 2010). 

  Além disso, tais soberanias que inicialmente eram admitidas passam a ser 

refutadas por ocasião da guerra da Secessão, onde os Estados sulistas sucumbiram no 

intento de separar-se da Federação (BASTOS, 2010).  

 A Constituição dos Estados Unidos foi estabelecida com ideal iluminista. 

Conforme Conciani (2009, p. 269) “concretizando-se com a vitória dos ideais de 

independência em 1787 que reafirmavam a propriedade privada e a garantia dos direitos 

individuais”. 

 No entendimento de Oliveira (2006, p. 65) “a guerra civil americana, cujo 

desfecho foi favorável ao norte encarregou-se de consolidar a Federação nos Estados 

Unidos”. 

 O federalismo Americano surgiu como modelo capaz de estabelecer a unidade 

do território, sem, contudo, gerar uniformidade, visto que cada Estado manteve seu 

ordenamento jurídico específico em função do comportamento de seu povo. 

Estabelecendo-se apenas a restrição de que tal ordenamento não se chocasse com os 

princípios da constituição americana. (TOMAZ, 2016).  

O princípio da separação dos poderes foi a linha mestra para formação do estado 

federal americano, que se forma por agregação. Desse modo o poder central passa a 

gozar de parcela de poder cedida por cada Estado que integrou a Federação 

(OLIVEIRA, 2006, p. 65). 

 Dessa forma os poderes dos estados americanos eram plenos ressalvados os 

exclusivos do Congresso Americano (TOMAZ, 2016). A constituição americana 

constitui princípios extremamente gerais o que amplia o campo legislativo dos Estados. 

Tal característica não é repetida pelo federalismo brasileiro de origem histórica 

centralizadora (TOMAZ, 2016). 

 Como descrito por Conciani (2009, p. 270) os americanos adotam o modelo de 

divisão dos três poderes francês, criado por Montesquieu e inaugurado na revolução 

francesa. Criando-se as funções legislativas, executivas e judiciárias equilibradas pela 

teoria dos freios e contrapesos.  

 

5.3 O Federalismo Alemão 
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 Na opinião de Limongi (2011, p.74) a Alemanha é um país federalista por 

natureza. Esse pensamento deriva da constatação histórica de que a Alemanha só 

experimentou Estados Unitários por dois momentos. O primeiro no regime Nazista e o 

segundo no regime comunista estabelecido na Alemanha Oriental.  

 Sua natureza federalista remonta seus primórdios de formação onde os 

principados se uniram dando conformação aos atuais estados, caracterizando assim uma 

Federação formada por agregação (LIMONGI, 2011). 

 Limongi (2011, p.74) descreve forças políticas divergentes que em 1949 se 

uniram em um só objetivo, a promulgação da Lei Fundamental que estabelece um 

modelo federal criado para atender aos interesses centralizadores e decentralizadores. 

 Apresenta-se assim como uma contradição a idealização de uma Federação que 

ao mesmo tempo equilibra interesses centralizadores e decentralizadores. À solução de 

equilíbrio deu-se o nome de subsidiariedade.  

 Conforme este pensamento expresso na Lei Fundamental (arts.30, 70 e 83 da 

LF), estruturou-se em grande parte as competências legislativas em mãos do governo 

federal, cabendo aos estados o papel executivo da legislação federal bem como a 

administração pública (LIMONGI, 2011). 

 Tal princípio presente na Constituição de Weimar, no dizer de Tomaz (2006, 

p.24), privilegia os direitos sociais em equidade para todos os cidadãos em qualquer 

parte do território alemão. 

 Dessa forma o Estado federal Alemão, desde seu nascimento pode ser 

conceituado “como de cooperação e de execução”, não existindo dessa maneira 

qualquer conflito ou disputa entre as diferentes regiões do país (LIMONGI, 2011, p.75). 

 Conforme assinala Tomaz (2006, p.24) os instrumentos de cooperação em nível 

horizontal na esfera do município são extremamente acertados dentro do que chamam 

de Kreis, verdadeiros sistemas intermunicipais. Tomaz traduz como círculos definidos 

como unidades microrregionais de planejamento. Nestes chamados Círculos o princípio 

da subsidiariedade, nas palavras de Tomaz (2006), tem aplicação em favor dos mais 

fracos, respeitando as autonomias das comunas. 

 Resumindo, o Estado federal alemão gestou um modelo de federalismo onde os 

entes atuam de forma complementar em função das necessidades uns dos outros. Os 

mais abastados socorrem os mais necessitados, estando o poder central na coordenação 

do mecanismo redistributivo (TOMAZ, 2006). 
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5.4 O modelo Federalista Brasileiro  

 

 O Brasil adotou o federalismo em 1889 por meio da implantação da República, 

representado naquele momento histórico a opção pela forma federativa de Estado por 

parte de interesses políticos que pretendiam uma maior autonomia dos Estados. A 

Constituição de 1891 veio logo depois reafirmando tal adoção. Certo que essa 

autonomia não duraria muito (BASTOS, 2010).   

 Ensina José Afonso da Silva (2005, p. 99), que a adoção do federalismo no 

Brasil, assumiu a forma de Estado federal, em 1889, com a proclamação da República, o 

que foi mantido nas constituições posteriores, embora o federalismo da Constituição de 

1967 e da sua emenda 1/69 tenha sido apenas nominal.  

 De acordo com Melo (2008, p. 505) o conteúdo fundante da República sempre 

esteve na diversificação, com objetivo de atender as características diversas das 

regionalidades. Tal atendimento não encontrava amparo no poder centralizador da 

Monarquia. 

 Melo cita Rui Barbosa, que se encontrava em processo de transição ideológica. 

Saindo da defesa da monarquia para um sólido casamento com a república. Tal fato se 

explica pela necessidade premente da adoção de um modelo que se adequasse as 

diversidades brasileiras. A resposta estava na adoção da República federativa que se 

coadunava aos interesses decentralizatórios (MELO 2008).  

 A monarquia extremamente centralizadora não mais agradava aos interesses das 

diversas regiões que ansiavam por poder, tanto para legislar quanto para administração 

de suas localidades. “A Constituição do império era de cunho unitarista e as províncias 

não podiam legislar.” (OLIVEIRA, 2006, p. 80). 

 A descentralização foi a saída logica ao poder centralizador do Imperador, que 

reunia em si todos as decisões, deixando pouco ou quase nenhum espaço para atuação e 

desenvolvimento de poderes regionais (MELO, 2008). 

Assim, o federalismo foi incorporado pela Constituição Federal de 1891, em 

flagrante inspiração no modelo federativo americano. Como descrito por CONCIANI 

(2009, p.272) o “federalismo veio acompanhado da República e do Presidencialismo 

como forma de governo” que pressupunha a adoção da democracia (CONCIANI, 2009, 

p.272). 

  Conforme o entendimento de Lima (2011, p.132) “o federalismo não foi o único 

legado deixado por James Madison, Alexander Hamilton e John Jay para a posteridade. 
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Somam-se à forma federativa de Estado a instituição do republicanismo, do 

presidencialismo e da democracia representativa”. 

 No entendimento de Magalhaes (2010) o federalismo brasileiro se originou de 

um Estado Unitário. Tal processo se dá de forma inversa ao modelo americano. O seu 

processo de formação é, portanto, justamente o inverso do norte-americano. 

 Chama-se essa origem federalista brasileira de federalismo centrifugo, que se 

caracteriza pela origem em um centro de poder que impõe a adoção do regime pelas 

regionalidades. O federalismo americano tem natureza centrípeta, onde os diversos 

Estados ou regionalidades buscam a união por objetivos comuns, de forma voluntaria e 

graciosa.  

 Conciani (2009, p.273) explicita que a “transição do modelo unitário para o 

federal, doutrinariamente chamada de origem centrífuga do Federalismo é de extrema 

importância para o entendimento do Federalismo Brasileiro”. 

  Magalhães esclarece que a “visão de nosso federalismo como centrífugo explica 

a nossa Federação extremamente centralizada, que para aperfeiçoar-se deve buscar 

constantemente a descentralização” (MAGALHÃES, 2010).  

 Para Conciani a “origem do Federalismo é o que deve determinar a tendência 

centralizadora ou descentralizadora na forma de conduzir o governo nas três esferas em 

atua” (CONCIANI, 2009, p.276). 

 O Brasil é uma Federação criada a partir de um Estado Unitário e este motivo 

explica a tradição centralizadora e autoritária, que conforme Magalhães (2010) busca-se 

repudiar para estabelecer uma Federação moderna.  

 O Federalismo brasileiro se caracterizou pelo caráter dualista, “onde a ideia era 

estabelecer a menor intervenção possível da União sobre os Estados,” com forte 

inspiração no modelo norte-americano (OLIVEIRA, 2016, p. 81).  

Esse modelo adotou a exclusão da interferência do poder central sobre os 

Estados sem, contudo, avaliar as grandes discrepâncias entre tais entes. Sobretudo, no 

que se refere às questões estruturais e econômicas de admiração autônoma (OLIVEIRA, 

2006). 

Tratando-se dessas discrepâncias reputa-se necessária a abordagem da 

classificação doutrinária de federalismo simétrico e assimétrico. O federalismo 

simétrico baseia-se no pressuposto da isonomia na repartição de competências e 

receitas, que não atendeu as grandes desigualdades brasileiras (OLIVEIRA, 2006).  
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Tal modelo não perdurou por muito tempo, visto que os Estados têm 

características diferentes, com profundas desigualdades. (OLIVEIRA, 2006). De acordo 

com Conciani (2009, p.268) com o “golpe de 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II 

foi deposto, e o Brasil se tornou uma República Federativa”.  

Contudo, não existia ainda um amadurecimento para a “democracia e o próprio 

Deodoro da Fonseca, o militar que estivera à frente do golpe de estado e da 

Proclamação da República, não aguentou as responsabilidades de um sistema 

democrático e deu um segundo golpe de Estado”. Dá-se o nome de “República Velha” a 

esse sistema politico onde o congresso fora fechado e o poder novamente concentrado 

(CONCIANI, 2009). 

“A Constituição de 1934 manteve a República, o Presidencialismo e o 

Federalismo, sendo que este foi de certa forma, reduzido pela diminuição da autonomia 

estatal, decorrente do aumento da competência da União Federal” (CONCIANI, 2009, 

p.272). 

Já em 1967 em plena ditadura militar foi imposta uma constituição autoritária 

onde o presidente centralizava novamente todos os poderes. Nesse ambiente o 

federalismo fica restrito apenas a denominação sem qualquer valor prático 

(CONCIANI, 2009).  

Conciani lembra que os atos institucionais e as emendas daquele período 

apagaram a ideia de federalismo constante apenas formalmente na constituição 

(CONCIANI, 2009). 

Em 1988 a Constituinte restaura a Federação e a democracia, procurando 

avançar em um novo federalismo centrífugo e de três esferas, com a inclusão do 

município. (MAGALHÃES, 2010). O Estado Federal se revigora aos moldes da 

democracia, levando-se as politicas no caminho da descentralização (CONCIANI, 

2009). 

 Apesar da evolução e concretização da democracia no Brasil, atualmente o 

número de competências e de recursos destinados à União, em detrimento dos Estados e 

Municípios, ainda é extremamente grande, levando a que se tenha um dos Estados 

federais mais centralizados no mundo (MAGALHÃES, 2010). 

 O desafio que se impõe a politica de recursos hídricos é a de tentar implementar 

um modelo que respeite os princípios federativos e dê eficácia a gestão com justiça 

entre os entes federados (TOMAZ, 2006). 
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 Para Portela (2006, p. 84) na esfera institucional o conflito entre 

descentralização e centralização distingue o federalismo no Brasil e representa um 

grande obstáculo para a efetiva implantação de um modelo de gestão.  

 Como visto anteriormente os modelos americano e alemão buscaram a 

promoção da equidade. Mas em nenhum dos casos as assimetrias entre os entes 

federados foram superadas por completo. Na prática trata-se de um equilíbrio dinâmico 

que dever ser objetivo das políticas publicas especialmente as de recursos hídricos.  

 

 

5.5 A Política Nacional de Recursos Hídricos no Federalismo Brasileiro 

 

 Conforme os capítulos anteriores, a Política Nacional de Recursos Hídricos no 

Brasil tem inspiração no Modelo francês que adota a dominialidade pública e a 

descentralização. Na Europa o modelo francês apresenta-se como referência de sucesso 

na gestão dos recursos hídricos.  

  De acordo com Portela (2006, p. 74) “o modelo de gestão das águas adotado no 

Brasil foi inspirado na experiência de um país de sistema unitário de governo, a 

França”. Desse modo fica demonstrada a dificuldade de se adaptar o modelo francês a 

realidade federalista brasileira. Essa adaptação é complexa em se tratando de uma 

Federação de grande extensão territorial. O que implica em uma intrincada coordenação 

de politicas nos diversos níveis.  

 Para Portela (2006, p.74) tal adaptação complexa leva a tensão permanente entre 

concentração e desconcentração. Fruto disso é a geração de “conflitos federativos” que 

dificultam a aplicação do modelo de gestão de recursos hídricos. 

 De forma similar Carvalho (2004, p. 09) afirma que a lei n. º 9.433 baseia-se em 

princípios que representam o ponto inicial para o gerenciamento dos Recursos Hídricos 

no Brasil, de forma descentralizada e participativa. 

 Portela oferece a categorização de conflitos definida em verticais e horizontais. 

Sendo os Verticais os conflitos entre esferas de governo. Já os horizontais entre 

governos de mesma esfera de poder (PORTELA, 2006). 

 Apresenta também a categorização dos conflitos entre as esferas de governo – 

União, Estados e Municípios e a sociedade civil, bem como entre as instituições que 

possuem assento no sistema de gestão e o poder público em suas múltiplas esferas de 

governo (PORTELA, 2006).  
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 Para Carvalho (2004) cabe ao poder central estabelecer o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGRH que efetivamente congregue todas as 

especificidades do Brasil, notadamente em relação ao equilíbrio de poderes 

estabelecidos pela adoção do pacto federal.  

 O sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos deve ser o mesmo 

para todos os entes da Federação, devendo ocorrer a articulação entre os mesmos, 

frisando que os sistemas estaduais devem necessariamente observar o ordenamento 

constitucional (CAVALHO, 2016). 

 É bom frisar que existem doutrinadores que advogam que o município deve ser 

visto como entidade federativa, o que transformaria o Brasil em uma Federação 

trilateral. Não é entretanto, o posicionamento do Prof.º José Afonso da Silva que 

defende que o país adotou um modelo federalista de dualismo. Não sendo assim o 

município considerado ente federativo (CAVALHO, 2016). 

 No entendimento de Portela (2006, p.78) “o modelo de gestão dos recursos 

hídricos no Brasil privilegia a descentralização político-administrativa entre os três 

níveis de governo, o planejamento por bacia hidrográfica e a ampliação da participação 

da sociedade civil organizada”.  

 Observa-se que a grande celeuma está em concretizar os interesses em seus 

diversos níveis dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRHI) (PORTELA, 

2006). 

 Argumenta Carvalho que o modelo institucional deve abrigar todas as demandas, 

atores e visões sobre a gestão dos recursos hídricos o que leva à proteção e preservação 

dos mesmos (CARVALHO, 2004). 

  Para Braga (2008, p. 24) A PNRH está baseada na adoção da bacia hidrográfica 

como unidade territorial de planejamento e na gestão participativa das águas que se 

caracteriza segundo o autor, pela gestão descentralizada.  

 A repartição de Competências entre as entidades federativas de acordo com 

PNRH garante que as decisões ocorram em vários níveis preservando assim a ampla 

participação de todos os interessados.  

 Carvalho aborda a interdependência dos atores como meio de garantir a atuação 

conjunta em torno da gestão das águas nas bacias hidrográficas. Fato que garante a 

autonomia dos entes e a verdadeira repartição de competências (CARVALHO, 2004, 

p.09). 
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 A Política Nacional de Recursos Hídricos brasileira de caráter decentralizador, 

no âmbito do federalismo, com inspiração em modelo unitário francês apresenta varias 

lacunas que estão sendo trabalhadas desde a adoção do modelo.  

 Contudo, o que se observa é a existência de diversas lacunas, especialmente no 

que se referes à dominialidade e gestão das águas subterrâneas. Para o preenchimento 

das referidas lacunas torna-se fundamental que a democracia participativa seja a viga 

mestra na gestão das águas. 

 “A Federação se tornou, por excelência, a forma de organização do Estado 

democrático.” Essa frase do Prof. Celso Ribeiro Bastos (2010, p.418) demonstra 

claramente que as bases do federalismo que se fundamentam na descentralização do 

poder são fundamentais ao pleno exercício democrático.  

  O SINGREH caracteriza-se como resultado da adoção da PNRH que 

regulamenta a constituição federal, singularizando a gestão dos recursos sob a ótica 

federalista, trazendo consigo o novo paradigma da participação pública nas decisões 

administrativas relativas às  águas. (BRAGA, 2008).  

 Para Oliveira (2006, p.75) “a correlação entre democracia representativa e 

descentralização do poder, através da ideia do dissenso em uma sociedade pluralista, 

parece razoável registrar a compatibilidade e conectá-las com o Federalismo, 

caracterizado pela descentralização política consignada em nível constitucional”. 

 “Os doutrinadores alemães justificam o federalismo como sendo um componente 

essencial ao governo democrático, o que encoraja e reforça a democracia, facilitando a 

participação democrática” (OLIVEIRA, 2006, p.75).  

 “Tanto no federalismo como na gestão das águas, a tendência da 

descentralização constitui-se em um referencial importante a ser utilizado na complexa 

tarefa de obter eficácia e eficiência na gestão desses recursos, mediante a adoção de 

abordagem democrática” (OLIVEIRA, 2006, p. 72). 

 Finalmente o que se observa na PNRH é uma tentativa de realizar a gestão 

hídrica com plena participação. O que só ocorre quando efetivamente o estado age de 

forma descentralizada.  

 Observa-se que muitos doutrinadores tendem a entender a descentralização 

como única solução para gerar participação e desenvolver uma boa gestão. O modelo de 

bacias brasileiro vai nesse sentido. Contudo, não se pode, de maneira nenhuma, 

esquecer-se de que no federalismo existem interesses nacionais que não podem ser 
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deixados de lado sob a bandeira da descentralização. Equalizar os interesses locais e os 

interesses nacionais parece ser o maior desafio.  

 A gestão das águas subterrâneas nesse contexto de descentralização e 

democracia pode vir a ser trabalhada sob a batuta federal sem, contudo, implicar 

prejuízo da gestão descentralizada.  

 A gestão das águas subterrâneas deve estar sob o domínio federal, pois o sistema 

de gestão não precisa estar hierarquizado em estrita consonância com o modelo político. 

Países que como a Alemanha são bem-sucedidos nesse modelo.  

 O domínio é federal, mas a gestão se dá por atuação direta dos Estados mediante  

um sistema de gestão que incorpora os níveis de gestão federal, estadual e municipal. O 

recurso hídrico subterrâneo é de domínio federal, ficando as decisões que impliquem em 

conflitos interestaduais sob a jurisdição federal. As questões regionais e locais serão 

gestadas com maior peso em usas regionalidades e localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 

 

6. ABORDAGEM DA GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS NO DIREITO 

INTERNACIONAL. 

 

 O Capitulo trata das experiências de gestão de recursos hídricos em outros 

países, principalmente no que se refere a seu formato institucional, abordando a Gestão 

e as competências além da análise da dominialidade das águas subterrâneas, 

observando-se sua relevância em relação ao modelo de gestão. Por fim a abordagem da 

eficiência da Gestão das águas Subterrâneas.  

 Por tratar-se de tema bastante amplo, a escolha dos países ocorreu em função 

dos seguintes critérios, a saber: 

 O primeiro critério que justifica a escolha dos EUA e Alemanha deve-se 

necessariamente a adoção de sistema de governo federalista. É evidente que é 

impossível que os sistemas de países distintos possuam características idênticas. No 

federalismo existem diversas vertentes. De qualquer modo este critério facilita as 

correlações com o direito pátrio.  

 Ademais, opta-se por analisar a gestão das águas subterrâneas na França que 

apesar de dispor de um regime unitário, o caso francês não pode ser colocado de lado, 

tendo em vista a sua grande importância na constituição da política nacional de recursos 

hídricos brasileira.  

 A opção pela análise da gestão das águas no México se refere à necessidade de 

avaliar países que possuam reservas de águas subterrâneas e tenham alguma tradição em 

seu uso, com realidade sócio econômica mais próxima do Brasil. O estudo comparado 

busca analisar países em que a utilização da água subterrânea seja efetiva e 

representativa para o abastecimento público e setores econômicos.  

  Todavia, há que se considerar também o critério de disponibilidade de 

bibliográfica atualizada em meio eletrônico, que facilita a pesquisa e tratamento dos 

dados. Além disso, as informações disponibilizadas por organismos internacionais na 

rede mundial de computadores, informações baseadas em estudos, por eles financiados, 

o que facilita a coleta de dados confiáveis sobre os países pesquisados. 

  O intuito desse capítulo reside no conhecimento e entendimento da realidade da 

gestão em outros países, baseando-se em dados apresentados, que podem em tese ser 

replicados no Brasil. Bem como casos em que a gestão infrutífera das águas 

subterrâneas gerou grandes problemas ambientais, sociais e econômicos em 

determinado país.  
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 Objetivando correlacionar outras experiências na gestão das águas subterrâneas 

busca-se no direito comparado subsídios que demonstrem em que caminho a política de 

gestão das águas subterrâneas no Brasil deveria seguir. 

 Os países analisados e as principais características de gestão de recursos hídricos 

são apresentados a seguir. 

 

6.1 Gestão das Águas Subterrâneas na França 

  

 O Brasil adotou como exemplo para sua Política Nacional de Recursos Hídricos 

– PNRH o modelo Francês, considerado um dos mais avançados. 

 De forma resumida, o pilar do modelo francês está na adoção da bacia 

hidrográfica como núcleo de gestão, a pluralidade de agentes, a descentralização da 

gestão, valor econômico da água, a democratização das informações e a atuação em 

constante sinergia entre os agentes em diferentes graus de poder, dentre outros.  

 Todas as características acima citadas em maior ou menor grau foram aplicadas 

na PNRH Brasileira. Contudo, no Brasil os desafios são maiores em se tratando de 

gestão de águas subterrâneas. 

  

6.1.1 Gestão e competências  

  

 A Gestão dos recursos hídricos na França teve seu início em 1898. Segundo 

Silva (2011, p.44) a gestão foi incrementada por diversas regulamentações “de caráter 

mais setorial culminando na lei de dezembro de 1964, que permitiu a criação de um 

sistema de gestão de águas bastante racional”.  

 A década de 1960 representa um marco na gestão das águas na França, pois a lei 

relativa ao regime de repartição das águas de n. 64-1245, de 16 de dezembro de 1964, 

estabeleceu a essência do atual modelo de gestão das águas (MACHADO, 2003, p.33) 

 Veja-se o que Machado afirma sobre a referida lei:  

 

A nova lei de água de n.92-3, complementou o modelo, ao instituir um 

procedimento, estabelecido a partir da elaboração de planos-diretores, bem 

como de Planos de Aproveitamento e de Gestão de águas. Tendo em comum 

o fato de se basearem numa concepção de conjunto dos problemas 

relacionados à água e integrarem uma démarche
16

 de programação, 

                                                           
16

Início. 
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combinando várias características, concepção esta ao mesmo tempo global, 

solidária, descentralizada e responsável (MACHADO, 2003, p.33). 

 

 A lei 1245-64 estabeleceu o princípio da gestão da água por bacias hidrográficas, 

em função dos grandes rios franceses foram estabelecidas para estas bacias as agências 

de água, com cobrança pela utilização de água para o financiamento de projetos de 

promoção da preservação e recuperação do bom estado do recurso hídrico. Cabe às 

Agências implementar os princípios do "poluidor-pagador" o e "usuário-pagador" em 

uma lógica que pode se resumir pela frase água paga pela água (MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 2016).  

 Paulo Afonso Leme Machado (2014, p.83) define usuário pagador como aquele 

que deve arcar com os custos de viabilização da utilização do recurso e os custos da 

própria utilização. No que se refere ao princípio do poluidor-pagador obriga o poluidor 

a pagar pela poluição que pode ser causada ou a que foi causada. 

 Conforme Wilson José Figueiredo Alves Junior (2009, p. 70) “a lei de águas da 

França de 1992 aperfeiçoou o sistema, estabelecendo um processo de planejamento que 

é coordenado por um Plano Diretor de Aproveitamento e Gestão das Águas, o SDAGE 

(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)”. 

 Tal plano “fixa os objetivos gerais de utilização e de proteção quantitativa e 

qualitativa dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como de preservação 

dos ecossistemas aquáticos” (SOUZA JUNIOR, 2009, p.70). 

 Já o Planejamento e programação plurianual definem objetivos e prioridades 

para a ação através do SDAGE e SAGE; programação por meio de financiamento 

plurianual dos programas agências de água e contratos rio no nível local (EAU 

FRANCE, 2016).  

 Segundo Machado (2003, p.33) a “adoção de uma concepção global se 

estabelece em uma gestão equilibrada e abrangente do recurso água”. Neste contexto, as 

especificidades a respeito de águas superficiais ou subterrâneas são respeitadas, porém a 

tratativa dos problemas é feita de maneira conjunta e geral o que justifica um dispositivo 

legal único reafirmado em 1992.  

 A gestão das águas subterrâneas na França está abarcada por uma visão macro, 

onde as características especiais de cada recurso possuem grande relevância, mas não 

ditam um papel especial dentro da gestão (MACHADO, 2003). 

 Assim diferente do Brasil, na França não existem domínios diferentes sobre 

águas subterrâneas ou superficiais. O que importa é a gestão global dentro de cada 
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Comitê de Bacia. Vale lembrar que cada comitê foi definido por aspectos técnicos 

científicos e não político territoriais. Assim, ocorre sinergia nas ações de proteção e 

gestão dos recursos subterrâneos e superficiais (MACHADO, 2003). 

 A gestão francesa adota uma concepção solidária onde o poder público, em todas 

as esferas, atua de forma coordenada com parceiros privados. “Existindo uma 

prevalência para o setor de água potável e saneamento nas instituições intercomunais” 

(MACHADO, 2003). 

  Paulo César Alves da Silva (2011) afirma que a gestão francesa se baseia 

também na coordenação dos múltiplos serviços relacionados com as questões hídricas 

através da atuação dos órgãos ministeriais. Vejam-se suas atribuições conforme o autor:  

 

 – O Ministério da Saúde é responsável por todos os problemas da água 

relacionados com a saúde pública, especialmente o controle da potabilidade 

das águas e do funcionamento das instalações de tratamento de efluentes 

urbanos; 

 – O Ministério da Indústria controla a exploração das águas subterrâneas e a 

utilização de água para geração de energia elétrica; 

 – O Ministério da Agricultura cuida da irrigação e drenagem e de 

abastecimento de água e saneamento rural; 

 – O Ministério do Equipamento tem a gestão de vias navegáveis e o controle 

das inundações; 

 – O Ministério do Interior co-participa em obras de infra-estrutura de 

abastecimento de água para cidades; 

 – E o Ministério do Meio Ambiente tem poder de polícia sobre as águas 

superficiais e subterrâneas e a competência para a coordenação 

interministerial (SILVA, 2011, p.44). 

 

 Este modelo estabelece as responsabilidades das autoridades públicas para a 

gestão dos serviços de água potável e saneamento onde o Município escolhe o método 

de gestão que envolve operadores públicos e privados (EAU FRANCE, 2016). 

 Desde a lei de águas de 1964 a política da água pública francesa na França 

manteve constante o seu processo de modernização e ampliação para atender demandas 

fundamentais ao país. (EAU FRANCE, 2016). 

 A Lei de Águas foi adaptada do modelo alemão. Ela foi desenhada para que o 

sistema de gerenciamento fosse autossuficiente financeiramente. O país foi dividido em 

áreas geográficas, com Comitês de Bacia e Agências de Bacia (SOUZA JUNIOR, 

2009). 

 Assim como o Brasil, a França buscou a compatibilidade dos usos múltiplos na 

gestão das águas:  

Acesso à água e tratamento de águas residuais e potáveis para todos; a 

prevenção dos riscos relacionados com a água; os recursos hídricos ea 
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preservação dos ambientes aquáticos, a prevenção da poluição permanente e 

acidental; desenvolvimento atividades sustentáveis relacionadas com a água 

(indústria, recreação, transporte ...) a garantia da produção de alimentos, com 

impacto limitado sobre o meio ambiente e os recursos (EAU FRANCE, 2016, 

p. 1). 

 

 Atualmente a gestão da água baseia-se na lei francesa e nas diretivas específicas 

da União Europeia. Sendo baseada em vários princípios.  O mais relevante é o 

principio da gestão descentralizada no nível das bacias (EAU FRANCE, 2016). 

 A descentralização é o grande legado da gestão francesa. As bacias hidrográficas 

são bem delimitadas e atuam em coordenação, onde as ações avaliam as características 

específicas das localidades, sob os aspectos hídricos, hidrogeólogicos, climáticos, 

geográficos e políticos o que conduz a legitimidade do processo (SOUZA JUNIOR, 

2009). 

 Na estrutura francesa, o Comitê de Bacia é composto por representantes dos 

usuários, das coletividades locais e do Estado. Cabendo a Comitê eleger a metade dos 

membros do conselho de administração e da Agência de Bacia (SILVA, 2011).  

 As agências executam, no contexto francês, as tarefas executivas, elaborando 

planos e arrecadando tarifas deliberadas pelos Comitês. Basicamente, o que se conhece 

no Brasil, mas em escala mais elaborada e integrada (SOUZA JUNIOR, 2009). 

 Um ponto extremamente relevante da gestão das águas francesa está no 

equilíbrio entre descentralização em nível de bacia e a coordenação a nível nacional. 

Um verdadeiro sistema integrado que parte da análise dos diferentes usos das águas, 

seus aspectos físicos e químicos sua origem superficial ou subterrânea e o necessário 

equilíbrio ecológico (EAU FRANCE, 2016). 

 A gestão por bacias hidrográficas se descola das questões dominiais e 

territoriais, visando uma gestão conjunta com a participação de todas as partes 

interessadas de água em todos os níveis(EAU FRANCE, 2016). 

 Segundo Machado (2003, p.32) a França “afasta-se da administração por 

território, muito comum em outros países, para recortá-lo com base no quadro geológico 

natural do ciclo da água visando resolver os problemas relacionados às  águas. Assim 

nasce a gestão por bacias hidrográficas ou agrupamentos de bacias hidrográficas”.  

 Delimitam-se então seis bacias: Artois-Picardie; Seine-Normandie; Rhin-Meuse; 

Loire-Bretagne; Adour-Garonne; Rhône-Mediterranée Corse. Para cada uma das seis 

grandes bacias existe um Comitê de Bacia e uma Agência financeira de bacia, formado 
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por representantes de todos os setores, como o Estado, as coletividades locais, ou 

usuários industriais, agrícolas e associações (SOUZA JUNIOR, 2009, 69/70). 

 O objetivo dessa organização está na definição de políticas dinâmicas e realistas 

através do consenso entre os diversos agentes atuando através de planos a fim de 

estabelecer uma gestão equilibrada do recurso (MACHADO, 2003). 

 Para manter esta política outro principio foi fundamental. A adoção do valor 

econômico da água que subsidia a gestão do próprio recurso e a função de gerar o uso 

racional e equilibrado (EAU FRANCE, 2016). 

 Segundo Souza Junior (2009, p.69) na “França existem cerca de 1.600 

consórcios de municípios em atuação, com as mais diversas finalidades. Os Comitês e 

Agências são parceiros dos consórcios e apoiam os programas que são coordenados 

e/ou executados por eles”. As tarifas cobradas pelo uso da água são chamadas de 

redevance e constituem um preço arrecadado.  

 

6.1.2 Dominialidade 

 

 A França é um país Unitário e desconcentrado, e por tal motivo o domínio das 

águas encontra-se sob a posse do poder central. Contudo, a política de águas na França 

descola-se da hierarquia institucional para o sistema próprio organizar-se de maneira a 

gerar participação de todos os atores interessados.  

 A dominialidade francesa das águas é de caráter puramente publicista, ou seja, 

as águas estão em sua totalidade sob o domínio estatal. Sendo um Estado Unitário, tal 

domínio recai unicamente sobre o poder central.  

 A ideia de dominialidade na gestão francesa é bem diversa da existente no 

Brasil. No modelo francês o exercício da dominialidade não é dividido entre ente central 

e entes “regionais” ou “locais”. O domínio perde relevância em um modelo unitário de 

poder, diferente de uma Federação, onde essa relação é muito relevante. 

 Sendo um domínio publico único não cabe no modelo francês a gestão apartada 

entre águas subterrâneas e águas superficiais ou entre entes regionais. O modelo 

adotado pela França privilegia exatamente o contrário, que é a gestão conjunta dentro do 

modelo de bacias hidrográficas.  

 A Lei de águas atualizada em 1992 define o planejamento no domínio da água, 

prevendo um plano mestre para o desenvolvimento e gestão da água chamado de 

SDAGE. Tal plano é desenvolvido para cada o domínio de bacia 
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hidrográfica(MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

MER, 2016). 

 Os Comitês de Bacia são responsáveis pelo desenvolvimento destes sistemas, 

verdadeiros parlamentos da água. As diretrizes estabelecidas por estes regimes são 

cogentes para todas as decisões administrativas naquele domínio da água.  

 Assim os planos de desenvolvimento e gestão da água (SAGE) podem ser 

desenvolvidos em sub-bacia dentro do domínio daquele Comitê (MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 2016). 

 As diretrizes e planos abordam o recurso hídrico de forma sistêmica, mas 

também analisa e dita direcionamentos com relação as características especificas das 

diversas origens das águas.  

 Desse modo a gestão das águas subterrâneas são abordadas por normativos 

franceses e da União Europeia. A união europeia possui diretivas que tratam das águas 

subterrâneas e a qual a França se vincula. 

 Trata-se da Diretiva 2006/118/CEdo Parlamento Europeu e do Conselho de 12 

de dezembro de 2006 relativa a proteção das águas subterrâneas contra a contaminação 

e deterioração.  

 Veja-se o objetivo 1° da referida diretiva: 

Artigo 1.o 

Objectivo 

1. A presente directiva estabelece medidas específicas, previstas nos n.os 1 e 

2 do artigo 17.o da Directiva 2000/60/CE, para impedir e controlar a poluição 

das águas subterrâneas. Essas medidas incluem, designadamente: 

a) Critérios para a avaliação do bom estado químico das águas subterrâneas; e 

b) Critérios para a identificação e a inversão de tendências significativas e 

persistentes para o aumento das concentrações de poluentes e para a 

definição dos pontos de partida para a inversão dessas tendências. 

2. A presente directiva completa as disposições destinadas a prevenir ou 

limitar a introdução de poluentes nas águas subterrâneas já previstas na 

Directiva 2000/60/CE e visa prevenir a deterioração do estado de todas as 

massas de águas subterrâneas.
17

 (UNIÃO EUROPEIA, 2006). 

 

 Á União Europeia destaca a extrema importância das águas subterrâneas 

apresentado nas considerações iniciais da diretiva a seguinte declaração: 

As águas subterrâneas são um recurso natural valioso que, enquanto tal, 

deverá ser protegido da deterioração e da poluição química. Tal protecção é 

particularmente importante no que respeita aos ecossistemas dependentes das 

águas subterrâneas e à utilização destas águas para o abastecimento de água 

destinada ao consumo humano. (UNIÃO EUROPEIA, 2006). 

 

                                                           
17

 Grafia idêntica ao texto original. 
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 É muito evidente no ordenamento jurídico francês e europeu a relevância e 

cuidado com o recurso hídrico subterrâneo. Para a União Europeia, França, as águas 

subterrâneas são o recurso hídrico mais sensível e importante, em particular por ser a 

fonte principal de abastecimento público de água potável (UNIÃO EUROPEIA, 2016). 

 Outra diretiva importante é a 2000/60/CE do Parlamento Europeu e Conselho de 

23 de Outubro de 2000 que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da 

política da água na Europa.  

 Tal diretiva estabelece que o objetivo de alcançar um bom estado das águas deve 

ser prosseguido por cada bacia hidrográfica, de modo a que as medidas relativas às 

águas de superfície e subterrâneas que pertençam ao mesmo sistema ecológico, 

hidrológico e hidrogeológico sejam coordenadas (UNIÃO EUROPEIA, 2000). 

Outro ponto de extrema relevância na gestão das águas na França repousa na obrigação 

de comunicação ou pedido de autorização de projetos que possam ter impacto sobre os 

recursos hídricos. Tais processos são realizados sob a autoridade dos prefeitos e pela 

“polícia da água” com o objetivo de garantir a sua compatibilização entre o 

empreendimento e a gestão dos recursos hídricos(MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 2016). 

 A França afasta-se da administração dominial, muito comum em outros países 

europeus, para recortar e adaptar o domínio com base no quadro hidrogeológico natural 

visando resolver os problemas relacionados às  águas. “Nasce assima gestão por bacias 

hidrográficas ou agrupamentos de bacias hidrográficas”. Segundo Machado (2003, p.32)

 “No modelo francês o departamento é uma fração do território situada entre a 

região e a comuna, constituindo-se ao mesmo tempo numa circunscrição administrativa 

dos serviços do Estado e numa coletividade territorial. Seu domínio de competência 

compreende o ordenamento territorial e a infraestrutura, bem como as ações sociais, 

educativas e culturais” (MACHADO, 2003, p.32). 

 Conforme informa Machado (2003, p.32) “a região é uma fração do território 

que apresenta ao mesmo tempo, uma coletividade territorial descentralizada, 

intermediária entre o departamento e o Estado, e a área geográfica de competência do 

chefe da região”. 

 A base “municipal” da organização territorial francesa está na comuna, que 

apresenta-se de forma muito diversa sob a ótica demográfica e de recursos. São geridas 

por uma assembleia e por um prefeito (MACHADO, 2003). 
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 Quanto à dominialidade na gestão francesa pode-se afirmar que o conceito de 

domínio ganha novo sentido, em um estado unitário, onde os Comitês de Bacia exercem 

seu domínio independente da organização territorial, porem tal domínio não exclui a 

participação dos departamentos, regiões e comunas do processo decisório. 

  

6.1.3 Análise da eficiência da gestão das águas subterrâneas. 

 

 A França é sem dúvida um caso de sucesso na gestão das águas, sejam elas 

subterrâneas, sejam superficiais. Na verdade seu ordenamento não as distingue em 

termos de gestão. Sua diferenciação está somente no que diz respeito abordagem dos 

aspectos técnicos específicos de cada recurso dentro de um conjunto maior.  

 A gestão francesa analisa as águas subterrâneas e superficiais sob a ótica de um 

ciclo hidrológico completo. Ambas são fundamentais dentro de um processo 

hidrológico complexo. Assim a França adota, como já demonstrado em outros capítulos, 

a bacia hidrográfica como núcleo de gestão estratégica. Assim águas subterrâneas e 

superficiais são tratadas de forma conjunta dentro do núcleo de Comitê de Bacia. 

 A gestão francesa absorve também o ordenamento jurídico da União Europeia 

através da Diretiva 2006/118 / CE adotada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 

em 12 de dezembro de 2006 (MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L'ÉNERGIE 

ET DE LA MER, 2016) 

 Tal diretiva visa à proteção das águas subterrâneas a partir de qualquer tipo de 

poluição ou danos. Ela complementa a Diretiva-Quadro (DQA) 2000/60 / CE de 23 de 

Outubro 2000, que já previa um quadro para a gestão e proteção das águas por bacias de 

grandes rios estabelecendo metas ousadas para a preservação e restauração do estado 

das águas subterrâneas (MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L'ÉNERGIE ET 

DE LA MER, 2016). 

 Em 2005, foi realizado um balanço do estado das águas subterrâneas na França.  

Segundo o Ministère de L'environnement,de L'énergie et de La Mer (2016), “o risco de 

não alcançar um bom estado qualitativo foi estimado para cada um dos 553 corpos de 

água da França”.  

 Sob o aspecto qualitativo os principais parâmetros de desclassificação das 

massas de água subterrâneas são hoje devidas aos nitratos e pesticidas provenientes da 

agricultura. (MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

MER, 2016) 
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 O Ministério do Meio Ambiente francês declara que a proteção das águas 

subterrâneas é uma prioridade da política ambiental francesa, internamente e na União 

Europeia (UE). Veja-se: 

 

Une fois contaminées, les eaux souterraines sont plus difficiles à „nettoyer‟ 

que les eaux superficielles et les conséquences peuvent se prolonger pendant 

des décennies ; 

Puisque les eaux souterraines sont très utilisées pour l‟alimentation en eau 

potable, pour l‟industrie et pour l‟agriculture, sa pollution peut être 

dangereuse pour la santé humaine et pour le bon déroulement des activités 

économiques ; 

Les eaux souterraines fournissent le débit de base de bon nombre de fleuves 

(elles peuvent représenter jusqu‟à 90 % du débit de certains cours d‟eau) et 

peuvent ainsi influencer la qualité des eaux de surface ;·  

elles servent de tampon dans les périodes de sécheresse et deviennent alors 

essentielles pour conserver les zones humides. (MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 2016). 

 

 Na França existe um órgão consultivo denominado Comissão Nacional da Água 

(CNE) que se reporta ao Ministério do Meio Ambiente francês. Tal órgão foi criado 

pela lei de 16 de dezembro de 1964.  O CNE é o órgão nacional de consulta sobre a 

política da água.Sua opinião também é necessária para criação de certos 

regulamentos(LEGIFRANCE, 2016). 

 A Comissão Nacional da Água tem 160 membros de diferentes círculos de 

partes interessadas na política da água (autoridades, usuários econômicos, utilizadores 

não econômicas, estado), designados por06 anos por decreto ministerial 

(LEGIFRANCE, 2016). 

 A Comissão Interministerial Modernização Ação Pública (CIPAC) de 18 de 

dezembro de 2012 decidiu lançar a avaliação das quarenta "parcerias de políticas 

públicas com todas as partes atuantes na gestão francesa. (Estados, autoridades locais, 

organizações sociais e operadores) para construir uma visão coletiva dos problemas, 

metas e medidas de implementação para cada política pública"(ÉVALUATION DE LA 

POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 

 Tal parceria teve como objetivo primeiro estabelecer uma visão geral da politica 

adotada na França e avaliar sua eficácia. Ato contínuo, a redefinição da política através 

da construção de um olhar coletivo, buscando os meios para atingir bons índices de 

eficácia na gestão (ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 

 A Évaluation de La Politique de L‟eau, 2013 foi realizada em parceria pelo 

Conselho Geral do Ambiente e desenvolvimento sustentável, Conselho Geral de 

Alimentação, áreas agrícolas e rurais, Inspeção-Geral de Administração Fazendária, 
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Inspeção Geral do Conselho Geral da Economia, da Indústria, Energia e Tecnologia e a 

Universidade Paris-Diderot (EU FRANCE, 2016). 

 Os resultados apresentados pela avaliação da gestão das águas na Franca 

demonstram que a adoção do sistema integrado de gestão de água de bacias 

hidrográficas com as agências de água é bem avaliado por todos os agentes que o 

compõem. Desse modo o relatório declara a necessidade de manter essa política 

(ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 

 Com relação à gestão de ciclos de águas apresentam-se resultados muito 

positivos, o principal é a garantia de acesso a água potável e melhoria do saneamento 

público. Outro está no preço da água que está dentro da media europeia 

(ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 

 No que tange aos serviços de água apresenta o relatório dados que apontam a 

necessidade de maior eficiência. Sendo o número de serviços de água e saneamento 

público um ponto extremamente importante (ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE 

L‟EAU, 2013). 

 Nem tudo são flores na gestão francesa. A avaliação aponta que a gestão do 

chamado grande ciclo ou gestão macro é difícil em função de tantos intervenientes. 

Administrar conflitos em relação aos usos na ótica da avaliação justifica a intervenção 

pública (ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 

  A avaliação declara que os objetivos ambiciosos das diretivas comunitárias têm 

o condão de reforçar a necessidade de uma governançaque melhor envolva os atores 

locais responsáveis por sua implementação, gerando assim uma melhor integração 

destas políticas, sempre dentro da atuação das agências de água (ÉVALUATION DE 

LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013) 

 A gestão também enfrenta dificuldades com relação a coordenação e 

planejamento eficaz na esfera do Comitê de Bacia. O relatório de Avaliação da política 

de águas da França pontua tal dificuldade afirmando que a implementação local da 

gestão dos recursos hídricos esbarra na grande fragmentação de responsabilidades e na 

organização inadequada(ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 

  Outro ponto avaliado pelo diagnóstico foi a governança. A avaliação declara 

que a coordenação e planejamento são eficazes em escala de bacia, mas a 

implementação local enfrenta uma fragmentação de responsabilidades e organização 

inadequada (ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L‟EAU, 2013). 
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 Com relação a qualidade das águas subterrâneas o Conselho de bacia de 

Bassinbassin Loire-Bretagne apresenta relatório da secretaria técnica afirmando a 

existência de uma evolução positiva em seu estado qualitativo. Segundo o relatório 50% 

das massas de água subterrâneas estavam em boas condições, em 2008, já em 2013 a 

águas em boas condições chegaram a 69%. (BASSINBASSIN LOIRE-BRETAGNE, 

2015).  

 

6.2 Dominialidade e Gestão das Águas Subterrâneas na Alemanha.  

 

 As águas subterrâneas são vitais para o povo alemão. Mais de 70% de toda a 

água potável consumida na Alemanha é de origem subterrânea. Desse modo as águas 

subterrâneas na Alemanha são assunto de grande relevância para a sociedade e o 

governo. A manutenção de bons padrões de qualidade dessas águas é fundamental na 

gestão Alemã.  

 A Diretiva-Quadro da Água
18

 é o principal instrumento da Política da União 

Europeia relativa à água, estabelecendo um quadro de ação comunitária para a proteção 

das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das 

águas subterrâneas.  

 Assim como a França, a Alemanha também adota a Diretiva Europeia sobre as 

águas subterrâneas. Assim sua gestão baseia-se no respeito a essa diretiva e sua 

legislação afeta ao tema.  

 A República Federal da Alemanha é um estado Federal composto por dezesseis 

Estados federais chamados de Länders. “O território da República Federal da Alemanha 

conta com 357.000 km2 de superfície e as fronteiras da República Federal da Alemanha 

têm uma extensão total de 3.754 km. Sua população gira em 2006 girava em torno de 

82,1 milhões de habitantes” (MATTOS, 2006). 

 O governo alemão vê a proteção preventiva dos recursos hídricos como 

fundamento da proteção dos ecossistemas e salvaguarda do abastecimento público. No 

caso das águas subterrâneas tal preocupação é ainda maior, tendo em vista a 

dependência do país com relação a esse recurso (UMWELT BUNDESAMT, 2016). 

 As atividades industriais do pós-guerra levaram a poluição das águas na 

Alemanha a índices alarmantes, principalmente entre os anos 1960 e 1970. A antiga 
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(Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000) 
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Alemanha Ocidental, de base econômica forte atuou em suas esferas federal e estadual 

para a reversão destes índices. Muitas medidas foram tomadas em vários níveis, 

principalmente no que se refere ao controle das fontes industriais de poluição das águas 

(UMWELT BUNDESAMT, 2016). 

 Há atualmente, a proteção das águas representa ponto fundamental na politica 

ambiental da Alemanha reunificadanos níveis dos governos federal, estadual e 

comunidades alemãs (UMWELT BUNDESAMT, 2016). 

 

6.2.1 Gestão e competências 

 

 A Alemanha possui um sistema de gestão das águas onde os estados executam as 

leis federais, sendo possível ao estado realizar a ampliação normativa com finalidade de 

alcançar os objetivos específicos. Não existe um padrão nacional, sendo que vários 

órgãos atuam em diferentes esferas na gestão dos recursos hídricos (CAVINI, 2002). 

 Assim segundo Castro (2012) o a gestão das águas alemã não é hierárquica e 

participativa como ocorre no modelo francês, embora existam inúmeros consórcios 

municipais em diversas bacias. 

 O sistema alemão de gestão de recursos hídricos é descentralizado por órgãos 

regionais, mas não por bacias hidrográficas. O governo federal alemão define a 

legislação nacional mínima que pode ser ampliada pelos estados que são responsáveis 

pela execução das regulamentações. (CASTRO, 2012). 

  No modelo de gestão alemão o balanço hídrico deve ser gerido de modo que 

seja preservado ou restaurado o equilíbrio ecológico das águas, levando-se em conta a 

hidromorfologia e a segurança hídrica, para que todos os outros usos da água sejam 

possíveis. Assim o bem comum pode continuar a servir as presentes e futuras 

gerações(UMWELT BUNDESAMT, 2016). 

  Na Alemanha as municipalidades são responsáveis pelos serviços de 

abastecimento de água e saneamento, estando autorizados a cobrar dos usuários por tais 

serviços. O marco regulatório que orienta o sistema é a Lei Federal de Recursos 

Hídricos de 1957, atualizada em 2010 (CASTRO, 2012). 

 A Lei sobre o Regulamento do balanço hídrico Alemão (Lei de Recursos 

Hídricos WHG) tem como objetivo uma gestão sustentável das águas como parte do 

ecossistema, como meios de subsistência do povo, como um habitat para animais e 

plantas, bem como um ativo utilizável (DEUTSCHLAND, 2016). 
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 A referida lei estabelece os seguintes princípios de gestão das águas: 

 

§ 6 Princípios gerais de gestão da água 

(1) As águas são geridas de forma sustentável, especialmente com o objetivo 

de: 

1 – manter a sua funcionalidade e desempenho como parte do ecossistema e 

um habitat para animais e plantas e para melhorar, notadamente através da 

proteção contra mudanças adversas nas características da água 

2 – evitar a interferência em relação ao balanço hídrico do qual dependem os 

ecossistemas terrestres e zonas húmidas. 

3 –garantir o uso, presente ou futuro para o bem público e de acordo com ele, 

no interesse dos indivíduos, 

4 – obter existente ou futura usa especialmente para o abastecimento público 

de água, 

5 – minimizar as consequências potenciais das alterações climáticas, 

6 – em águas de superfície para garantir, tanto quanto possível condições de 

descarga natural e inofensivo e evitar nomeadamente através da retenção de 

água no rosto do surgimento de consequências adversas de inundação 

7 – contribuir para a proteção do meio marinho.(DEUTSCHLAND, 2016, p 

06).(traduzido pelo autor) 

 

 Assim observa-se que a legislação prevê que a gestão sustentável das águas tem 

como objetivo assegurar um elevado nível de proteção do ambiente como um todo. A 

Lei alemã de recursos Hídricos evidência a preocupação do legislador alemão com a 

gestão das águas em integração com a gestão ambiental (DEUTSCHLAND, 2016). 

 A gestão das águas na Alemanha encontra-se associada necessariamente à 

proteção ambiental como meio de garantir a utilização dos recursos dentro de padrões e 

sob controles que mantenham a qualidade e quantidade dos mesmos. Isso nem sempre é 

evidenciado na gestão de muitos países que, descolam a gestão dos recursos hídricos 

como se a água não participasse de todos os processos ecológicos (DEUTSCHLAND, 

2016). 

 Na Alemanha a gestão se dá por meio das regiões hidrográficas que são elas 

conforme § 7º da Lei de Recursos Hídricos (WHG):as Danúbio, Rhein, Maas, 

Ems,Weser, Elbe, Eider,Ou, Schlei / Trave, Warnow / Peene (DEUTSCHLAND, 2016). 

  A Lei de Recursos Hídricos WHG aplica-se as águas de superfície, as águas 

costeiras e as águas subterrâneas. A Secção 4 trata da Gestão das águas subterrâneas, 

prevendo os seus usos permitidos, os objetivos de sua gestão, as questões de poluição 

(DEUTSCHLAND, 2016). 

 A Lei de Recursos Hídricos presenta objetivos específicos com relação a gestão 

da águas subterrâneas. Veja-se: 

 

(1) As águas subterrâneas são geridas de forma que: 
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1 – a deterioração do seu estado quantitativo e seu estado químico são 

evitados; 

2 – qualquer tendência significativa e sustentada de aumento de 

concentrações crescentes de poluentes devido ao impacto da atividade 

humana pode ser revertida; 

3 -bom estado químico quantitativo e bom receber ou ser alcançados; em 

especial, é parte de um bom estado quantitativo um equilíbrio entre as 

captações de águas subterrâneas e das águas subterrâneas recarga 

(DEUTSCHLAND, 2016, p. 20). 

 

 A preocupação com a poluição das águas subterrâneas na Alemanha se converte 

verdadeiramente em políticas de gestão que tem objetivos claros e mensurados. O § 48 

da Lei de Recursos Hídricos trata da poluição das águas subterrâneas, estabelecendo a 

necessidade de licença para infiltração e descarga de substâncias nas águas subterrâneas 

(DEUTSCHLAND, 2016). 

 O sistema alemão é definido pelo princípio do “poluidor-pagador”, que 

estabelece que os usuários dos recursos ambientais devem bancar os custos ambientais 

dos danos causados pela utilização dos recursos naturais (CASTRO, 2012). 

 Finalmente a base da política de gestão da água alemã esta na gestão por 

execução de tarefas distribuídas que baseia-se na primazia da prevenção e cooperação 

entre os interessados (DEUTSCHLAND, 2016). 

 

6.2.2 Dominialidade. 

 

 A Lei de Recursos Hídricos WHG trata em seu § 4º da “propriedade da água”. 

Veja-se:  

 

(1) A propriedade das vias navegáveis federais é do governo federal, em 

conformidade com a legislação hidrovia para. A menos que surgem 

obrigações sob as águas propriedade desta lei, aprovada nos termos desta Lei 

ou em qualquer outra legislação relacionada com a água, estes também 

atender o governo federal como o proprietário das vias federais. 

(2) água de um fluxo de água de superfície e das águas subterrâneas não são 

capazes de propriedade. 

(3) O bem imóvel não tem direito para um uso da água, o que exige a 

aprovação regulamentar, para desenvolver um corpo de água. 

(4) proprietários e usufrutuário das águas deve tolerar a utilização por 

terceiros, na medida foi concedida uma autorização oficial para o uso ou 

autorização oficial não é necessária. Isto não se aplica no caso do § 9 n.  1, 

seção 3. 

(5) Eles são tratados da propriedade das águas, a legislação regional. 

(DEUTSCHLAND, 2016). 

 

 A referida lei prevê reserva do domínio federal para vias navegáveis federais em 

conformidade com a legislação especifica de hidrovias. Ressalvando a possibilidade de 
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outras obrigações sob as águas constantes de outros normativos de qualquer nível 

relacionada com a água (DEUTSCHLAND, 2016). 

 O ponto mais importante da dominialidade alemã está na caracterização das 

águas de superfície ou subterrâneas. A norma às define como incapazes de serem 

caracterizadas como propriedade. Assim são caracterizadas como de domínio publico 

onde todos os agentes são responsáveis por sua proteção e gestão (DEUTSCHLAND, 

2016). 

 Assim os proprietários de terras não têm direito ao uso da água, sem que ocorra 

previa aprovação por regulamentação dos órgãos competentes. Tudo com o objetivo de 

desenvolver uma boa gestão do corpo de água. 

 Na Alemanha as águas subterrâneas assim como as superficiais estão protegidas 

de usos privativos que de alguma forma gerem prejuízos à coletividade. Esta sim a 

verdadeira proprietária das águas.  

  

6.2.3 Análise da eficiência da gestão das águas subterrâneas 

 

 Na Alemanha existem cerca de 1.180 corpos de águas subterrâneas que possuem 

uma área de superfície média de cerca de 320 quilômetros quadrados (UMWELT 

BUNDESAMT
19

, 2015). 

 Conforme relatório da Agência Federal de Águas Alemã, no que diz respeito a 

quantidades disponíveis de águas subterrâneas, não existem muitos problemas na 

Alemanha. Dos 1.180 corpos de águas subterrâneas classificados, cerca de 95,7 por 

cento, alcança um "bom estado quantitativo". Os volumes de águas constantes do ciclo 

hidrológico são, com uma boa gestão, suficientes ao atendimento das necessidades do 

país (UMWELT BUNDESAMT
20

, 2015). 

  Tabela 6 – Quantitativo das massas de águas subterrâneas na Alemanha 
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Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha 
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Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha 
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Fonte: Die WasserrahmenrichtlinieDeutschlands Gewässer, 2015 

 

 Os poucos são os corpos d'água em que apresentam um "mau" estado 

quantitativo, tais exceções se dão principalmente em relação aos impactos das 

atividades de mineração. (DIE WASSERRAHMENRICHTLINIEDEUTSCHLANDS 

GEWÄSSER, 2015). 

 A boa gestão alemã apresenta resultados muito positivos quanto à manutenção 

dos volumes reservados de águas subterrâneas, demonstrando que a gestão do recurso é 

eficiente sob o ponto de vista do uso racional (UMWELT BUNDESAMT, 2015). 

  O relatório da Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha sobre a gestão 

das águas declara que a extração anual média de longo prazo não ultrapassa o volume 

total de recursos hídricos subterrâneos disponíveis. Tal fato garante que a relação 

hidrológica entre as águas subterrâneas e superficiais não se altere, evitando a 

diminuição dos volumes de águas superficiais e consequentemente evitando danos 

significativos aos ecossistemas terrestres diretamente dependentes da massa de águas 

subterrâneas (UMWELT BUNDESAMT, 2015). 

 Em relação à qualidade das águas subterrâneas o relatório da Agência Federal do 

Meio Ambiente da Alemanha apresenta dados que atestam a boa gestão sobe o aspecto 

do controle das características físico-químicas e microbiológicas (UMWELT 

BUNDESAMT, 2015). 

 Na dinâmica da gestão das águas subterrâneas alemãs o monitoramento da 

qualidade das águas é de responsabilidade dos estados federais. Os objetivos de 

Monitorização das águas subterrâneas são: Monitorização das águas subterrâneas tem 

por objetivo identificar possíveis mudanças na natureza das águas, constatando de 

acordo com o tipo de contaminação quais foram as causa e quais serão as estratégias de 

prevenção futuras.  

Estado quantitativo das 
massas de água subterrâneas 

na Alemanha 

BOM

RUIM
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 O quadro da qualidade das águas subterrâneas na Alemanha não se apresenta tão 

positivo quanto ao da quantidade. Cerca de 63,7% por cento das massas de água 

subterrâneas alcançam um "bom estado químico", e cerca de 36 % por cento dos corpos 

de água estão em um "mau estado", segundo o (DIE WASSERRAHMENRICHTLINIE 

DEUTSCHLANDS GEWÄSSER, 2015). 

Tabela 7 – Estado qualitativo das massas de água subterrâneas na Alemanha 

 

Fonte: Die WasserrahmenrichtlinieDeutschlands Gewässer, 2015 

 

 Os resultados de 2016 correspondem aproximadamente aos resultados de 2009, 

o que demonstra, conforme o relatório, que as águas subterrâneas possuem baixas taxas 

de recuperação e que a carga contaminante também não se elevou.  

 A grande preocupação com as águas subterrâneas esta exatamente em sua baixa 

taxa de renovação. Assim, uma vez contaminada, sua recuperação poderá levar muitos 

anos. Assim os esforços para reduzir os itens ainda serão por muito tempo necessários. 

(Die WasserrahmenrichtlinieDeutschlands Gewässer, 2015) 

 O aspecto quantitativo das águas subterrâneas apresentou bons resultados, mas o 

aspecto qualitativo das águas em nada melhorou de 2009 para 2015, o que demonstra 

que a gestão alemã não consegue melhorar seus índices de qualidade em função da 

baixa taxa de recuperação das águas subterrâneas. Entretanto, os indicies não sofreram 

piora o que demonstra que a gestão alemã possui méritos. (DIE 

WASSERRAHMENRICHTLINIEDEUTSCHLANDS GEWÄSSER, 2015). 

 

6.3 Dominialidade e Gestão das Águas Subterrâneas nos EUA.  

 

 Na América do Norte as águas subterrâneas não estão submetidas a uma 

verdadeira política nacional de gerenciamento. Não existe um sistema nacional 

integrado que trate das águas subterrâneas sob uma política federal de gestão, ficando a 

cargo dos estados tal responsabilidade (ZAMBONE et al, 2012).  

Estado qualitativo das massas 
de água subterrâneas na … 

bom

ruim
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 Desse modo, nos EUA coexistem várias políticas de gestão para os aquíferos, 

sendo que os que ultrapassam a fronteira de um, ou mais Estados, sejam geridos por 

duas ou mais políticas de gestão estadual (ZAMBONE et al, 2012). 

 Conforme declara Amanda Fuzaro Zambone et al (2012, p.02) “nos 50 estados 

americanos existem mais de 50 tipos de sistemas de gerenciamento de água 

subterrânea”. 

 A experiência norte-americana é muito diferente da francesa. Nos Estados 

Unidos, os fatores históricos, de organização territorial e políticos, tem uma grande 

relevância nessa grande fragmentação de políticas de gerenciamento das águas 

subterrâneas. 

 Zambone et al (2012) afirma que tal fragmentação se dá também por questões 

ambientais, topográficas e climáticas, fazendo com que cada estado possua um sistema 

com características, nem sempre coincidentes com os de outros estados.  

 

6.3.1 Gestão e Competências. 

 

 Cada país regulamenta seus recursos de acordo com o grau de relevância dos 

mesmos, em seu meio econômico, social e político. Nos EUA isso não é diferente. O 

desenvolvimento das diversas legislações estaduais sobre as águas subterrâneas partem 

necessariamente dos valores e crenças daquela sociedade (ZAMBONE et al, 2012, 

p.02). 

 Valores como o capitalismo, doutrina progressista e individualismo são o cerne 

da política de gestão americana das águas subterrâneas, onde o consumo desenfreado é a 

regra. O ponto conflitante entre tais valores e a gestão das águas subterrâneas reside na 

possibilidade de esgotamento dessa última (ZAMBONE et al, 2012, p.03). 

 Segundo Zambone et al (2012, p. 03) historicamente “a lei das águas 

subterrâneas nos Estados Unidos baseou-se em 4 doutrinas legais, a “English Rule” 

(Regra Inglesa ou Propriedade Absoluta); a “American Rule” (Regra Americana ou Uso 

Racional); a “Correlative Rights” (Direitos Correlativos) e a “Prior Appropriation” 

(Posse Prévia)”.  

 Consistindo a Regra Inglesa na possibilidade do proprietário explorar de forma 

ilimitada a água constante do subsolo de suas terras, independente do prejuízo que isso 

possa causar às propriedades vizinhas (ZAMBONE et al, 2012). 
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 Já o regramento americano limitava a exploração dos cursos subterrâneos a 

finalidades razoáveis, sem que este uso seja prejudicial aos terrenos vizinhos. No que se 

refere aos direitos correlativos o proprietário de terreno onde exista aquífero possuía o 

direito de explotar água em quantidades proporcionais a extensão de suas terras, usando 

o critério da razoabilidade (ZAMBONE et al, 2012). 

 O que se observa é a intrínseca relação da propriedade privada com a gestão do 

recurso. Neste contexto as águas subterrâneas são parte da propriedade onde se 

encontram.  

 Não existe aqui a ideia de um domínio público onde o interesse da coletividade 

supera totalmente o particular. No modelo americano o domínio público e privado estão 

presentes lado a lado, porem sem primazia.  

 Finalmente, a posse prévia oferecia o direito sobre a água subterrânea ao 

primeiro usuário beneficiário do aquífero, fincando os usuários subsequentes com o 

direito de usar a água restante para seu próprio uso benéfico, desde que eles não colidam 

com os direitos dos usuários anteriores. (ZAMBONE et al, 2012). 

 “Nos estados da região Oeste americana, onde a água é mais escassa, o direito à 

captação de água era conferido a quem primeiro se apropriasse das fontes. Em 

determinados estados – em especial, os que são banhados pelo rio Mississipi” 

(CASTRO, 2012, p.21). 

 Como já mencionado, a experiência norte-americana é bastante diferente da 

francesa. Nos Estados Unidos, devido ao grau de autonomia dos estados federados, 

diversos entraves existem em relação à possibilidade de adoção de uma política de 

gestão por bacia hidrográfica. Os americanos utilizam-se, de acordo com a 

disponibilidade de água, da aplicação do chamado direito ribeirinho ou de antiguidade 

(CASTRO, 2012). 

 Na Federação Norte-americana é muito difícil definir de forma geral qual 

sistema predomina, dada a fragmentação e liberdade para definir políticas próprias sem 

qualquer lastro com uma diretiva nacional (ZAMBONE et al, 2012, p.02). 

 A Federação americana possui um grande território com características 

climáticas extremamente diversas. Em função dessas diferenças algumas regiões 

avançaram mais em sua política de gerenciamento de águas subterrâneas. É o caso do 

Oeste americano, que em função de suas características climáticas é mais dependente do 

recurso. Assim, há maior preocupação com uma boa gestão que mantenha a quantidade 

e qualidade constantes para garantir seu abastecimento (ZAMBONE et al, 2012, p.02). 
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 Castro (2012, p. 20) “apresenta a divisão do território em duas regiões distintas 

hidrogeologicamente, uma a leste do rio Mississipi, caracterizada pelo clima úmido 

representando um terço do território americano. Já a oeste desse rio, o clima varia entre 

árido e semiárido nos dois terços restantes do território norte-americano”.  

 Segundo Castro (2012) a lei federal de 1965 definiu o planejamento desses 

recursos, sendo que a partir dai todos os estados elaboraram legislações próprias sobre o 

planejamento desses recursos (CASTRO, 2012). 

 Marco Regulatório das águas nos EUA foi a Lei Federal de 1965, chamada de 

Lei de Qualidade da Água de 1965, promulgada pelo Congresso dos Estados Unidos em 

02 de outubro de 1965 (EPA, 2016). 

 A Lei de Qualidade da Água de 1965 e suas emendas datadas de 1977 

representam algumas das iniciativas do governo federal americano para proteger e 

garantir a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. (EPA, 2016). 

 A preocupação com qualidade das águas data de 1948, quando da aprovação da 

Lei de Controle da Poluição das Águas. Os objetivos eram apenas relativo a adoção de 

princípios gerais para a gestão da qualidade das águas no país. Com a Lei da Qualidade 

da Água de 1965 tais princípios foram integrados ao corpo legislativo (EPA, 2016). 

 A lei de 1965 teve como objetivo orientar os estados no desenvolvimento dos 

padrões de qualidade da água. Em uma Federação de grande extensão territorial e tão 

diversa quanto à gestão das águas subterrâneas e superficiais caberia a União 

estabelecer princípios gerais (EPA, 2016). 

 Em outras palavras o objetivo da Lei de 1965 é estabelecer uma política nacional 

para a prevenção, controle e redução da poluição da água superficial e subterrânea. 

Garantindo que mesmo com o amplo domínio dos estados sobre a gestão das águas 

existissem princípios base definidos em nível federal (EPA, 2016). 

 Com o intuito de garantir a restauração e manutenção da qualidade química, 

física e biológica das águas americanas entra em vigor em 1972 a Lei da Água Limpa, 

normativo alterado em 1977 com a adição de emendas que ampliaram os poderes da 

Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA), visando com que a agência regulasse 

as questões de substancias tóxicas nos efluentes e nas águas superficiais. A partir dai a 

EPA passou a deter o poder regulatório para tais questões (EPA, 2016).  

 As legislações federais americanas tratam apenas dos aspectos gerais sobre 

qualidade das águas subterrâneas e superficiais. Cita-se, por exemplo, as revisões da Lei 

de Água Limpa de 1995 e 1996, que tiveram como objetivo a proporcionar bases para 
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que aos estados atuassem com maior amplitude na determinação da qualidade da água 

dentro de suas jurisdições harmonizando assim as Leis de Água Potável e Limpa (EPA, 

2016). 

 A Lei da Água Limpa (Clean Water Art – CWA) é composta por seis títulos, 

dentre os quais cabe destacar os títulos III e IV por estarem diretamente relacionados à 

gestão da qualidade da água, ao lançamento de efluentes e à outorga para lançamento de 

efluentes. Os padrões de qualidade de água (Water Quality Standards – WQS) foram 

abordados no CWA no Título III e no CFR Título 40 partes 130 e 131 (VEIGAet al, 

2009). 

 A política americana de gestão das águas subterrâneas é tratada em conjunto 

com as águas superficiais. No modelo americano a competência e o domínio das águas 

superficiais e subterrâneas são dos estados que de forma extremamente independente 

normatizam sua gestão baseando-se em aspectos atinentes apenas ao território daquele 

estado. Lembrando que modelo de federalismo americano é um modelo centrípeto onde 

os estados são detentores de uma autonomia legítima para regular os temas de interesse 

estadual.  

 

6.3.2 Dominialidade. 

 

 Dentro da concepção de autonomia dos estados americanos a gestão das águas 

subterrâneas está sob o domínio estadual, cabendo tão somente a União definir 

regramentos gerais que privilegiem o aprimoramento da gestão em cada estado. Um dos 

mais importantes instrumentos federais é a Lei Clean Water Act de 1972, que funciona 

como instrumento de comando e controle, onde se regulamenta de forma direta a 

qualidade da água.  

 Para Jonathan P. Deason et al (2001) da Universidade George Washington, 

políticas são o reflexo dos objetivos e aspirações de uma sociedade. Uma vez que essas 

metas e aspirações foram definidas, leis, regulamentos e outras políticas são moldadas 

para alcançá-los. Para o pesquisador, infelizmente até os últimos anos, muitas das 

políticas de recursos hídricos que se desenvolveram nos Estados Unidos foramapenas 

expressões do interesse de grupos específicos que detêm maior poder politico com 

maior controle sobre o processo de leis. 

 Nos EUA ainda impera em muitos estados o direito ribeirinho ou de antiguidade 

que não conduz necessariamente a utilização racional e ambientalmente adequada. A 
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máxima está no domínio do particular sobre o recurso, visando suprir apenas os 

interesses particulares.  

 Onde a escassez é maior o as iniciativas de gestão são mais intensas, porem o 

auto grau de liberdade de organização para gestão das águas não confere ao modelo 

potencial de regulação e controle do recurso. Existindo em muitos casos tais associações 

unicamente em função de problemas locais. Como se sabe a gestão de águas 

subterrâneas tem repercussões que muitas vezes ultrapassam as questões locais.  

  De fato a gestão das águas subterrâneas americanas acontecem verdadeiramente 

na esfera dos estados que regulamentam a utilização dos recursos objetivando o melhor 

aproveitamento dentro de suas fronteiras.  

 As leis estaduais tratam da regulamentação das matérias definidas nas leis 

federais. Mas ampla capacidade da regulamentação dos Estados não permite que a 

existência de uma diretriz nacional. O federalismo americano assim se apresenta na 

plena autonomia dos estados.  

 As águas superficiais e subterrâneas são geridas conjuntamente. Existindo 

alguns normativos e abordam os aspectos de qualidade. Mas, em termos de gestão não 

existe dissociação. 

 Deason et al. (2001) faz uma  abordagem sutil da legislação americana que trata 

da qualidade da água. Nela fica claro que em função das várias fases do ciclo 

hidrológico águas subterrâneas e superficiais estão intrinsecamente inter-relacionadas.  

 As políticas de gestão das águas superficiais impactarão nas águas subterrâneas e 

vice-versa. O mesmo acontecendo com relação à quantidade e qualidade da água e vice-

versa (DEASON, 2001). 

 Segundo Henry Vaux Jr (2005) as águas subterrâneas representam a fonte mais 

significativa de abastecimento total de água nos Estados Unidos. As águas subterrâneas 

representam aproximadamente 25% de toda a água potável consumida.  

 Em algumas Cidades a dependência com relação às águas subterrâneas é total. 

Henry Vaux cita as cidades de San Antônio, Texas e Tucson que abastecem suas 

populações com 100% de águas subterrâneas (VAUX JR, 2005). 

 A história Americana mostra que os recursos hídricos sempre foram 

considerados recursos comuns. Assim basicamente dois sistemas de lei da água se 

desenvolveram ao longo do século passado dividindo tais bens comuns (DEASON, 

2001). 
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 As águas ao nos EUA estão sob o domínio dos Estados que adotam uma política 

extremamente fragmentada sem qualquer direcionamento gestacional integrado. Cada 

estado adota leis próprias que regulam mais o menos o recurso em função de sua maior 

ou menor relevância no contexto local.  

O governo federal apoia o primado do Estado na gestão das águas, fixando-se 

apenas no investimento em pesquisa científica e compartilhamento de dados. A 

cooperação só se dá através da troca de informações técnicas (U.S. Army Corps of 

Engineers, 2012) 

 Os EUA em função da tradição de autonomia estadual apenas regulamentam 

questões de qualidade das águas com a finalidade de apresentar critérios gerais de 

portabilidade.  

 Não existe nenhum normativo federal que organize de forma sistêmica a gestão 

das águas subterrâneas e superficiais no país. Assim o domínio dos estados esta afeto 

apenas a sua autogestão ou em alguns estados a total falta de gestão.  

 Sem critérios ou políticas federais de gestão das águas subterrâneas os EUA, 

geram relevantes pressões sobre os corpos subterrâneos levando em alguns casos ao 

exaurimento.  

 Os fatores históricos não ajudam muito quando se trata de uma gestão racional 

do recurso subterrâneo. O direito ribeirinho ou de antiguidade é um grande entrave ao 

desenvolvimento de políticas de gestão que sejam sustentáveis.  

 A doutrina ribeirinha dos estados orientais reflete claramente a realidade de uma 

região rica em recursos hídricos, não podendo fornecer uma base para a alocação e 

gestão dos recursos hídricos no país. Do mesmo modo, a doutrina de apropriação, típica 

dos estados ocidentais, reflete a realidade de escassez da região sendo igualmente 

imprestável como base para uma politica com cunho sustentável (DEASON, 2001). 

 Ambas as doutrinas foram submetidas a críticas substanciais. Estritamente 

interpretada, a doutrina de apropriação anterior pode ser extremamente rígida, 

especialmente no que se refere a novos usos de água com prioridades menores 

(DEASON, 2001). 

 Segundo Jonathan P. Deason (2001) ambas as doutrinas não são aptas para 

proteger os usos da água. Com relação à doutrina ribeirinha a critica é feita ao seu 

caráter extremamente vago, que não fornece subsídios de proteção a todos os usos 

através de regulamentação, deixando sem qualquer direcionamento quanto a melhor 
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utilização do recurso conforme suas características. Além disso, a vergastada doutrina 

está baseada na premissa de abundancia do recurso água.  

 Tal doutrina assim, não pode ser replicada para outras realidades. Por exemplo, 

as realidades de escassez. Além disso, a doutrina ribeirinha é baseada na suposição de 

que há uma oferta abundante de água. Obviamente, essa suposição é às vezes inválida. 

 As novas realidades ambientais, de consumo e contaminação acabaram por 

forçar os estados orientais a superar a doutrina ribeirinha. A maioria dos estados 

orientais promulgou novas leis que alteraram drasticamente a doutrina ribeirinha 

(DEASON, 2001). 

 Na visão norte-americana o domínio da água está contido no direito de 

propriedade. Assim os estados americanos possuem o domínio pleno das águas, 

ressalvados os direitos de propriedade individuais. A grande dificuldade americana está 

exatamente em equilibrar os interesses coletivos sobre o recurso subterrâneo com os 

interesses individuais. 

  

6.3.3 Análise da eficiência da gestão das águas subterrâneas.  

 

De acordo com as caraterísticas da gestão norte-americana é extremamente 

complexo fazer uma análise da eficiência da gestão de suas águas subterrâneas. 

Primeiro porque o poder federal limita-se a apresentar normativos gerais sobre 

qualidade das águas para fins de consumo.  

Outro ponto é a grande diferença histórica da utilização do recurso entre os 

estados. Teorias muito distintas e pouco eficientes foram adotadas e até hoje continuam 

sendo utilizadas em alguns estados.  

Os EUA possuem regiões com grande escassez do recurso e regiões com fartura. 

Em ambas, cada estado adotou modelos que não atendem a boa gestão dos recursos. Em 

muitos casos o uso múltiplo da água fica prejudicado pelo direito de determinado 

particulares que detém o uso.  

Pouca regulamentação sobre gestão é efetivamente a grande dificuldade na 

gestão das águas subterrâneas nos EUA, com impacto direto na qualidade e quantidade 

do recurso.  

Historicamente a gestão americana busca solucionar o problema de escassez 

através de medidas que buscam outras fontes ao invés de evitar o declínio das águas 

subterrâneas já existentes (VAUX JR, 2005). 
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Tais estratégias sem um modelo de gestão nacional tem o condão apenas de uma 

solução paliativa que não gera proteção das águas subterrâneas em relação aos impactos 

de sua utilização desregrada. Na prática a adoção das soluções derivam apenas dos 

custos financeiros. 

Para Vaux Jr. (2005) além de todos os problemas de poluição, redução da 

quantidade e qualidade das águas subterrâneas, o maior problema enfrentado pelos 

gestores das águas está na regulação das extrações (VAUX JR, 2005). 

 Na prática a regra geral é a ausência de regulamentação das águas subterrâneas, 

que são sempre explotadas de forma pouco eficiente, de forma individualizada e muitas 

vezes competitiva. Essa formula resulta em regra na escassez e piora na qualidade das 

águas subterrâneas (VAUX JR, 2005). 

 De maneira geral o que se percebe é que o recurso hídrico subterrâneo não 

possui uma gestão eficiente. Em um ambiente de competição entre os explotadores não 

regulados, sem definição de cotas ou impostos que racionalizem o uso (VAUX JR, 

2005). 

 Vaux Jr. (2005) cita o caso do estado do Arizona que adotou um regime rigoroso 

de gestão das águas subterrâneas nas duas últimas décadas, com bons resultados. 

Contudo, com custo econômico elevado que foi dividido com a Federação. Os bons 

resultados sugerem que investimentos em gestão e regulação devem partir de uma 

atuação conjunta entre a Federação e estados americanos, em função dos elevados 

custos. 

 De forma conclusiva os Estados Unidos da América têm um grande desafio na 

gestão das águas subterrâneas. Os aspectos de qualidade e quantidade são importantes 

mas o governo federal deve avançar, assumindo maior autoridade na gestão através de 

normativos que realmente desenvolvam uma gestão sustentável e ecologicamente 

correta das águas subterrâneas.  

 Veja-se o que afirma Vaux Jr: 

 

A gestão da qualidade e quantidade das águas subterrâneas continua a ser um 

grande desafio nos Estados Unidos. As técnicas de gestão das quantidades de 

águas subterrâneas são mais conhecidas e geralmente menos dispendiosas de 

aplicar do que as técnicas de gestão da qualidade da água subterrânea. Para a 

maior parte da gestão das águas subterrâneas permanece dentro da 

prerrogativa dos estados. Um dos debates significativos enfrentados pela 

comunidade de manejo de águas subterrâneas se concentra na questão de se o 

governo federal terá que assumir uma autoridade substancial para que as 

águas subterrâneas da nação sejam adequadamente protegidas. (VAUX JR, 

2005, p.13). 
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 De qualquer modo não se pode generalizar que a gestão das águas nos EUA é 

em sua totalidade ineficiente. Existem alguns estados que realmente conseguiram bons 

resultados em sua gestão mais rigorosa quanto ao controle, regulamentação e 

fiscalização dos exploradores. Mas tais resultados positivos só ocorreram onde 

governo federal e estados realizaram investimentos conjuntos no aprimoramento da 

gestão. Falta ao governo federal norte-americano um maior protagonismo no 

desenvolvimento de normativos para que se desenvolva um sistema integrado de gestão 

em nível nacional.  

  

6.4 Dominialidade e Gestão das Águas Subterrâneas nos México.  

 

 No México as águas subterrâneas são a principal fonte para o abastecimento de 

água. Em torno de 70% da água utilizada na agricultura, indústria e nas cidades advém 

das águas subterrâneas. Por tal fato as águas subterrâneas representam no México a 

parte mais importante de seu ciclo hidrológico. (UNAM, 2014). 

 Segundo Felipe Arreguín da Comisión Nacional del Agua, a água subterrânea é 

vital para o desenvolvimento do México. Os aquíferos são as únicas fontes permanentes 

de água nas regiões áridas e semiáridas, ocupando 50 % do território nacional. As águas 

subterrâneas abastecem em torno de 65 milhões de pessoas, satisfazendo a demanda dos 

setores industriais e abastecimento rural (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2011). 

 Infelizmente a dependência do recurso historicamente não levou o país a uma 

gestão adequada do recurso. A extração inadequada trouxe ao México diversos impactos 

sociais e ambientais. (UNAM
21

, 2014). 

 O Simpósio Nacional sobre Águas Subterrâneas no México ocorrido em 

novembro de 2013, revela através do Informe publicado em fevereiro de 2014os 

seguintes impactos de maior relevância, ocorridos em função da histórica exploração 

inadequada: 

                                                           
21

Instituto de Geografia. Instituto de Geografia (IGG) Em junho de 1943, o Conselho Universitário 

aprovou a criação do Instituto de Geografia, que iniciou suas atividades em Palma Street No. 9 no 

centro histórico da Cidade do México. Em 1954 ele se mudou para Cidade Universitária (C.U.), um 

edifício adjacente à Torre de Ciências, Humanidades Torre de hoje-II e em 1975 foi mudado dentro da 

mesma City University, o Circuito da construção de Investigação Científica. O Instituto de Geografia 

tem desempenhado um papel importante na universidade e desenvolvimento científico nacional para dar 

origem ao Centro de Investigação em Geografia Ambiental (CIGA), Campus Morelia, criado em agosto 

de 2007. 
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El ignorar esto, y en las formas inadecuadas de extracción, uso y manejo 

actuales, ha causado una serie de impactos ambientales negativos desde la 

última mitad del siglo pasado, que incluyen: efectos nocivos en la salud de 

las personas, exclusividad socioeconómica de la distribución del agua, 

hundimiento del suelo, desaparición de vegetación y manantiales, 

salinización y erosión del suelo, cambio de la calidad del agua extraída, 

desequilibrio de ecosistemas lagunares, intrusión de agua salina, entre otros 

no menos relevantes
22

 (UNAM, 2014, p.02). 

 

 Os problemas discutidos no referido simpósio são em grande parte os mesmos já 

evidenciados no Brasil. Independente disso é bom deixar claro que a dependência 

mexicana em relação ao recurso subterrâneo é muito grande. No caso brasileiro a 

demanda pelo recurso vem crescendo, mas não representa nem de longe a pressão 

exercida na explotação mexicana.  

 O informe do simpósio é alarmante quanto aos problemas vividos pelo México 

em função da inadequada extração e uso das águas subterrâneas.  Por este os outros 

motivos a gestão mexicana das águas subterrâneas representa um caso extremamente 

relevante em termos de pesquisa.  

 Outro ponto relevante está na adoção do federalismo como sistema de governo, 

que facilita a correlação com o modelo brasileiro. Como será apresentado, o modelo 

mexicano não é apenas um caso de fracasso na gestão, mas um caso de reformulação 

onde um novo olhar sobre o recurso busca minimizar os impactos já concretizados e 

reformular as politicas de gestão para que o recurso seja efetivamente gerido para os 

interesses do país e de seu povo.  

  

6.4.1 Gestão e Competências. 

 

 Basicamente o modelo de gestão mexicano está vinculado ao domínio federal. A 

Agência Federal Mexicana é responsável pela regulação do uso das águas sobre o 

domínio do público desde 1989 (CASTRO, 2012).  

 A gestão dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais no México é tratada 

de modo conjunto, estando tais recursos sob a domininalidade da União. Assim, o 

gerenciamento de tais recursos está centralizado sob a responsabilidade da Comissão 

                                                           
22

Tradução do Autor: Efeitos adversos sobre a saúde das pessoas, a distribuição exclusiva 

socioeconômica água, rebaixamento de terras, perda de vegetação e nascentes, salinização e erosão do 

solo, alterando a qualidade da água extraída, ecossistemas desequilíbrio lagoa, intrusão de água salgada, 

entre outros não menos relevantes. 
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Nacional de Água (CNA) mesmo que muitos municípios sejam responsáveis pelos 

serviços de abastecimento de água e saneamento (CASTRO, 2012).  

  Atualmente o modelo mexicano está sofrendo uma reavaliação devido aos 

baixos índices de eficiência. Vários são os problemas enfrentados na gestão mexicana. 

Os principais se relacionam a excessiva centralização das decisões, o que gera pouca 

adesão aos instrumentos de gestão (CAVINI, 2002). 

 Outra dificuldade está na baixa participação das entidades públicas e privadas na 

formulação e aplicação do modelo de gestão mexicano. Não bastasse a baixa 

confiabilidade dos dados gerados no sistema de gestão das águas mexicano, aponta-se 

outro grave problema que é a falta de recursos financeiros em função da baixa 

arrecadação e fortes resistências politicas para a cobrança(CAVINI, 2002). 

 Assim, a gestão das águas passa por um processo de renovação que visa 

melhorar os péssimos índices atribuídos ao sistema centralizador mexicano.  

 A mudança na gestão mexicana parte da criação de um sistema de cobrança que 

pretende alavancar a gestão das águas, atuando como um indutor de ações de controle 

pelos usuários, com o objetivo de melhorar a gestão pela relação custo x eficiência 

(CASTRO, 2012) 

 A história da gestão das águas no México revela a grande resistência de setores 

políticos à cobrança pela poluição gerada nos corpos d‟água. Ainda assim, desde 1991 

aplicam-se às municipalidades e indústrias a referida cobrança quando as mesmas 

ultrapassassem os padrões de emissão permitidos (CAVINI, 2002). 

 Conforme explica Cavani (2002 p, 03) a “referida cobrança vigorou até 1995, 

quando o critério foi mudado e toda a poluição passou a ser cobrada em função da carga 

total de poluentes com base no tipo dos poluentes”.  

 A Ley de Aguas Nacionales publicada em 1° de dezembro de 1992, cuja última 

reforma aconteceu em 24 de março de 2016 estabelece definições relevantes sobre a 

gestão mexicana. Uma delas é a Região Hidrológica que se caracteriza em resumo pela 

unidade básica para a gestão dos recursos hídricos no país (MÉXICO, 1992). 

.  A referida lei regulamenta o artigo 27 da Constituição do México que trata do 

domínio das águas nacionais. Veja-se o art. 27 da Constituição Mexicana: 

 

Artigo 27. A propriedade da terra e das águas dentro dos limites do território 

nacional é investida inicialmente na Nação, que teve e tem o direito de 

transmitir seu domínio a particulares, constituindo, assim, a propriedade 

privada (MÉXICO, 2016). 
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 Assim inicialmente a Constituição Mexicana declara que a dominialidade das 

águas do México pertencem a Nação. Nos artigos 4° e 5° da Ley de Aguas Nacionales, 

pode-se observar a influência do sistema de gestão francês por bacias hidrográficas: 

 

ARTÍCULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales 

y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la 

ejercerá directamente o a través de „la Comisión‟. 

ARTÍCULO 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo 

Federal: 

I. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y 

de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de 

sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, 

realización y administración de las acciones de gestión de los recursos 

hídricos por 

cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos de 

Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y 

asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la 

sociedad, conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus 

reglamentos; 

II. Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en 

la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, y 

III. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos 

conforme al marco jurídico vigente
23

 (MÉXICO, 2016, p.09). 

 

 Se por um lado, a lei de águas nacionais regulamenta a constituição definindo a 

autoridade pela administração ao executivo federal, demonstrando que demonstra que a 

gestão de águas mexicana e fortemente centralizada, por outro, a leitura que se faz dos 

artigos 4° e 5º observa-se a intenção de buscar o caminho oposto, que é o da 

descentralização, apresentando como obrigação do executivo nacional implementar a 

descentralização da gestão dos recursos hídricos em conformidade com o quadro legal 

vigente. 

 Assim, a coordenação e planejamento na gestão dos recursos hídricos mexicano 

ocorre através do Conselho de Bacias Hidrográficas, dentro do qual convergem os três 

níveis de governo além da participação dos usuários, organizações da sociedade entre 

outros (MÉXICO, 2016)  

                                                           
23

 Tradução do Autor: ARTIGO 4. A autoridade e administrativa em águas nacionais e de seus bens 

públicos inerentes corresponde ao Executivo federal, que exerce diretamente ou através da „Comissão‟. 

ARTIGO 5. Para o cumprimento e aplicação da presente lei, o Poder Executivo Federal: 

I. Promoverá à coordenação de ações com os governos dos estados e dosmunicípios, sem afetar suas 

faculdade na matéria em âmbito das suas respectivas competências. A Coordenação do planejamento, 

implementação e administração das ações de gestão dos recursos hídricos por bacia hidrográfica ou 

região hidrológica será através dos Conselhos de Bacias Hidrográficas, dentro do qual convergem os 

três níveis de governo, e participam e assumem compromissos com ousuários, particulares e 

organizações da sociedade, em conformidade com as disposições contidas desta Lei e regulamentos; 

II. Ele irá incentivar a participação dos usuários de água e indivíduos na realização e Gestão de obras e 

serviços de água e III. Ele irá promover a descentralização da gestão dos recursos hídricos em 

conformidade com o quadro legal vigor. Tradução Livre do autor. 
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 Veja-se a integra do conceito previsto na Ley de Aguas Nacionales de 1° de 

dezembro de 1992, revisada em 24 de fevereiro de 2016: 

Para los fines de esta Ley de Aguas Nacionales, se considera como: 

a.‟Región hidrológica‟: Área territorial conformada en función de sus 

características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se 

considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de 

los recursos hídricos, cuyafinalidad es el agrupamiento y sistematización de 

la información, análisis,diagnósticos, programas y acciones en relación con la 

ocurrencia del agua em cantidad y calidad, así como su explotación, uso o 

aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por 

una o varias cuencas hidrológicas. Portanto, los límites de la región 

hidrológica son en general distintos en relación con ladivisión política por 

estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones hidrológicas 

integran una región hidrológico-administrativa, y 

b.‟Región Hidrológico-Administrativa‟: Área territorial definida de acuerdo 

com criterios hidrológicos, integrada por una ovarias regiones hidrológicas, 

en la cualse considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la 

gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como en otros 

instrumentos jurídicos,la unidad mínima de gestión administrativa en el país
24

 

(MEXICO, 1992) 

 

  

 O conceito de região hidrográfica não foge ao de bacia hidrográfica assim a 

referida lei apresenta a região ou bacia como menor unidade de gestão e administração 

no país a chamada Região hidrográfica Administrativa (MEXICO, 1992). 

 

6.4.2 Dominialidade. 

 

 A questão da dominialidade no México está definida na Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, em seu artigo 27 onde a propriedade da terra e das 

águas é atribuída à Nação mexicana. Assim, a administração federal em nome da Nação 

mexicana exerce o domínio sobre as águas subterrâneas e superficiais (MÉXICO, 

2016). 

 Outro ponto interessante do artigo 27 é a possibilidade de transmissão seu 

domínio a particulares, constituindo, assim, a propriedade privada. Essa possibilidade 

pode trazer a coexistência de domínio público e domínio privado.  

                                                           
24

 Tradução do autor: Processo de „Gestão da Água‟, com base em um conjunto de princípios, políticas, 

eventos, recursos, ferramentas, não formais regras formais e, bens, recursos, direitos, deveres e 

responsabilidades, através do qual coordenou as estaduais, usuários de água e organizações da 

sociedade, promover e instrumentado para alcançar o desenvolvimento sustentável em humanos 

beneficiode e seu ambiente económico social e ambiental, (1) e controle de água e bacias hidrográficas, 

incluindo as águas subterrâneas, portanto, distribuição e administração, (2) a regulamentação da 

exploração, oaproveitamento usarde água, e (3) a preservação e sustentabilidade dos recursos hídricos 

em quantidade e qualidade, tendo em conta os riscos para a ocorrência de fenômenos 

hidrometeorológicos extraordinárias e danos aos ecossistemas vitais e o meio ambiente meio ambiente. 

a gestão da água compreende plenamente a gestão da água do governo 



143 

 

 O artigo 7° da Ley de Aguas Nacionales declara de interesse público as bacias 

juntamente com as águas subterrâneas, estabelecendo uma unidade territorial de base 

para a gestão integrada dos recursos hídricos (MÉXICO, 2016). 

 Compõe o Sistema de Gestão das Águas mexicano os seguintes órgãos: La 

Comisión Nacional del Agua; La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; La 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Los Consejos de Cuenca; Los 

Organismos de Cuenca (MÉXICO,2016).  

 Está a cargo da Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

proposição da politica de águas do Executivo Federal, apresentado regulamentos, 

decretos e acordos internacionais relativos ao setor , além de presidir o Conselho técnico 

também chamado de Comissão (MÉXICO, 2016).  

 No sistema de gestão mexicano a Comisión Nacional del Agua apresenta-se 

como órgão de extrema importância. Na prática a Comissão é uma agência 

administrativa do "Secretariado", que é regulada de acordo com as disposições da Lei de 

Águas Nacionais do México (MÉXICO, 2016).  

 A Comissão Nacional de Água tem como função o exercício de poderes de 

autoridade de água, estabelecido como órgão técnico, regulamentar e consultivo da 

Federação na gestão integrada dos recursos hídricos, atuando ainda na administração, 

regulação, controle e proteção do domínio público (MÉXICO, 2016).  

 No exercício das referidas funções a Comissão é organizada em dois níveis. Um 

Nacional e outro no nível hidrológico regional administrativo, que são os organismos de 

bacia ou Organismos de Cuenca (MÉXICO, 2016). 

 Os organismos de bacia ou Organismos de Cuenca são unidades legais de caráter 

técnico e administrativo especializados e autónomos, vinculados diretamente a 

Comissão Nacional (MÉXICO, 2016). 

 Já os Conselhos de bacia ou Consejos de Cuenca são organismos profissionais 

de integraçãoque visam a coordenação, cooperação, apoio, consulta e aconselhamento 

referida no a referida bacia são destinadas a formulação e implementação de programas 

e ações para uma melhor gestão da água. Interessante frisar que os conselhos de bacias 

hidrográficas não são subordinados à "Comissão" ou aos Organismos de Bacia 

(MÉXICO, 2016). 

 Outro ponto relevante com relação aos conselhos de bacia refere-se a 

composição. Na composição de cada conselho necessariamente existirá representante do 

governo federal, governos estaduais e municipais que se encontrem na referida bacia 
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hidrológica, além de representantes de usuários de diferentes usos, organizações sociais 

e não governamentais (MÉXICO, 2016). 

 Observa-se que o sistema mexicano guarda muita similaridade com os sistemas 

francês e brasileiro, em termos de comitês e gerenciamento de bacias. 

 

6.4.3 Análise da eficiência da gestão das águas subterrâneas.  

 

  A falta de gestão adequada das águas causou e ainda causa ao México grandes 

problemas. A politica de gestão adotada em 1992 que vem sendo aprimorada até os dias 

atuais busca minimizar dos impactos ambientais já existentes e evitar que novos 

venham a ocorrer. 

 Felipe Arreguín da Comisión Nacional del Agua apresenta os principais 

problemas relacionados à gestão insustentável das águas subterrâneas. Veja-se:  

 

Efectos e impacto ecologico del manejo no sustentable de las aguas 

subterrâneas: 

Abatimiento de niveles del agua subterránea. Minado de la reserva. Impacto 

ecológico negativo: desaparición de manantiales, vegetación nativa, 

humedales, lagos, gasto base de ríos y ecosistemas locales. Disminución del 

gasto y rendimiento de los pozos. Pérdida de la rentabilidad de la actividad 

agrícola. Deterioro de la calidad del agua subterránea. Incremento del costo 

de extracción (consumo de energía eléctrica). Asentamiento y agrietamiento 

del terreno
25

 (CONAGUA, 2011, p.13) 

 

 No Simpósio Nacional sobre Águas Subterrâneas no México ocorrido em 

novembro de 2013, apresentou-se como resultado um consenso quanto aos impactos 

ambientais indesejáveis relacionados com as águas subterrâneas. A conclusão se deu no 

sentido de que tais impactos se deram em função da falta de conhecimento sobre as 

águas subterrâneas que ocorre de forma generalizada e multisetorial (UNAM, 2014). 

 Para analisar a eficiência da Gestão, vários órgãos nacionais e internacionais 

realizaram pesquisas que traçaram o atual panorama da gestão das águas subterrâneas 

no México, tendo como base de pesquisa o relatório da OCDE.  

                                                           
25

Tradução livre do Autor: Efeitos e impactos ecológicos de gestão insustentável das águas 

subterrâneas:Redução dos níveis de águas subterrâneas,destruição da reserva. Impacto ecológico 

negativo: o desaparecimento de nascentes, vegetação nativa, pântanos, lagos, rios base de despesa e os 

ecossistemas locais. Diminuição das despesas e desempenho de poços. Perda de rentabilidade da 

atividade agrícola. A deterioração da qualidade das águas subterrâneas. Aumento do custo de extração 

(consumo de energia), Assentamento do solo e rachaduras. 
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 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
26

 – OCDE, a 

qual o México pertence desde 1994, realizou um trabalho conjunto com o México para 

avaliar a gestão das águas, apoiada pela experiência e conhecimentos de análise visando 

apresentar recomendações que objetivem reformas de políticas de água (OCDE, 2012). 

  O trabalho foi baseado em quatro áreas-chave consideradas motores essenciais 

de mudança: governança em vários níveis; governança ao nível da bacia; eficiência 

económica e sustentabilidade financeira das políticas da água; e marcos regulatórios 

para a prestação de serviços (OCDE, 2012). 

  As conclusões do relatório da OCDE (2012) demonstram que a gestão das águas 

subterrâneas e superficiais no México carecem de uma politica mais flexível. 

Historicamente o México sempre foi extremamente centralizador. E o caminho 

apontado vai ao encontro da descentralização e flexibilização das ações.  

 O relatório da OCDE aponta para a necessidade de se criar um novo modelo de 

governança no México, como única saída para enfrentar os desafios do futuro (OCDE, 

2012). 

 Além disso, os resultados apontam para uma carência de incentivos financeiros 

no setor de águas mexicano, devendo o país reforçar a coerência entre os vários setores 

relacionados à gestão das águas, especialmente as subterrâneas. Os investimentos 

públicos são outra deficiência apresentada no relatório onde o país deve gerir melhor o 

consumo dos recursos hídricos (OCDE, 2012). 

 Problemas em relação a lacunas regulatórias também são visualizadas pelo 

relatório que aponta para a melhoria do acesso da população a água potável e 

saneamento de modo mais eficiente, sustentável e seguro (OCDE, 2012). 

 Veja-se a síntese das principais conclusões da OCDE: 

 

Desarrollar un plan de acción para implementar un enfoque de gobierno 

integrado con base en la Agenda del Agua 2030, el cual impulse la 

coherencia de políticas con la agricultura, el sector energético y el desarrollo 

territorial, y cierre las brechas de gobernabilidad que se hayan identificado, 

con un compromiso de alto nivel; 

Desarrollar mecanismos e incentivos que realcen los resultados de la política 

del agua dentro del marco actual de descentralización. Estos deben ser lo 

                                                           
26

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (português europeu) ou Econômico 

(português brasileiro) (OCDE)[1] é uma organização internacional de 34 países que aceitam os 

princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado[2], que procura fornecer uma 

plataforma para comparar políticas económicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas 

domésticas e internacionais. A maioria dos membros da OCDE é composta por economias com um 

elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos. 
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suficientemente flexibles para poder ajustarse a cada estado y organización 

institucional de cuencas. Esto requerirá capacitación a todos los niveles; 

Aprovechar al máximo los beneficios de los instrumentos económicos 

disponibles de acuerdo con los cuatro principios que la OCDE ha identificado 

como necesarios para financiar de manera eficiente la gestión de los recursos 

hídricos: el que contamina paga, el que se beneficia paga, equidad y 

coherencia de políticas;  

Clarificar el marco regulatorio de los servicios de agua para resolver 

redundancias y brechas en las funciones regulatorias, asignar con toda 

claridad las responsabilidades en cada orden de gobierno, fortalecer la 

aplicación y el cumplimiento, y aumentar el énfasis en la calidad y la 

eficiencia de la prestación de servicios;  

Fortalecer el papel, las prerrogativas y la autonomía de los consejos de 

cuenca de modo que puedan diseñar y aprobar políticas adaptadas al 

contexto, desarrollar planes de cuenca que no se encuentren limitados a la 

identificación de proyectos, y generar los recursos necesarios para llevar a 

cabo sus tareas. Esto implicaría independencia de los consejos de cuenca y 

reformas al sistema tributario del país;  

Establecer plataformas para compartir las buenas prácticas en los niveles de 

cuenca, estatal y municipal, apoyándose en instituciones tales como 

CONAGO, IMTA y ANEAS para recopilar, revisar y sentar como precedente 

historias exitosas a fin de sustentar la toma de decisiones efectiva;  

Impulsar la transparencia, el intercambio de información y la participación 

pública en aras de procesos de toma de decisiones más incluyentes, así como 

mejor evaluación, supervisión, integridad y rendición de cuentas en el sector 

del agua (OCDE, 2012, p. xx). 

 

  De maneira geral, a OCDE apresenta resultados que demonstram que a gestão 

mexicana carece de aprimoramentos, que vêm ocorrendo na legislação. Prova disso está 

na última atualização da lei de águas nacionais, que data de 24 de março de 2016. 

 A leitura que se faz da legislação atual mexicana aponta para a descentralização 

da gestão das águas superficiais e subterrâneas que não possuem tratamento 

diferenciado uma da outra. A adoção da gestão por bacia ainda esbarra em um Governo 

Federal historicamente centralizador.  

 O reforço do papel das bacias apresenta-se como ponto principal para a 

modernização da gestão mexicana para que possam conceber e aprovar as políticas 

adaptadas a sua realidade. 

 A falta de informação, de participação e de transparência também são apontados 

como deficiências a serem superadas pela Gestão Integrada e participativa.  
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7. A DOMINIALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO BRASIL 

 

 O Brasil adotou como referência o modelo francês. Neste modelo as águas só 

podem ser geridas sob o domínio publico. Não cabendo à coexistência de águas 

públicas e privadas. Assim o domínio público definido pela Constituição da República 

de 1988 foi repetido pelo legislador na Politica Nacional de Meio Ambiente Brasileira 

que define os modelos de gestão nacional vinculado aos domínios estabelecidos na 

Carta Magna.  

 O cerne do estudo da dominialidade no Brasil está, sobretudo, na relação entre 

gestão das águas subterrâneas e federalismo. A Constituição da República Federativa do 

Brasil adota a dominialidade pública afastando a propriedade particular sobre as águas. 

 Contudo, para efetuar uma abordagem completa da gestão das águas 

subterrâneas no Brasil deve-se inicialmente apresentar o que se define por gestão.  

 

7.1 Gestão  

 

 A Constituição da República de 1988, por meio do art. 225, declarou a 

responsabilidade do poder público e da sociedade em proteger o meio ambiente, 

defendendo-o e preservando-o para as presentes e futuras gerações.  

 Sendo às  águas, subterrâneas ou superficiais, bens ambientais cabe ao poder 

público, detentor de seu domínio, em atuação conjunta com a sociedade, atuar em prol 

do seu uso racional.   

 Para tal atuação, a ferramenta da gestão se faz necessária, visto que os objetivos 

estabelecidos na constituição são bem claros no sentido de que os bens sejam 

defendidos e preservados para o uso e gozo da atual geração e para as futuras. 

 Assim, importante se torna aqui apresentar a definição de gestão lato sensu e a 

definição de gestão hídrica estrito sensu. Pois a gestão é o meio para se atingir o ideal de 

sustentabilidade.  

 Segundo Junqueira et al. (2013, p. 40),  

gestão ou Gerenciamento são vocábulos que não faziam parte da língua 

portuguesa no Século XVIII, sendo esses conceitos, à época, traduzidos 

unicamente como resultantes do verbo administrar. Somente a partir do 

século XIX, aparecem os primeiros registros do verbo gerir, do latim gerère, 

com o significado de administrar, realizar, cumprir, executar, possuindo a 

mesma raiz latina gestio, que também dá origem à palavra Gesto, que 

significa atitude, movimento do corpo. 
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 A gestão é definida pelo ato de dar direção, apontando o caminho a ser trilhado. 

Observa-se que no Brasil o grande marco da gestão encontra-se definido na Política 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 Superado o entendimento básico de gestão deve-se nesse momento apresentar ao 

leitor os modelos clássicos de gestão que são fundamentais para o entendimento e 

avaliação da atual gestão das águas subterrâneas no Brasil.  

 

7.2 Modelos de gestão de recursos hídricos 

 

 As águas subterrâneas recursos que em função da sua exploração podem se 

tornar escassos. As questões hidrogeológicas especiais desse recurso fazem com que o 

poder público e sociedade adotem os critérios de prevenção e precaução.  

 O conhecimento científico sobre este recurso ainda carece de mais elaboração. 

Para os riscos conhecidos devem-se tomar todas as medidas de proteção disponíveis. Já 

para os riscos ainda não mensurados adotam-se medidas ainda mais rígidas.  

 As águas subterrâneas no Brasil apresentam-se de forma muito distinta em todo 

território. Determinadas regiões possuem grandes volumes armazenados. Já em outras 

tal disponibilidade é menor. Em regra geral o Brasil é considerado um país rico em 

recursos hídricos subterrâneos. Contudo, em função de suas dimensões continentais a 

gestão de tais recursos é dificultada.  

 Nesta feita, a gestão dos recursos hídricos pode ser apresentada em 03(três) 

modelos distintos. O primeiro é o modelo Burocrático que se baseia principalmente na 

racionalidade e hierarquização (Oliveira, 2006, p. 53).  

 Veja-se a definição dada para o modelo Burocrático segundo Oliveira: 

O modelo Burocrático, marco inicial da evolução da gestão dos recursos 

hídricos, apresenta como características a racionalidade e hierarquização. 

Implantado a partir do final do século XIX, não possui como estratégia o uso 

do processo de negociação. O enfrentamento da problemática da água é 

priorizado através da produção normativa, com o poder tendendo a 

concentrar-se em entidades públicas, de natureza burocrática, as quais 

trabalham com processos casuísticos e reativos (OLIVEIRA, 2006, p. 53). 

 

Tal modelo sofre grande crítica por sua grande vinculação aos aspectos 

formalísticos e pouca capacidade de reação a mudanças. Tal modelo é extremamente 

amarrado aos sistemas legais com concentração das ações nas entidades públicas 

(OLIVEIRA, 2006).  
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Para Alves Junior (2009, p.61) as principais falhas do modelo estão “em 

considerar como previsíveis as reações e comportamentos humanos e em proporcionar 

excessiva atenção aos aspectos formais”.  

Alves Junior (2009) e Oliveira (2006) são categóricos ao declararem que o 

modelo burocrático de gestão não é capaz de avaliar a totalidade do processo de gestão, 

ficando apenas vinculado a fragmentos. 

O segundo modelo é o Econômico-Financeiro. Em regra tal modelo baseia-se na 

negociação político-representativa e econômica. Tal modelo apresenta-se pouco atento 

as características locais (OLIVEIRA, 2006). 

Veja-se o que declara Alves Junior sobre tal modelo: 

Considerado como um desdobramento da política econômica utilizada na 

década de 30 nos Estados Unidos para superar a grande depressão capitalista, 

tendo como consequência a criação da primeira Superintendência de bacia 

hidrográfica. Este modelo visa à promoção do desenvolvimento econômico 

nacional ou regional e a indução à obediência das disposições legais através 

da aplicação de instrumentos de gestão econômicos e financeiros aplicados 

pelo poder público. O modelo pode ser aplicado sob duas orientações: 

setorial e desenvolvimento integral da bacia hidrográfica. A orientação 

setorial trabalha com programas de ação e investimentos isolados em 

saneamento, irrigação, eletrificação, mineração, reflorestamento, criação de 

áreas de preservação, entre outros. A orientação de desenvolvimento integral 

da bacia hidrográfica busca o seu desenvolvimento multisetorial. No entanto, 

o preparo de planos multisetoriais é de difícil aplicabilidade devido ao fato da 

organização institucional do Estado ser orientada por setores econômicos 

(ALVES JUNIOR, 2009, p. 63). 

 

Segundo Oliveira (2006) a crítica mais relevante ao modelo reside na 

necessidade de criação de grandes estruturas de poder com uma gama de funções em 

diferentes setores que acabam por se conflitar com as outras entidades atuantes no 

sistema. O que prejudica as ações articuladas com a sociedade.  

Já para Alves Junior (2009) apesar das diversas criticas o modelo econômico 

financeiro já representa um progresso se comparado ao burocrático. O ponto de avanço 

entre um e outro está na realização do planejamento estratégico.  

O último e não menos importante é modelo sistémico que representa a fase atual 

da gestão. Tal modelo lança suas bases nos direitos de propriedade. Nesse modelo tanto 

Estado quanto o particular podem ser detentores do domínio (OLIVEIRA, 2006).  

Alves Junior (2009) explicita que o referido modelo está alicerçado no domínio 

do Estado ou do particular. No primeiro caso as ações de planejamento são realizadas 

em todos os níveis com articulação da sociedade e dos usuários e coordenadas pelo 

Estado. No segundo caso, de domínio privado, o Estado atua apenas como regulador. 
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O modelo sistêmico ou também chamado de participativo baseia-se na execução 

das atividades através de instrumentos de trabalho que são apresentados por Alves 

Junior: 

– planejamento estratégico por bacia hidrográfica: considera 

unificadamente, no estudo de cenários alternativos, futuros de uso e proteção 

do ambiente, os problemas de desenvolvimento da bacia, isto é, o 

crescimento econômico, a equidade social e a sustentabilidade ecológica. 

– tomada de decisão através de deliberações multilaterais e 

descentralizadas: prevê a implementação do plano de negociação política 

direta através da constituição de um colegiado do qual participam 

representantes de instituições públicas, privadas, usuários, comunidade e de 

classes políticas e empresariais atuantes na bacia. A criação de uma entidade 

colegiada visa formar um fórum onde os interessados possam expor seus 

interesses e discuti-los de maneira transparente, propondo, analisando e 

aprovando planos e programas de investimentos vinculados ao 

desenvolvimento da bacia. 

– estabelecimento de instrumentos legais e financeiros: engloba 

alternativas resultantes das negociações jurídicas ou político representativas, 

tais como, a implementação de instrumentos legais, a outorga do uso da água, 

a cobrança de tarifas pelo uso da água e o rateio de custo das obras de 

interesse (ALVES JUNIOR, 2009, p.64) 

 

 Segundo Alves Junior o Brasil se baseou principalmente neste modelo para a 

elaboração de sua PNRH. Citando Lanna (2001) Alves Junior (2009) afirma que a 

legislação brasileira adotou como unidade administrativa e de planejamento e 

intervenção a bacia hidrográfica e não os entes da Federação como estados e município.  

 

7.3 A Titularidade das Águas Subterrâneas a partir da Constituição de 1988 

 

 Muito se debate sobre a dominialidade pública constante no texto constitucional, 

alguns autores apresentam a conclusão de que existiria inconstitucionalidade na 

definição do domínio federal e estadual das águas. Visto que segundo a própria 

constituição os bens ambientais são bens de uso comum do povo.  

 Muito se discutiu sobre essa aparente contradição constitucional. Seriam as 

águas de domínio do Estado e da União ou seriam um bem de uso comum do povo que 

está acima da ideia de propriedade ou domínio.  

 A posição do autor vai de encontro aos doutrinadores que afirmam que o 

referido domínio estabelecido na Constituição não apresenta cunho de propriedade 

sobre os bens. Sendo apenas a definição de responsabilidades pela gestão do referido 

bem para que o detentor do domínio atue na proteção dos interesses do povo.  
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 Desse modo por ser um bem ambiental a água subterrânea pertence ao povo e 

esta sob o domínio do Estado para que o mesmo proporcione a melhor gestão. O Estado 

ou a União, assim agem em nome do povo como se seu fosse o recurso ambiental. 

 É bom frisar que não pode haver disposição de tais bens pelos entes detentores 

do domínio. A dominialidade das águas não se confunde com a dominialidade de 

qualquer propriedade móvel ou imóvel pertencente aos entes. 

 As Constituições anteriores a de 1988 não possuíam definição de domínio 

definido para as águas subterrâneas. Com a constituição de 1988 o artigo 26 incluiu 

entre os bens dos Estados as águas superficiais e subterrâneas. 

 Veja-se o referido artigo: 

Art.26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

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

(BRASIL, 2016) 

 

 A partir da promulgação da Constituição de 1988 as águas subterrâneas, antes 

sem, titular, agora integram os bens dos Estados. Bens tratados sob a ótica do art. 225 

da Constituição, onde os Estados agem em nome dos verdadeiros titulares: o povo.  

 A constituição de 1988 também definiu os bens sob domínio da União através do 

art. 20. Vejam-se os que se referem a recursos hídricos: 

Art. 20 São bens da União:  

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

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

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais; 

 

 O referido artigo 20 apresenta-se como um verdadeiro desafio para a análise da 

dominialidade das águas subterrâneas no Brasil. Observa-se que o artigo define como de 

domínio da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado.  

 A grande questão do presente trabalho repousa exatamente na forma como a 

Constituição trata de maneira diferente as águas subterrâneas e as superficiais. No caso 

das águas subterrâneas define o legislador que são de domínio estadual conforme art. 

26.  

 Quando o art. 20 estabelece que são de domínio da União correntes que banhem 

mais de um Estado ou país sem fazer referência ao recurso subterrâneo ou superficial, 

assim apresenta-se a celeuma.  
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 As águas subterrâneas podem estar contidas em um, ou mais estados não se 

limitando as fronteiras politico-territoriais. Por essa leitura pode-se afirmar que as águas 

subterrâneas são em conformidade com o art. 20 de domínio federal. O que se acredita 

ser o melhor caminho para a gestão desse recurso, visto que esta é a hipótese do 

presente trabalho. 

 Fazendo-se essa análise, observa-se uma distinção muito evidente entre as águas 

subterrâneas e as superficiais. A leitura individualizada do art. 20 estabelece, 

efetivamente, o domínio das águas subterrâneas pela União, e não pelos Estados. 

 Outro ponto interessante é que a distinção entre os dois tipos de recurso em nada 

favorecem o conceito de bacia hidrográfica adotada pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

 Vale lembrar que os normativos produzidos em relação às águas subterrâneas 

são extremamente acanhados frente aos que regulamentam os superficiais. O Brasil 

adota a bacia hidrográfica como base de sua gestão, mas deve-se lembrar de que tal 

bacia representa apenas parte do ciclo hidrológico.  

 Assim, quando se trata a parte como o todo, deixa-se de lado que tais recursos 

são interconectados. As “águas superficiais são afloramentos das águas subterrâneas” 

(ALVES JUNIOR, 2009).  

 Vários são os autores que tratam da temática, não existindo um consenso sobre a 

interpretação do art.20 da CF. Para Viegas (2005) o artigo 26, I é claro sobre a 

dominialidade estadual das águas subterrâneas. Afirmando que mesmo as que banhem 

mais de um Estado estariam sobre o domínio dos Estados.  

 Já Luciana Cordeiro de Souza apresenta o seguinte posicionamento: 

Temos certo que há aquíferos dentro dos limites territoriais de um único 

Estado, outros que ultrapassam as fronteiras estaduais e, ainda, o Aquífero 

Guarani que ultrapassa fronteiras internacionais. Podemos ver onde o rio 

começa e termina, sabemos quais as porções territoriais dele dependem e as 

quais ele alimenta com suas águas; mas pouco se conhece sobre as águas 

subterrâneas, por isso a descoberta de tantos casos de contaminação ou 

iminência de poluição a esses recursos.  

Na questão dos recursos hídricos superficiais, sabemos que os cursos d‟água 

presentes dentro dos limites estaduais são de competência do Estado, os que 

ultrapassam os limites estaduais são de competência federal; e; para os que 

ultrapassem as fronteiras nacionais, foram estabelecidos tratados 

internacionais de gestão integrada para sua utilização.  

Uma coisa é certa, as águas subterrâneas foram recepcionadas pelo 

Texto Constitucional em seu art. 26, I; onde foi disciplinado a quem cabe 

a sua gestão, sendo conferida aos Estados a gerencia desse importante 

bem (SOUZA, 2009, p. 154, grifo nosso). 
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 Com todo respeito aos posicionamentos doutrinários de Souza e Veiga atreve-se 

discordar dos fundamentos. Com relação a Veiga, a discordância se dá em função da 

leitura simplista e legalista realizada pela autora. A Constituição deve ser analisada de 

maneira ampla. A análise individualizada de um artigo constitucional pode muito bem 

implicar na lesão de outros artigos. Não se pode interpretar o art. 20 de forma decotada 

de todo o texto constitucional.  

 Já em relação a Souza apresenta-se posição dissonante em função do frágil 

argumento do “desconhecimento de onde começa e termina um aquífero”. Argumentar 

que por não se conhecer exatamente os limites das águas subterrâneas tais devem estar 

sob o domínio Estadual não faz nenhum sentido. 

 Ao contrário, argumentar que as águas subterrâneas não estão contidas apenas 

dentro dos limites de um Estado e que em função disso não pode um Estado deter 

domínio de recurso que vai além de suas fronteiras parece mais razoável.  

 Se não é conhecido onde começa e termina um aquífero dentro da Federação 

deve-se, necessariamente, transferir a gestão para o ente que tenha a possibilidade de 

abarcar todas as possíveis áreas onde esse possa estar contido.  

 Nesse caminho afirma Freitas (2000, p. 24): 

As águas subterrâneas pertencem aos Estados, o que pode gerar problemas 

em relação aos aquíferos que se estendem por mais de um Estado. Alguns 

autores defendem que, por analogia as águas superficiais, às águas 

subterrâneas que ultrapassem as divisas de um estado pertencem à União, 

mas não há na CF, distinção entre águas subterrâneas situadas em apenas 

uma unidade da Federação e que elas se estendem por duas ou mais unidades. 

 

 Freitas vai bem ao relatar os grandes problemas relativos à desconsideração das 

características especiais das águas subterrâneas no que tange a ultrapassarem as 

fronteiras de mais de um Estado. De fato a redação da Constituição não faz distinção 

entre águas subterrâneas situadas em apenas uma unidade da Federação ou aquelas que 

se estendem por duas ou mais.  

 A analogia citada por Freitas possui um conteúdo lógico. Se as águas 

superficiais que ultrapassem as fronteiras de mais de um Estado estão sob o domínio da 

União por que o mesmo não pode ocorrer com as subterrâneas.  

 A simples alegação de que são recursos com características distintas não 

fundamenta o discurso de que tais águas subterrâneas devam se manter no domínio 

Estadual. 
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 O renomado prof. Paulo Afonso Leme Machado (2002) também faz referência 

ao tema das águas subterrâneas e a possibilidade de seu domínio federal. Argumenta o 

professor que a Lei da Politica Nacional de Recursos Hídricos não definiu a bacia 

hidrográfica e que tal questão pode abrir terreno para uma nova descentralização, com 

uma possível alteração constitucional da partilha das águas entre União e Estados.  

 A leitura dos dispositivos constitucionais realmente provoca dúvidas e 

posicionamentos divergentes. Tais posicionamentos se dão em grande parte pelas 

questões politicas e econômicas envolvidas na gestão das águas. 

 Os Estados certamente não pretendem abrir mão de receitas provenientes do 

sistema de gerenciamento de águas subterrâneas. Os recursos são importantes para o 

caixa estadual.  

 Além da questão financeira retoma-se a análise da questão federativa. Os 

Estados dentro do conceito de federalismo adotado no Brasil buscam cada vez mais a 

descentralização de todas as políticas. O objetivo é efetivamente absorver mais poderes 

dentro da Federação deixando a cargo da União apenas aqueles poderes em prol da 

união nacional.  

 Certo que tratando-se de águas subterrâneas, grandes aquíferos, os interesses 

nacionais devem ser preservados, mesmo em detrimento dos interesses Estaduais.

 O objetivo da PNRH é a gestão dos recursos de forma racional para que todos 

possam fazer uso do recurso em suas múltiplas utilidades.  

 Sendo a Política de Recursos Hídricos uma política nacional, acredita-se que o 

objetivo maior seja o nacional sem, contudo deixar de lado nas necessidades estaduais e 

locais.  

 O Estado dentro do contexto federal age em prol de objetivos próprios sem, 

necessariamente, objetivar a manutenção de interesses estranhos ao seu território. Desse 

modo, como se pode deixar a dominialidade da gestão das águas subterrâneas sob a 

responsabilidade dos Estados, visto que tais recursos em muitos casos se encontram em 

áreas de interface de vários Estados? Veja-se o caso do Aquífero Guarani, que, além de 

interestadual é tranfronteiriço. 

 Se para a gestão dos aquíferos internacionais deve ocorrer uma gestão 

compartilhada, por que isso não acontece no caso dos aquíferos interestaduais? Por que 

o domínio Estadual deve sobressair aos interesses nacionais. 

 Considerando a extensão continental do Brasil com profundas desigualdades 

econômicas e sociais. O acesso a água é questão de segurança hídrica nacional. A União 
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tem por obrigação atuar em prol de políticas nacionais que privilegiem os interesses 

nacionais estratégicos, sem, contudo prejudicar os interesses regionais e locais. 

 Muitos argumentam sobre a incompatibilidade entre domínio das águas 

subterrâneas pela União é a política de descentralização adotada pela PNRH. Seriam 

tais questões divergentes realmente? Na visão nossa visão tais questões podem 

coexistir. 

 A gestão das águas subterrâneas, definida e gerida pela União não implica 

necessariamente em prejuízo da descentralização. Não são ideias antagônicas visto que 

o objetivo da União vincula-se a unidade nacional, cujos interesses são de garantir a 

segurança hídrica nacional, pautada pelos interesses do povo brasileiro.  

 Tudo isso, não pode de modo algum afetar os interesses dos Estados que 

compõem a União Federal. Assim, é possível uma política centralizadora que defina 

padrões e objetivos em nível federal, mas que, além disso, permitam aos Estados atuar 

de forma ampla dentro dos seus interesses.  

 Muito se fala em um novo pacto federativo no Brasil. Mas qual é efetivamente o 

objetivo desse novo pacto. A tendência será realmente de Estados mais fortes em 

relação a União, ou da retomada de poderes da união em relação aos Estados.  

 O que diferencia a divisão de competências administrativas deve ser sempre o 

interesse nacional estratégico que melhor garanta que a população de qualquer Estado 

da Federação tenha os mesmos direitos de acesso ao recurso hídrico. 

 Muitos são avessos ao compartilhamento de competências legislativas, mas pode 

ser a melhor saída para a gestão das águas subterrâneas. Mas para tal, se deve 

necessariamente estabelecer o domínio federal das águas subterrâneas. A partir dai um 

legislação especifica sobre as águas subterrâneas pode traçar os fundamentos da Política 

Nacional de Águas Subterrâneas, que será imperativa para os Estados, mas que deixará 

margens claras de atuação estadual e municipal.  

  De qualquer modo, o art. 26 da Constituição com a atual redação não permite a 

atuação da União nas questões de interesse hídrico estratégico deixando a cargo dos 

Estados a gestão isolada de recursos que transcendem as fronteiras de um ou vários 

Estados.  

 Para entender a atual gestão das águas subterrâneas no Brasil deve-se ocorrer 

uma análise baseada na PNRH que representa o marco teórico confrontado a presente 

dissertação. 
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7.3.1 A atual gestão das Águas Subterrâneas sob o Domínio Estadual  

 

 Em primeiro lugar, o que se pretende avaliar é se a atual gestão das águas 

subterrâneas efetivamente atendem aos objetivos da PNRH. A atual gestão pelos 

Estados assegura a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade hídrica em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos Usos? (PNRH, 2016). 

 Observando-se que a disponibilidade de águas subterrâneas é extremamente 

diversa nos Estados da Federação Brasileira, percebe-se que determinados Estados 

possuem maior interesse politico e econômico na gestão de suas águas independente se 

extrapolam ou não seu território. 

 Estados com caraterísticas hidrogeológicas muito favoráveis, e que dispõem de 

volume hídrico muito elevado tem a tendência de objetivar apenas a manutenção de 

seus interesses.  

 É objetivo da União que a riqueza nacional seja distribuída entre todos os entes, 

visto que em se tratando de bens ambientais existe uma variedade e riqueza no território 

nacional. A partilha dessas riquezas deveria ser feita de forma equânime.  

 Quando trata-se de petróleo e minérios, inclusive água mineral a União atua de 

forma dominial, efetuando a justa partilha com os Estados, mesmo aqueles que não 

detêm tais recursos.  

 Por que no caso da água subterrânea essa logica não foi adotada pela 

Constituição e pela PNRH? Como então garantir a população brasileira atual e futura 

que o recurso hídrico água subterrânea estará disponível? 

 Atualmente, a gestão Estadual não trata de interesses além de suas fronteiras. Os 

processos de Outorga de águas Subterrâneas são deferidos sem qualquer controle dos 

impactos que podem causar no direito de uso de outro usuário que se encontra no 

Estado vizinho.  

Maria Alice Cruz descreve o posicionamento de Herrmann sobre a 

dominialidade das águas subterrâneas veja-se: 

O modelo de gerenciamento hídrico brasileiro necessita ser revisto e 

reconsiderado no campo legislativo. O atual modelo, do ponto de vista legal, 

proporciona o estabelecimento de limites e fronteiras físicas no Âmbito dos 

Estados, o qual se afigura como um processo de difícil aproveitamento e 

gerenciamento, já¡ que a Constituição Federal atribui aos Estados a 

dominialidade das Águas subterrâneas, permitindo que estas sejam utilizadas 

de forma desordenada, dando abertura para futuros acidentes ambientais de 

proporções incalculáveis. A aprovação do novo texto, na opinião do 

professor, não deixaria dúvidas quanto a gestão das Águas subterrâneas e a 
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prevenção contra eventuais contaminações (CRUZ, APUD HERMANN, 

2010, p. 2 

)  

 De forma especifica, uma dura critica deve ser feita a gestão Estadual das águas 

subterrâneas. Sabendo-se que os aquíferos vão além de seus territórios outorgam o 

direito de uso que impacta diretamente na quantidade e qualidade das águas de outro 

Estado.  

 O que se verifica atualmente é que o objetivo constante no art. 2°, Paragrafo I, 

está longe de ser alcançado. A gestão isolada de aquíferos gera o total descontrole 

aquele aquífero.   

 Pensando-se de forma hipotética, mas com base na atual realidade da gestão 

estadual monta-se um exemplo que esclarece bem o problema: Suponha-se que um 

Estado outorga o direito de uso para diversos usuários em um determinando aquífero 

que se estende para dois outros estados, sem, contudo avaliar neste procedimento as 

outorgas emitidas nos demais estados. 

 Nesse caso hipotético não se tem com clareza qualquer certeza se tais volumes 

explotados pelos estados podem ser suportados pelo aquífero. Além da possibilidade de 

redução drástica dos volumes de águas pode-se ter o risco da contaminação.  

 A outorga de um Estado necessariamente impactara na disponibilidade e 

qualidade das águas de outro Estado. Dessa situação podem-se originar problemas de 

subsequência dos solos, contaminação das águas, escassez.  

 Tal exemplo “hipotético” é a regra atual no Brasil balizado pela Constituição 

que deixa a cargo dos Estados a gestão de recursos de interesse regional, interestadual e 

nacional.  

 A comprovação de tal procedimento dos estados está na simples análise dos 

documentos técnicos solicitados pelo órgão para proceder à outorga em seu manual de 

outorga. Nenhum deles leva em conta os aspectos que interferem a nível interestadual.  

 Alguns podem alegar que até o presente momento não ocorreram grandes 

conflitos pelo uso das águas subterrâneas. De fato, ainda não aconteceram grandes 

conflitos. 

 Contudo, tais conflitos não aconteceram em virtude da grande disponibilidade 

hídrica atual. Tal disponibilidade certamente será afetada ao longo dos anos. Primeiro 

pelas pressões de consumo que tendem a se elevar. Segundo em função de uma gestão 

estadual que não avalia de forma técnica os impactos de sua atuação na disponibilidade 

hídrica subterrânea de outros Estados.  
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 Quando se analisa o objetivo constante no Paragrafo II do Art. 2° da PNRH 

verifica-se que o domínio estadual das águas subterrâneas não ocorre em consonância 

com a dita “utilização racional e integrada dos recursos hídricos” (PNRH, 2016). 

 Como Estados de forma independente podem avaliar se ocorre o uso racional de 

determinado aquífero que está além de sua jurisdição. Indo mais além, em um possível 

conflito pelo uso, qual é o interesse de cada Estado? O interesse sem dúvida é o social, 

econômico e politico interno.  

 Como então alcançar os objetivos da PNRH para as águas subterrâneas em um 

sistema de dominialidade estadual? Naturalmente cada Estado buscaria primeiramente a 

satisfação dos interesses próprios em detrimento do outro.  

 A abundancia hídrica subterrânea está permitindo que a gestão simultânea 

desalinhada entre Estados ocorra sem maiores problemas, contudo tal situação não vai 

se sustentar por muitos anos.  

 Fato que deixou clara a nossa frágil gestão hídrica nacional foi a estiagem 

prolongada ocorrida em 2013. A escassez momentânea de águas superficiais 

demonstrou o descontrole de alguns estados na gestão dos recursos superficiais. 

 Tal estiagem gerou outro efeito preocupante, que foi a elevação do número de 

perfuração de poços em todo país. Gerando ainda mais pressão sobre os aquíferos. O 

argumento da abundancia não pode mais ser usado. A gestão das águas subterrâneas são 

uma questão de interesse nacional. 

 Quanto ao aspecto da utilização racional e integrada dos recursos, o domínio 

estadual gera ainda mais discrepâncias. O modelo adotado pela PNRH é o de gestão por 

bacia, contudo, os aquíferos não obedecem a este critério ou tão pouco aos limites 

territoriais dos Estados.  

 Como realizar uma gestão com vistas ao desenvolvimento sustentável em um 

modelo que ignora os aspectos específicos do recurso subterrâneo. A leitura da PNRH 

não traz em si a preocupação com as águas subterrâneas. Provavelmente em função da 

cultura da abundância hídrica arraigada no pensamento nacional.  

  O objetivo constante o Parágrafo III do Art. 2° da PNRH prevê a prevenção e a 

defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais (PNRH, 2016). 

 A prevenção contra eventos hídricos hidrológicos subterrâneos realizada através 

dos Estados, provavelmente terá como finalidade a proteção dos interesses estaduais. 

Cada Estado gestando os riscos, de forma novamente isolada, sem observação das 
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implicações reflexas nos usos dos outros Estados. E principalmente sem uma diretriz 

nacional definidora.  

 O atual modelo de gestão das águas subterrâneas com base no domínio estadual 

acaba por acirrar os conflitos. Tais conflitos se dão em função do direito de uso. A 

Associação brasileira de Águas Subterrâneas descreve alguns destes conflitos, veja-se: 

 

1. Conflito de disponibilidade quantitativa: esgotamento de algum manancial 

devido ao uso intensivo por um ou mais usuários.  

2. Conflito de disponibilidade qualitativa: o lançamento de poluentes 

(resíduos de esgotos, industriais e agrícolas) deteriora a qualidade dos corpos 

de água, impedindo a balneabilidade, o turismo, a pesca e usos em atividades 

como irrigação e abastecimento humano. Em alguns importantes centros 

urbanos do Brasil, diminuiu-se a oferta de água para fins de uso doméstico e 

industrial devido à crescente poluição dos mananciais utilizados para 

captação, por sofrerem lançamento de esgoto urbano sem o devido 

tratamento. Como o estado físico e a qualidade são determinantes da 

possibilidade de aproveitamento para cada uso, a exemplo do abastecimento 

humano ou balneabilidade, a condição qualitativa é restritiva. Assim, não 

basta haver água disponível em determinado lugar; é preciso que a qualidade 

seja compatível aos usos. Pode ocorrer, portanto, escassez advinda da falta de 

qualidade adequada a determinados usos. 

 3. Conflito de destinação de uso: comprometer a condição natural cujo dano 

possa ser irreversível do ponto de vista ambiental ou econômico, como os 

desvios de cursos d‟água ou drenagens que comprometam a vida de outras 

espécies, utilização da água de uma reserva ecológica para irrigação ou, 

então, o impedimento da navegação em um rio navegável para construção de 

barragem (ABAS, 2012, p. 81/82). 

 

 

 No que tange aos conflitos sobre a disponibilidade quantitativa, verifica-se que n 

Brasil, de maneira geral, tais conflitos ainda são de pequena monta em função do grande 

patrimônio hídrico subterrâneo e superficial existente. 

 Tais conflitos são mais percebidos quanto em determinados estados a escassez é 

mais acentuada. Nesse contexto, os interesses diversos sobre o recurso hídrico 

subterrâneo são fonte de disputas.  

 A abundância das águas subterrâneas no território brasileiro são uma dádiva, 

contudo, levam os gestores hídricos a falsa ideia de que tais recursos não se esgotarão 

nunca, perpetuando-se a cultura do desperdício.  

 O tema das águas subterrâneas esta sempre em segundo plano em função da 

pouca preocupação dos gestores com tais reservas, que os mesmos consideram de certo 

modo ilimitadas. 

 Os problemas da gestão estadual de águas subterrâneas que percolam vários 

estados ainda não são tão percebidos em função do grande potencial hídrico 
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subterrâneo. Entretanto, em função da grande expansão da exploração das águas 

subterrâneas pode-se em pouco tempo chegara exaustão de tais aquíferos.  

 É bom lembrar que as outorgas estaduais atendem a critérios definidos em cada 

unidade federada. Sendo assim, como se pode realizar uma gestão sustentável e 

ecologicamente protetiva de um recurso explorado por muitos que não possuiem 

qualquer alinhamento em termos de gestão? 

 Atualmente a outorga estadual não leva em consideração os possíveis impactos 

de longo, médio e curto prazo nas disponibilidades hídricas de Estados vizinhos que se 

utilizem do mesmo aquífero.  

 Com relação aos conflitos de disponibilidade qualitativa, os problemas já são 

mais percebidos e impactam fortemente nas economias dos Estados e na capacidade de 

abastecimento de suas populações.  

 O Brasil é um país rico em águas subterrâneas, porem a poluição das águas 

subterrâneas será o grande problema a se enfrentar na gestão das águas subterrâneas. 

 Suponha-se como exemplo que o Estado de Minas Gerais outorgue o uso de 

águas subterrâneas, localizadas nas proximidades da divisa estadual com o Estado de 

São Paulo. A referida outorga refere-se à diluição de esgotos domésticos em sistemas 

chamados de fossa séptica, onde tais efluentes percolam no solo alcançando um 

determinado aquífero que é fonte de abastecimento de água de cidade paulista. 

Lembrando-se que o aquífero objeto da outorga em Minas Gerais é o mesmo existente 

em território paulista. 

 Na atual configuração da dominialidade, os Estados são os “proprietários” das 

águas subterrâneas. Sendo assim, a outorga é realizada sob a ótica das diretrizes 

estaduais, seja por meio dos Comitês de Bacia, seja por meio do órgão ambiental 

competente a nível estadual.  

 Analisando o exemplo proposto, percebe-se que não há vicio legal em relação à 

outorga para a diluição dos esgotos domésticos. O domínio é estadual e o estado exerce 

seu domínio pelos entes estaduais do sistema nacional de recursos hídricos.  

 No exemplo proposto o Estado de São Paulo sequer teve conhecimento da 

outorga realizada pelo Estado de Minas Gerais. Outorga que vem a prejudicar a 

qualidade das águas servidas a população de uma cidade paulista. Pergunta-se se esse é 

efetivamente o melhor modelo de gestão das águas subterrâneas? 
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 Os conflitos crescerão exponencialmente em função da maior pressão sobre o 

uso das águas subterrâneas, sejam para fins de abastecimento público, sejam para outros 

fins. Crescendo o consumo fatalmente a poluição tenderá a elevação. 

 A PNRH prevê a garantia do uso das águas para todos os usos. Sendo assim, 

como poder-se-á garantir a qualidade das águas subterrâneas para que as mesmas 

atendam as demandas de Estados usuários das águas do mesmo aquífero, mas que não 

realizam outorga de maneira integrada?  

 A ABAS apresenta como exemplo o conflito de destinação de uso. No caso das 

águas subterrâneas pode ser exemplificado pela mudança de uma condição natural que 

altere sua quantidade e qualidade (ABAS, 2012).  

 Os aquíferos interestaduais possuem áreas de recarga que podem estar 

localizadas em um determinado Estado. Tais áreas podem facilmente sofrer alterações 

que prejudiquem o volume reservado e a qualidade das águas de todo o aquífero.  

 Pode-se citar a possibilidade de contaminação por esgotos ou a simples 

impermeabilização do solo promovida pelo crescimento e urbanização de uma cidade, 

que afetem a percolação das águas da chuva ou que derramam esgotos no solo 

contaminando as águas subterrâneas. 

 No sistema atual alguns estados usuários das águas de um aquífero poderiam 

ficar prejudicados quanto à redução dos volumes armazenados e quanto à qualidade das 

referidas águas por atividades de outros. 

 A maioria dos conflitos decorre da falta de gestão e tais conflitos podem ocorrer 

em vários níveis. Nos exemplos aqui apresentados as disputas acontecem com relação a 

dominialidade, mas existem outras disputas que são agravadas pela dominialidade 

estadual. 

 A Abas exemplifica conflitos em torno das águas subterrâneas, veja-se: 

 

São inúmeros os conflitos em torno da água que podem envolver disputas:  

■ entre União e Estados, relativos à dominialidade das águas;  

■ entre municípios e comunidades, em situações múltiplas;  

■ nas bacias hidrográficas onde são discutidas situações específicas e de 

usos, cobranças e destinação de recursos; 

 ■ entre setores de geração de energia, agricultura (irrigação), navegação, 

lazer, indústria, abastecimento público, etc. Os usos das águas subterrâneas 

também despertam muitos interesses e disputas, mobilizando vários 

segmentos:  

■ fabricantes de equipamentos de perfuração, bombeamento e outras 

atividades;  

■ agricultura, atendendo ao suprimento de pequenas a grandes culturas;  

■ em regiões nas quais se verifica escassez, sendo as águas subterrâneas a 

única fonte disponível;  
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■ na indústria, as águas subterrâneas são consideradas recurso estratégico por 

muitos setores, não só por questões de economia, mas também por qualidade, 

volume e perenidade de oferta em determinadas situações hidrogeológicas, 

sendo, portanto motivo de grande disputa. Alguns exemplos: indústria metal 

mecânica, bem como de águas minerais, refrigerantes, cervejas, etc (ABAS, 

2012, p. 81/82).  

 

 Uma eficiente gestão das águas subterrâneas pode gerar uma melhor partilha 

eharmonia no uso. Tudo isso visando atender, os ditames da PNRH. A melhor gestão 

das águas subterrâneas parte necessariamente da gestão do aquífero como um todo, para 

isso a dominialidade estadual não é suficientemente eficaz.  

 Desse modo, o modelo de dominialidade estadual não atende a efetiva proteção 

manutenção da qualidade das águas subterrâneas, carecendo a constituição federal de 

urgente reforma. 

 

7.3.2 Hipótese do Domínio Federal 

 

 Após a análise da atual gestão, vislumbram-se os grandes desafios apresentados 

na gestão das águas subterrâneas. Conforme apresentado, o modelo atual não contempla 

a melhor gestão. Assim qual seria a melhor hipótese de domínio para as águas 

subterrâneas? 

 Considerando-se que os aquíferos encontram-se muitas vezes circunscritos a 

vários estados da Federação, acredita-se que a melhor gestão seria aquela que permitisse 

a integração entre tais estados.  

 Ao considerar que as águas subterrâneas não estão localizadas dentro dos limites 

estaduais o domínio federal apresenta-se como uma possível solução para sua melhor 

gestão.  

 A PNRH define que a gestão dos recursos deve acontecer de maneira 

descentralizada, através dos entes que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, especialmente os Comitês de Bacia.  

 A mudança da dominialidade estadual para federal, no caso de aquíferos que 

extrapolem mais de um estado, não geraria qualquer impacto na descentralização da 

gestão das águas. Pelo contrário, estabeleceria as mesmas regras da gestão das águas 

superficiais para as aguas subterrâneas, guardadas as particularidades das águas 

subterrâneas. 
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 O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos prevê para as águas 

superficiais a gestão por bacias estaduais e bacias federais. Adotando-se a 

dominialidade federal para as águas subterrâneas que não estejam localizadas dentro dos 

limites estaduais, garante-se a que tais águas sejam geridas com a interveniência de 

todos os interessados e sob a égide dos Comitês de Bacia federal, assim como acontece 

com as águas superficiais.  

 O domínio federal não interfere na natureza descentralizada da gestão das águas 

no Brasil. Pelo contrário, apenas corrige distorções entre as águas superficiais e 

subterrâneas.  

 Considerado que os aquíferos podem apresentar zonas de descarga e de recarga 

pertencentes a uma ou mais bacias hidrográficas sobrejacentes, fica clara a necessidade 

de que a gestão se ocorra capitaneada pelo Comitê Federal daquela bacia.  

 O próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Câmara 

Técnica de Águas Subterrâneas expõe a necessidade da gestão integrada das águas: 

 

Art. 3º Na implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos deverão ser incorporadas medidas que assegurem a promoção da 

gestão integrada das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas, 

observadas as seguintes diretrizes: 

 

I – Nas outorgas de direito de uso de águas subterrâneas deverão ser 

considerados critérios que assegurem a gestão integrada das águas, visando 

evitar o comprometimento qualitativo e quantitativo dos aquíferos e dos 

corpos de água superficiais e a eles interligados (CNRH, 2016, p. 1-2). 

 

 A gestão através do Comitê de Bacia Hidrogeológica federal extirparia a falta de 

integração entre as gestões estaduais em aquíferos subjacentes a dois ou mais estados. O 

que implicará na manutenção da participação dos Estados na gestão de tais águas. 

 Como comparativo, as águas superficiais que banham mais de um estado são 

conforme a constituição de domínio federal, sendo sua gestão estabelecida através dos 

Comitês de Bacia federais. A aplicação do domínio federal às águas subterrâneas 

contidas em aquíferos subjacentes a mais de um estado não maculam as diretrizes da 

Politica Nacional de Recursos Hídricos, e tão pouco interferem no modelo de 

descentralização adotado no Brasil. Os comités federais de bacias hidrográficas 

superficiais não maculam a ideia de descentralização. Por que, então, os Comitês 

federais de bacias hidrogeológicas maculariam? 

  Alguns alegam que existem muitas diferenças entre águas superficiais e 

subterrâneas e que as mesmas não poderiam ser tratadas da mesma forma. Concorda-se 
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em parte, pois os aquíferos e suas águas possuem caraterísticas especiais, contudo tais 

características não o desabilitam a gestão assemelhada a das águas superficiais. As 

caraterísticas especiais devem ser objeto de legislação especial ainda inexistente no 

Brasil. 

 No que se refere aos aquíferos e suas águas que se encontrem no território de 

apenas um estado, deve o domínio continuar em mãos do estado. Não existem 

interferências neste caso que justifiquem a gestão em nível superior.  

 Alves Junior faz um apontamento interessante quanto ao tema:  

 

Ora, o recorte por bacia hidrográfica não coincide com o recorte político-

administrativo (da dominialidade). Não se pode esperar que um plano 

elaborado dentro das fronteiras de um estado possa se articular com 

outro, elaborado para o estado limítrofe. E, ainda, que a somatória dos 

planos estaduais resultem no plano „nacional‟. „Os contornos das unidades 

naturais não reconhecem os limites político-administrativos.‟ (ALVES 

JUNIOR, 2009, p. 183) 

 

 Verdadeiramente as unidades naturais não guardam equivalência com os limites 

politico-administrativos, desse modo o atual modelo baseado na integração de planos 

estaduais é verdadeiramente uma falácia. Sem uma linha mestra, nenhum plano de 

gestão pode ser integrado em um sistema de gestão.  

 Assim, mais forte é a convicção de que a dominialidade federal sobre os 

aquíferos subjacentes a mais de um estado seja a melhor saída para a gestão destes 

recursos. Gestão essa vinculada aos fundamentos e objetivos da PNRH.  

 Um novo Paradigma da Política de Águas Subterrâneas implica no melhor 

funcionamento dos instrumentos da PNRH. Especialmente o instrumento da outorga 

que ocorrerá sob a análise do Comitê de Bacia federal, com ampla participação dos 

estados envolvidos e usuários, privilegiando assim a gestão descentralizada e 

participativa.  

 A outorga necessariamente adotaria critérios que assegurassem a gestão 

integrada das águas subterrâneas, por meio de Comitês de Bacia federais, visando evitar 

o comprometimento qualitativo e quantitativo dos aquíferos interestaduais.  

 João Manoel Filho (2008) escreve na revista hidrologia que os aproveitamentos 

de água subterrânea em grande escala são recentes e por tal motivo não existem ainda 

normativos específicos que tratam do tema. Certo que atualmente não existe um 

interesse em normatizar de maneira clara e definitiva a questão das águas subterrâneas. 
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Acredita-se que a pouca normatização facilita a atuação de grupos empresariais que 

exploram o recurso sem qualquer preocupação ou restrição.  

 Para a definição da dominialidade constitucional e qualquer legislação afeta ao 

tema, deve-se levar em conta sempre as características básicas das águas subterrâneas.  

 João Manoel Filho (2008, p.) cita alguns exemplos que fundamentam o 

entendimento aqui defendido: 

 

– Do ponto de vista do balanço hídrico, todo aquífero pode ser encarado 

como uma bacia hidrográfica. A longo prazo, as retiradas pelo conjunto de 

consumidores não poderão ultrapassar as entradas (naturais e artificiais). 

Temporariamente, o excesso de retiradas é compensado pela redução no 

armazenamento. 

– Devido ao bombeamento, cada poço produz um rebaixamento em suas 

vizinhanças podendo afetar a produção de água de outros poços. Também 

nesse caso o aquífero funciona como uma bacia, com um certo padrão de 

fluxo estabelecido no seu interior pelo bombeamento e recarga. Poluentes 

penetrantes no aquífero serão transportados de acordo com esse padrão de 

fluxo e podem atingir áreas situadas a grandes distâncias dos pontos de 

origem e assim contaminar poços situados a jusante; 

– Por fim, os problemas de qualidade e quantidade não podem ser tratados 

separadamente, já que estão ligados. A intrusão de água do mar, por exemplo, 

depende da taxa de fluxo de água doce para o oceano. 

 

 Assim como as águas superficiais os aquíferos também podem ser considerados 

como bacias hidrográficas ou hidrogeológicas sob o ponto de vista do seu balanço 

hídrico. Explotação e recarga de água. Atualmente não existe qualquer controle dos 

volumes retirados e dos volumes recarregados visto que cada Estado realiza seu próprio 

plano de gestão e tais planos não possuem alinhamento ou interconexão. Isso acontece 

mesmo com existência da Resolução 15 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

que prevê a uniformização de diretrizes e critérios para coleta de dados e elaboração dos 

estudos hidrogeológicos necessários à identificação e caracterização da bacia 

hidrogeológica (CNRH, 2001). 

 A efetiva integração entre os órgãos do governo federal, estadual e distrital está 

apenas na letra fria da resolução 15 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Na 

prática não existem dados confiáveis em relação ao balanço hídrico dos aquíferos 

interestaduais.  

 A gestão por bacia hidrogeológica nos parece a melhor solução para o 

gerenciamento dos aquíferos interestaduais, que só acontecerá através dos Comitês de 

Bacia federais. Assim se justifica a necessidade da dominialidade federal sobre os 

aquíferos que subjacentes a mais de um Estado da Federação. Os demais que se 
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encontrem dentro dos limites territoriais de um Estado deverão manter-se sob seu 

domínio. 

 Muito se debateu sobre a temática da dominialidade das águas subterrâneas, ao 

ponto de ocorrer uma tentativa de Emenda a Constituição em meados do ano 2000. Será 

extremamente importante a análise dos fundamentos favoráveis e contrários à referida 

PEC.  

 A referida PEC se fundamentou na premente necessidade de mudanças na 

dominialidade a fim de estabelecer a efetiva gestão que privilegie o Art. 225, Caput da 

Constituição. Contudo, em função de imprecisões técnicas e forças políticas contrárias 

foi rechaçada sem um amplo debate. 

 

7.4 Proposta de Emenda a Constituição n. 43 de 2000  

 

 Em 2000 o Senador Júlio Eduardo apresentou a proposta de emenda a 

Constituição de n. 43 ao congresso para que fosse modificada a redação dos arts. 20, 

Inciso III, e 26, Inciso I, da Constituição Federal, visando com isso alterar a titularidade 

das águas subterrâneas (ABAS, 2016).  

 O objetivo principal da PEC era a transferência da dominialidade das águas 

subterrâneas que se situassem em dois ou mais estados da Federação. Muitas críticas 

foram feitas com relação a PEC que acabou por ser arquivada.  

 Independente do arquivamento, a PEC trouxe a baila uma discussão até então 

adormecida. A emenda proposta se destinava a sanar a dúvida jurídica e evitar 

divergências de interpretação do Texto Constitucional.  

 Como já falado, em momento anterior, o art. 20, I ao definir os bens da União 

gerou dúvidas para alguns sobre a dominialidade das águas subterrâneas. Uma 

interpretação por analogia poderia levar a conclusão de que as águas subterrâneas que 

banhem mais de um estado estariam sobre o domínio da União.  

 A Nova redação proposta pela PEC n. 43 dava redação nova para o art. 20 inciso 

III da Constituição, veja-se: 

O inciso III do art.20 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 20. São bens da União: 

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de águas, superficiais ou 

subterrâneas, inclusive os aquíferos, 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. (NR) (PEC 43, 2000) 
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 Já a nova redação do inciso III do art. 26 da Constituição foi redigida assim: 

 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos estados: 

I – às  águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

circunscritas ao seu território, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União; (NR) (PEC 43, 2000) 

 

 Veja-se também a justificativa da proposta de emenda: 

 

Nos últimos tempos, os recursos hídricos têm sido objeto de generalizada 

preocupação. Seja pelo risco de escassez para consumo, seja pela poluição 

que recebem, os cursos d‟água têm ocupado com frequência crescente as 

manchetes de jornais e a agenda das autoridades públicas. Não por acaso, no 

curto período de quatro anos, foram editadas a Lei n. 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hídricos, e a Lei 9.984, 

de 1 de junho de 2000, que cria a Agencia Nacional de Águas (ANA). 

A despeito, contudo, da citada legislação, que estabelece princípios, objetivos 

e competências administrativas relativas à gestão hídrica, remanescem 

dúvidas quanto a titularidade das águas subterrâneas em face do texto 

constitucional. Embora a Constituição Federal tenha cuidado de incluir, no 

art. 20, entre os bens da União, „os lagos, rios e quaisquer correntes de água 

em terreno de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de 

limites com outros países, ou que se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham‟, não fez em relação às águas subterrâneas, com a mesma clareza. 

É verdade que a exegese dos dispositivos constitucionais permite o 

entendimento de que se deve, analogicamente, estender às águas subterrâneas 

o critério de titularidade dominial fixado para as águas superficiais. Com base 

nesse raciocínio, ao relacionar, no art. 26,I entre os bens dos estados, „as 

águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, a 

Constituição estaria atribuindo aos estados apenas as titularidade 

remanescente, a exemplo do que ocorre com relação a outros bens. Ou seja, 

pertencem aos estados as águas superficiais ou subterrâneas que, circunscritas 

ao território de cada um desses entes federativos, não estejam no domínio da 

União. 

Esse entendimento, entretanto, não é pacifico, sobretudo quando se confronta 

o silencio constitucional relativamente à inclusão das águas subterrâneas no 

rol de bens da União e a expressa menção a essas águas no que se refere aos 

bens dos estados. 

Assim, a emenda ora proposta se destina a sanar a dúvida jurídica e evitar 

conflitos de entendimento que nada aproveitam ao adequado gerenciamento 

de nossos recursos hídricos. Pretende-se aqui tão-somente estender para as 

águas subterrâneas, inclusive aquíferos, os mandamentos constitucionais 

relativos „aos lagos, rios e quaisquer correntes de águas‟. O texto 

constitucional passaria a expressar o que hoje se lhe retira por interpretação: 

pertencem aos estados as águas circunscritas ao seu território. As que dele 

extravasam, inscrevem-se no domínio da União. 

Ao definir, sem deixar margem de dúvida, a titularidade das águas 

subterrâneas, a alteração proposta levara segurança jurídica e imporá 

responsabilidade administrativa adequada ao gerenciamento dos recursos 

hídricos e à outorga de direitos relativos às águas subterrâneas. Por tais 

razões, acreditamos que os demais membros do Congresso Nacional trarão 

seu apoio a esta proposição, que afinal, cuida de preservar um bem precioso 

para o futuro do Brasil. (SENADO, 2000, p. 186) 
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 A justificativa apresentada demonstra a crescente preocupação com a questão 

hídrica no país. A crescente pressão sobre os recursos hídricos deriva em muitos casos 

do adensamento populacional, do crescimento econômico, da produção cada vez maior 

de alimentos, além de tantos outros usos. A água é o elemento essencial de toda e 

qualquer sociedade por ser elemento de subsistência básica. O Brasil tão acostumado a 

cultura da fartura começa a perceber os grandes desafios de abastecimento de um país 

em crescimento. 

 Aborda a questão da escassez pela falta do recurso ou pela falta de qualidade do 

recurso. Neste ponto a poluição das águas subterrâneas representa grande ameaça ao 

meio ambiente e ao abastecimento humano. 

 Abordado diretamente os objetivos da PEC a justificativa tem como base as 

dúvidas existentes naquela época sobre a titularidade das águas subterrâneas em face do 

texto constitucional. Realmente, o texto constitucional apresentava e ainda apresenta a 

possibilidade de análise analógica entre águas superficiais e subterrâneas.  

 Objetivando a melhor análise possível do texto da PEC, aborda-se o 

entendimento de diversos autores sobre a referida. Pompeu (2010, p. 59) apresenta uma 

posição muito crítica quanto a PEC n. 43 de 2000: 

 

A PEC era um tanto confusa, ao propor a seguinte redação ao artigo: „Art. 20. 

São bens da União: [...] III – os lagos, rios e quaisquer correntes de águas, 

superficiais ou subterrâneas, inclusive os aquíferos, em terrenos de (deveria 

ser do domínio) seu domínio, ou que banhem mais de 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‟ (parênteses 

e grifos colocados).  

 Pode-se facilmente entender que os lagos, rios e correntes superficiais 

banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham. O mesmo não ocorre 

com as águas subterrâneas e respectivos aquíferos. As águas subterrâneas 

não banham, mas estão subjacentes aos territórios, percolam, e não se 

prestam para estabelecer limites estes 

A PEC objetivava, também, dar nova redação a inc. I do Art. 26 da 

Constituição, que trata do domínio hídrico estadual, nele inserindo a frase 

circunscritas ao seu território, como segue: „Art. 26. Incluem-se entre os bens 

dos Estados: I – as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito, circunscritas ao seu território, ressalvadas, neste caso, na forma 

da lei, as decorrentes de obras da União‟ (grifou-se). Pelo texto, incluir-se-

iam entre os bens dos Estados as águas subterrâneas circunscritas a seus 

territórios, o que aliás, já ocorre. Mas, interpretando-se a redação proposta 

para este inciso, conjuntamente com a pretendida para o inc. III do art. 20, 

poder-se-ia perguntar: o que seria uma água subterrânea circunscrita a um 

território estadual, se, neste caso, diferentemente do que ocorreu naquele 

inciso, os aquíferos não foram mencionados? O que estaria, na verdade 

circunscrito ao território, a água ou o aquífero? As águas subterrâneas, 

mesmo em movimento, em alguma ocasião, ou até centenas de anos, estarão 

circunscritas a um determinado território. E daí? Valeria o aquífero, que se 



169 

 

estende a território estrangeiro, como o aquífero Guarani, p. ex., ou a água 

circunscrita ao território estadual, por centenas de anos? Ou o que deve estar 

circunscrito é o aquífero? Como se constata, foi em boa hora arquivada. 

. 

 Realmente a referida PEC apresentava problemas conceituais que provavelmente 

levariam a novas interpretações dúbias. Todavia é bom frisar que a intensão de alterar a 

atual dominialidade demonstra conhecimento dos problemas de gestão existentes 

naquele momento e os que estão sendo gerando ao longo do tempo. Certo é que de lá 

para cá pouco se fez em termos normativos que salvaguardem as águas subterrâneas 

desde o indeferimento da proposição.  

 Tomanink apresenta-se contrário à proposta baseando-se em questões 

principiológicas. Indagando sobre quem realmente estaria circunscrito ao território, a 

água ou o aquífero? Realmente seus apontamentos são cabíveis com relação as 

impropriedades da redação da PEC n.43, mas não em relação a mudança de sua 

dominialidade.  

 O momento era extremamente propício para um debate amplo sobre os prós e 

contras de uma gestão baseada no domínio federal das águas subterrâneas. Contudo a 

PEC foi arquivada em 2010.  

 Concorda-se com Tomanink quando o mesmo aponta falhas terminológicas do 

texto da PEC. Afirmar-se que as águas subterrâneas banham um território demonstra 

desconhecimento das características hidrogeológicas envolvidas.  

 Mesmo concordando com as críticas apresentadas por Tomanink percebe-se que 

os interesses políticos foram mais eficientes como argumento do que as questões 

técnicas. Alguns Estados da Federação possuem maior interesse na manutenção do 

domínio em suas mãos. Cita-se o Estado de São Paulo, que atualmente é o maior 

usuário de águas subterrâneas que são destinadas para diversas finalidades.  

 Vejam-se os dados apresentados pela SABESP (2016, p. 1): 

O Estado de São Paulo é o maior usuário dessas reservas. Em muitos dos 

municípios do interior atendidos pela Sabesp, o abastecimento é feito por 

meio de poços. São mais de 1.000 deles, e cerca de 3 milhões de pessoas 

beneficiadas. Na Região Metropolitana, 100 poços atendem as regiões não 

abastecidas pelo Sistema Integrado, também conhecido como Sistema Adutor 

Metropolitano. 

 

 Assim como São Paulo outros Estados, fazem o uso de poços profundos para o 

abastecimento de sua população e não cogitam a possibilidade de perda da titularidade, 

que implica em perda de receita. Entretanto, o que está em jogo não é apenas o interesse 

regional e local sobre as águas subterrâneas. O que está em jogo é a proteção do 

manancial subterrâneo e a justa partilha de seus benefícios entre os Estados.  
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 Outra questão levantada por Pompeu (2010) refere-se a dúvida gerada pelo novo 

texto no que se refere a diferenciação entre aquífero e águas subterrâneas. Em verdade o 

texto não demonstra uma base conceitual forte, mas tais questões poderiam ser objeto de 

aperfeiçoamento legislativo da PEC. 

 De todo modo, não nos parece que tais argumentos poderiam levar a referida 

PEC ao arquivamento sem uma ampla discussão. Poucas reuniões trataram da temática 

e a PEC se arrastou por anos, até ser arquivada em 2010. 

 Quanto aos reparos necessários ao texto, veja-se o que declara Pompeu (2010, p. 

58): 

Sobre a titularidade das águas subterrâneas foi arquivada no Senado Federal 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Sem entrar no mérito se devem 

elas estar entre os bens da União ou dos Estados, convém assinalar que a 

Proposta merecia reparos e teria sido o caso de ser corrigir imperfeições do 

texto constitucional em vigor, o que não era nela previsto. 

 

 Tomanink, com todas as críticas, afirma que a Constituição Federal merece 

correções em seu texto. O que chama atenção é o fato de que a referida PEC ao tramitar 

pelo Congresso Nacional poderia ter sido objeto de emendas ou substitutivos que 

melhorassem a redação com a finalidade de corrigir tais falhas. 

 Conforme a Agencia Senado (2010) ocorrera apenas uma audiência pública da 

Comissão do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor (CMA) com a participação de 

representantes da ABAS, ANA e Instituto Nacional de Gestão das Águas e Clima. Onde 

conforme o presidente da CMA, senador Renato Casagrande, houve “um raro consenso” 

de que a mudança da domininalidade das águas subterrâneas para a União uma medida 

incapaz de resolver os problemas de gestão das águas no país (AGENCIA SENADO, 

2010).  

 A professora Luciana Cordeiro de Souza, também faz duras críticas ao texto da 

PEC n. 43, mas ao contrario do Prof. Cid Tomanink expressa claramente sua posição 

quanto à dominialidade das águas subterrâneas.  

 Sousa (2009, p.154) observa que os autores do “projeto fazem a equiparação das 

águas subterrâneas e aquíferos com as águas superficiais como se fosse totalmente 

possível precisar onde começa e termina um aquífero, se ele é compartimentado ou 

fragmentado”.  

 A autora alega que a falta de pesquisas e conhecimento sobre os recursos 

hídricos subterrâneos impossibilita a analogia entre águas subterrâneas e águas 

superficiais (SOUSA, 2009). 
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 Neste contexto, Sousa (2009) refuta a comparação entre os recursos subterrâneos 

e superficiais afirmando que se sabe onde começa e termina um rio, mas com relação as 

águas subterrâneas pouco se conhece.  

 Com todo respeito ao entendimento de Sousa, apresenta-se aqui a discordância 

do autor desse trabalho. O referido argumento de desconhecimento técnico sobre o 

comportamento dos aquíferos ou de sua localização, ou ainda da possível movimentação 

de suas águas não justifica o domínio das águas subterrâneas em mãos dos Estados. 

 Pelo contrario, tal imprecisão leva pelo principio da precaução a adotar-se o 

domínio mais abrangente sobre o recurso subterrâneo. Assim, este ponto, tal argumento 

favorece a pretensão da PEC, e não o contrário. 

 Veja-se o que afirma Sousa: 

Na questão dos recursos hídricos superficiais, sabemos que os cursos d‟agua 

presentes dentro dos limites estaduais são de competência do Estado; os que 

ultrapassam os limites estaduais são de competência federal e, para os que 

ultrapassam os limites das fronteiras nacionais, foram estabelecidos tratados 

internacionais de gestão integrada para sua utilização (SOUSA, 2009, p. 

154). 

  

 Observa-se na argumentação de Sousa o mesmo vício de que padece a maioria 

dos autores que escrevem sobre o tema. Grande parte deles relega a segundo plano o 

recurso subterrâneo como se o mesmo não participasse do ciclo hidrológico ou não 

merecesse um tratamento legal protetivo.  

 Observa-se que os recursos hídricos subterrâneos são incontáveis vezes 

superiores em volume e qualidade aos superficiais. Além, é claro, de contribuírem para 

muitos corpos hídricos superficiais. 

 De todo modo, Sousa (2009) posiciona-se contrária aos pleitos contidos na PEC 

43 de 2000, reafirmando a imperatividade do art. 26, I, da Constituição da República 

que imputa o domínio das águas subterrâneas aos Estados. 

 Observe-se o entendimento de Sousa (2009, p. 154/155) em relação à PEC n. 43 

de 2000: 

Uma coisa é certa, as águas subterrâneas foram recepcionadas pelo Texto 

Constitucional em seu art. 26, I; onde foi disciplinado a que cabe a sua 

gestão, sendo conferida aos Estados a gerência desse importante bem. Ainda, 

poderíamos até falar em contrassenso legislativo a aprovação da PEC 43/00, 

vez que a própria Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos traz como 

bandeira, a descentralização na gestão dos recursos hídricos e, da forma 

como se pretende, haverá um retrocesso legal, com uma centralização na 

mãos da União das águas subterrâneas existentes sob o território brasileiro.  

 Com todo apreço ao trabalho de Sousa, novamente entende-se equivocados os 

argumentos com relação à dominialidade sob titularidade da União. Argumenta a autora 
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que a mudança ofertada pela PEC vai contra a PNRH definida por lei federal. Cabe aqui 

lembrar a hierarquia das normas no Brasil. A Constituição está no topo da hierarquia e 

qualquer mudança em seu texto não tem a obrigação de obedecer ditames estabelecidos 

em legislação federal de grau hierárquico inferior. 

 Na realidade caso a PEC fosse aprovada, seria necessária a adequação da 

legislação federal e estadual ao novo texto constitucional, que é imperativo. A 

Constituição não se submete a regras pretéritas de nível inferior, são elas que devem ser 

adaptadas ao novo contexto constitucional.  

 O Professor Wilson José Figueiredo Alves Junior apresenta a seguinte leitura 

sobre a PEC 43 de 2000: 

Com o objetivo de reformular a titularidade das águas subterrâneas no Brasil 

foi proposta, perante o Senado Federal, a Emenda à Constituição n. 43, de 

2.000, de autoria do Senador Júlio Eduardo, visando atribuir à União Federal 

as águas subterrâneas, dos lagos, rios e correntes de águas 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 (Figura 

49). A primeira alteração proposta pela PEC n. 43/2000 é para o artigo 20, 

inciso III, que também possui uma redação um tanto quanto obscura, a qual 

dispõe: 

„art. 20 São bens da União: III – os lagos, rios e quaisquer correntes de águas 

superficiais ou subterrâneas, inclusive os aquíferos, 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‟. 

 

 Mesmo, sendo defensor da mudança da dominialidade das águas subterrâneas 

Alves Junior (2009) apresenta censuras ao texto proposto na PEC 34/2000, observando 

a presença de obscuridades quanto às definições de aquíferos e águas subterrâneas que 

certamente levariam a novos problemas de interpretação da Constituição. 

 Independente disso argumenta Alves Junior sobre a relevância dos objetivos da 

PEC 43/2000 “quando objetiva passar as águas subterrâneas adjacentes a mais de um 

Estado para o domínio da União Federal” (ALVES JUNIOR, 2009, p. 183). 

 Entende o autor que 

um dos principais desafios para a operacionalização dos chamados Comitês 

de Bacias Hidrográficas federais é justamente a compatibilização da gestão 

por bacias hidrográficas em um sistema federativo no qual os interesses 

estaduais não são sempre convergentes. A existência de dois domínios da 

água torna ainda mais complexa a integração de esforços interinstitucionais. 

Sabe-se que as leis jurídicas não alteram as leis da natureza. Todavia, a tutela 

dessas águas fosse deixada por conta do legislador ele acabaria por tutelar 

todas elas (superficiais, subterrâneas e até mesmo as meteóricas) (ALVES 

JUNIOR, 2009, p. 183). 
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 Verdadeiramente a corriqueira divergência de interesses entre os Estados nos 

Comitês federais apresentam-se como prova de que o domínio estadual não favorece a 

boa gestão dos recursos subterrâneos interestaduais. Assim, os aquíferos e suas águas 

subterrâneas deveriam ser geridos pelos conselhos de bacia federais que poderiam 

equilibrar os interesses estaduais sobre o recurso hídrico subterrâneo. 

 Alves Junior (2009) cita Pompeu (2006) expondo que a referida PEC n.  43 teve 

como origem um projeto de Lei de n.  7127/1986, que foi apresentado pelo executivo 

com base em estudo da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas ABAS.  

 Veja-se: 

Historicamente, Pompeu (2006, p. 223) discorre que a PEC n. 43 originou-se 

do Projeto de Lei 7.127/1986, o qual dispõe: 

„(...) para preencher a lacuna normativa (constitucional), especialistas no 

assunto debateram uma proposta de lei sobre esses recursos em eventos 

realizados em vários pontos do país. Em 1986, enviou-a ao Poder Executivo 

o Projeto de lei 7.127-C/1986 a fim de que encaminhasse ao Congresso 

Nacional. O Poder Executivo, tomando como base o estudo da ABAS, 

encaminhou ao Congresso mensagem que, em sete artigos, levou em conta 

apenas três, assim como três parágrafos, da proposta, de mais de cinquenta 

artigos, deixando de fora os demais, ou seja, a verdadeira disciplina jurídica 

das águas subterrâneas56. Após sofrer pequenas alterações, o projeto do 

Executivo encaminhado ao Senado Federal, houve indecisão a respeito da 

participação do DNPM, ou do DNAEE (órgão já extinto), na área 

federal, com prejuízo ao seu andamento. Com a retirada do projeto pelo 

Poder Executivo, o país ficou sem lei nacional para as águas 

subterrâneas.‟(ALVES JUNIOR, 2009, p.182) 

 

 Segundo a ABAS (2012) com o objetivo de acabar com a lacuna normativa 

existente na época a Associação realizou estudo entre 1983 e 1986. Sendo apresentado 

em 1986 ao poder executivo um projeto de lei sobre as águas subterrâneas.  

 Entretanto, o executivo não encaminhou por completo o referido projeto, 

direcionando “ao Congresso uma mensagem que levava em conta apenas três de sete 

artigos, assim como somente três parágrafos de uma proposta que continha mais de 50 

artigos, deixando de fora, portanto, a verdadeira disciplina das águas subterrâneas” 

(ABAS, 2012, p.65). 

 Finalmente, a PEC 43/2000 foi rejeitada em 2010, após apenas uma audiência 

pública. Vejam-se as Considerações do Relator Renato Casa Grande quanto ao 

indeferimento da PEC 43/2000: 

Entendemos, no entanto, que essa interpretação é equivocada, pois ela infere 

que o silêncio do legislador constitucional no art. 20, I, sobre as águas 

subterrâneas constitui um descuido, que deve ser reparado. Temos, portanto, 

que a exegese constitucional pretendida na justificação da proposta em exame 

não se afigura legítima.  

A leitura dos dispositivos constitucionais mencionados leva à conclusão de 

que o legislador constitucional conferiu aos Estados o domínio das águas 



174 

 

subterrâneas em seu território. A própria ANA, órgão federal vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente, reconhece a titularidade dos Estados sobre as 

águas subterrâneas, remetendo a outorga de sua exploração por particulares 

aos órgãos estaduais competentes.  

A proposição, portanto, não soluciona uma suposta controvérsia 

constitucional sobre a titularidade das águas subterrâneas, mas sim retira essa 

titularidade dos Estados em favor da União. Devemos avaliar, portanto, o 

mérito da transferência do domínio das águas subterrâneas para a União.  

A tramitação da PEC n.  43, de 2000, foi iniciada apenas dois dias depois da 

instalação da ANA, que se deu com o Decreto n.  3.692, de 19 de dezembro 

de 2000. Desde aquela data, a gestão integrada dos recursos hídricos, com a 

participação da União, Estados e Distrito Federal, tem apresentado resultados 

positivos. A Lei n.  9.433, de 1997, definiu com clareza o papel da União e 

dos Estados e Distrito Federal na implantação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, que funciona de maneira descentralizada.  

A medida consignada na proposta em exame mostra-se contrária ao modelo 

descentralizado de gestão de recursos hídricos desenvolvido nos últimos 

anos, que, em nossa visão, é o que melhor se adapta à necessidade de 

conciliar o aproveitamento dos recursos à gestão ambiental, especialmente 

em vista do nosso arranjo federativo e das dimensões do país. O debate 

travado na Audiência Pública realizada na CMA sobre a titularidade e o 

gerenciamento das águas revelou que a transferência para a União da 

titularidade das águas subterrâneas não contribui para o aperfeiçoamento da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (SENADO, 2010, p. 3-4). 

 

 O Relator Renato Casa Grande apresentou parecer contrário à PEC afirmando 

que que a mudança constitucional pretendida não se afigurava legitima, tais alegações 

basearam-se única e exclusivamente no entendimento extraído de uma audiência pública 

onde apenas três entidades se faziam presentes (SENADO, 2010). 

  Argumenta ainda o relator na justificativa de seu indeferimento que o legislador 

constitucional  conferiu aos Estados o domínio das águas subterrâneas em seu território, 

não cabendo qualquer interpretação conflitante. Argumento extremamente vago de 

conteúdo (SENADO, 2010). 

 Ponto marcante na justificativa está na afirmação de que a ANA, órgão federal 

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, reconheceu a titularidade dos Estados sobre 

as águas subterrâneas.  

 Embora a ANA tenha um papel importante na gestão das águas sob domínio 

federal a mesma não pode expressar em termos legislativos reconhecimento de 

titularidade de quem quer que seja. A Agência Nacional de Águas atua assim como 

qualquer órgão da administração direita ou indireta com estrito cumprimento da 

constituição e da lei. Não cabe avaliação de competências por sua diretoria. 

 Por fim, a referida justificativa desvirtua a hierarquia constitucional afirmando a 

imperatividade da PNRH em detrimento da Constituição federal, quando declara que: 

A Lei n.  9.433, de 1997, definiu com clareza o papel da União e dos Estados 

e Distrito Federal na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
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e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que 

funciona de maneira descentralizada. 

A medida consignada na proposta em exame mostra-se contrária ao modelo 

descentralizado de gestão de recursos hídricos desenvolvido nos últimos anos 

(SENADO, 2010, p. 4).  

 

 Cabe lembrar que a dominialidade federal implica gestão por meio das bacias 

federais que já existem em relação às águas superficiais e que de maneira nenhuma 

contrariam o modelo de descentralização.  Diferente do argumento apresentado pelo 

relator a dominialidade e federal não impacta negativamente na participação 

democrática dos interessados.   

 Finalmente, não haverá centralização com a adoção do domínio federal, mas 

simplesmente troca do domínio, elevando ao nível federal a gestão baseada na PNRH. O 

argumento de que a PEC fere a descentralização, após analise dos atuais comitês 

federais de bacia, não se sustenta.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Diante do contexto apresentado, neste trabalho teve-se como cerne a discussão 

acerca da dominialidade das águas subterrâneas e sua correlação com sua gestão. 

 Com a pesquisa realizada objetivou-se demonstrar os aspectos jurídicos da 

gestão das águas subterrâneas nas esferas de poder estadual e federal, apresentando 

subsídios técnicos e jurídicos que fundamentam a validação da hipótese.  

 A comprovação da hipótese levantada se deu mediante a construção de um 

pensamento pautado, em primeiro lugar, pelo respeito às características hidrogeológicas 

especiais das águas subterrâneas e seus aquíferos, aprofundando-se  o conhecimento de 

seu comportamento e características. Em segundo lugar, pela abordagem histórica das 

legislações sobre recursos hídricos no Brasil, apontando os primeiros normativos que 

trataram das águas subterrâneas, das questões políticas reflexas no contexto hídrico. 

 Para tanto, foi revelado no trabalho a importância da análise do federalismo e 

suas origens para, então, estabelecer uma relação direta entre a adoção federalista 

brasileira e a gestão das águas subterrâneas, apoiada na PNRH.  

  Também se deu a validação da hipótese mediante os conhecimentos adquiridos 

no Direito comparado, onde foram estudados vários países em diferentes estágios de 

gestão. Tais experiências reforçam ainda mais a hipótese da importância da gestão das 

águas subterrâneas em uma visão holística. 

 Estabeleceram-se, também, os conceitos relativos aos domínios, apresentando o 

atual modelo de domínio estadual e o modelo hipotético de dominialidade federal, o que 

veio desnudar os grandes problemas atuais da gestão brasileira de águas subterrâneas e 

as possíveis soluções. 

 O Brasil possui 12% do volume mundial de água doce, em sua maioria, 

composta de águas subterrâneas. As mudanças climáticas geraram, nos últimos anos, 

períodos de escassez que colocaram em xeque a gestão das águas no Brasil. Um grande 

debate foi travado sobre como os recursos hídricos poderiam ser efetivamente geridos 

em um país extremamente rico em água (OCDE, 2015).  

 Os momentos de crise reputam-se como boas oportunidades de debate na busca 

de mudanças que possam aprimorar a gestão das águas no Brasil, em especial das águas 

subterrâneas.  
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 A água é um fator limitante para o desenvolvimento econômico e social no 

Brasil. Segundo a OCDE os “riscos hídricos” crescem no mesmo passo que o aumento 

do consumo de água, o que pode impactar seriamente a manutenção da qualidade e da 

quantidade do recurso para as presentes e futuras gerações (OCDE, 2015). 

  Uma boa gestão implica, necessariamente, ganhos de eficiência e conservação, 

elementos fundamentais para reduzir as desigualdades nacionais mediante a justa 

partilha da água e de seus benefícios.  

 Um país com dimensões continentais a boa gestão dos recursos hídricos deve 

garantir o abastecimento satisfatório de toda a população com volume e qualidade 

suficientes para atender a todas as demandas e usos. 

 As águas subterrâneas assumem papel preponderante na garantia da necessária 

disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos seus respectivos usos, 

conforme determinam os objetivos da PNRH do Brasil.  Outra questão fundamental, 

no tema estudado, refere-se à minimização das disparidades regionais de exploração por 

meio da gestão federal das águas subterrâneas. A realidade de escassez do Nordeste não 

deve viver harmoniosamente com a abundância do recurso de outras regiões do país. As 

águas subterrâneas, em muitos casos, constituem a única possibilidade de abastecimento 

de grandes populações. Assim, é papel da União garantir o uso prioritário das águas de 

aquíferos subjacentes a mais de um Estado para aqueles que dela mais necessitem, 

respeitando-se, contudo os direitos dos outros Estados.  

 As mudanças climáticas têm agravado a escassez em muitos Estados da 

Federação, o que gera grandes pressões sobre a exploração das águas subterrâneas. Tal 

consumo, em alguns casos, pode implicar o exaurimento do recurso.  

 Em linhas gerais, como explicitado, o objetivo com esta  dissertação foi suscitar 

o debate jurídico, com fundamentos técnicos, sobre a gestão das águas subterrâneas, a 

fim de apresentar soluções jurídicas modernas que venham melhorar a gestão das águas 

subterrâneas no Brasil.  

  Nesse condão, a abordagem feita sobre a dominialidade explicitou os grandes 

problemas existentes na atualidade, no que concerne ao uso racional do recurso. Vários 

são os problemas, e os mais graves são as outorgas unilaterais de águas subterrâneas 

comuns a mais de um Estado inclusive com explotações clandestinas. A melhoria da 

gestão de recursos hídricos subterrâneos no Brasil ocorrerá, necessariamente, mediante 

o aprimoramento da legislação pátria.  
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 O pior dos problemas, sem dúvida, é a gestão isolada de cada Estado com 

relação às águas subterrâneas subjacentes a dois ou mais Estados. Em alguns Estados 

nem sequer existe alguma gestão. Na maioria deles, a gestão está restrita à autorização 

de uso ou outorga de uso, sem, contudo, estabelecer qualquer relação da outorga emitida 

com as demais expedidas pelos outros Estados.  

 Conforme o presente estudo não existe na prática gestão efetiva das águas 

subterrâneas em nível estadual no Brasil, que considere os usuários do mesmo aquífero 

em outros estados. O que existe é apenas utilização de um procedimento burocrático e 

pouco eficaz de emissão de outorgas sem qualquer controle quantitativo que defina 

quanto se explota globalmente e quanto o aquífero consegue recarregar em sua 

totalidade. Não existe qualquer balanço em nível estadual que garanta que um aquífero 

subjacente a mais de um Estado esteja em superexplotação ou não. Desse modo, pode-

se concluir que é irrelevante ou inexistente a gestão de aquíferos interestaduais na 

atualidade.  

 Os avanços tecnológicos na perfuração de poços estão gerando um crescimento 

do uso de fontes alternativas subterrâneas de abastecimento em todas as cidades do 

Brasil. Tal crescimento não se reverte em crescimento do número de outorgas, o que 

demonstra que os Estados também não fiscalizam adequadamente o setor.  

 Verifica-se, assim, que os argumentos de alguns doutrinadores de que a gestão 

das águas subterrâneas em nível estadual seria o melhor caminho não se confirmam. Na 

prática, a gestão estadual resume-se à expedição de outorga por meio  de critérios pouco 

técnicos que não são compartilhados por todos os Estados usuários das águas 

subterrâneas do mesmo aquífero.  

 A melhor gestão que garante a proteção e exploração racional e sustentável, 

portanto, não acontece em mãos dos Estados quando se trata de águas subterrâneas 

subjacentes a mais de um Estado da Federação.  

 A gestão hídrica surge do controle dos volumes explotados, dos volumes 

recarregados, da qualidade das águas, do monitoramento dos possíveis rebaixamentos 

de solo; ou seja, de muitos fatores que atualmente fogem ao controle dos Estados, 

primeiro por falta de capacidade técnica e segundo por ser o aquífero subjacente a 

outros Estados, o que leva a necessário conflito de pelo uso.  

 Vale ressaltar que neste trabalho não se teve o condão de esgotar as tratativas 

acerca da gestão das águas subterrâneas e seus aquíferos. A mudança da dominialidade 

reputa-se apenas como primeiro passo para uma gestão mais efetiva.  



179 

 

 Assim, outras medidas legislativas devem ser adotadas para a regulamentação 

das possíveis mudanças constitucionais na dominialidade. A primeira, deve versar, 

necessariamente, sobre a criação de Comitês de Bacia hidrogeológicas federais, tratando 

de inseri-los no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 A aprovação de lei federal que normatize uma Politica Nacional de Águas 

Subterrâneas também seria extremamente benéfica, visto que os Comitês atuariam de 

acordo com as balizas da referida norma. Tal lei trataria dos aspectos hidrogeológicos 

específicos das águas e seus aquíferos, estabelecendo parâmetros para sua gestão, sem, 

contudo, dissociar a interação existente entre águas subterrâneas e águas superficiais.  

 O principal resultado extraído da pesquisa realizada refere-se à necessária 

mudança da dominialidade das águas subterrâneas subjacentes a mais de um Estado 

para o domínio federal, o que se comprovou válida pelo estudo das características 

hidrogeológicas básicas do recurso hídrico subterrâneo. 

 A gestão por bacia federal dos aquíferos que se estendem por mais de um estado 

não fere os princípios e objetivos da PNRH. Pelo contrário, a adoção da dominialidade 

federal reforça seus princípios e objetivos, visto que proporcionaria a melhoria na 

gestão das águas subterrâneas, com maior participação dos diversos usuários e governos 

dos diversos estados abrangidos pelos aquíferos. 

 Conclui-se, ainda, que a simples transferência da dominialidade à União, por si 

só, não resolve todos os problemas. Será necessária, também, a adoção da gestão 

integrada entre águas subterrâneas e superficiais mediante a interlocução dos Comitês 

de Bacias hidrográficas com os Comitês de bacia hidrogeológica.  

 Dessa maneira, os Conselhos de Bacia hidrogeológica poderiam realizar a gestão 

dos aquíferos com ampla participação dos Estados, usuários e Comitês de Bacia 

hidrográfica, respeitando-se, assim, a descentralização das decisões, mas garantindo o 

respeito aos interesses nacionais e, principalmente, às características naturais do 

recurso.  

 A gestão federal das águas subterrâneas e seus aquíferos subjacentes a mais de 

um Estado da Federação privilegiam a melhor gestão, pois partem do respeito aos 

caracteres naturais do recurso, e não da divisão geopolítica e administrativa do país, 

garantindo maior participação e transparência, predicados para uma gestão sustentável e 

mais democrática. 
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