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Direito de Águas

▪ Conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam:

▪ Domínio 

▪ Uso 

▪ Competências 

▪ Gerenciamento 

▪ Objetivos:

▪ Planejar (os usos) 

▪ Preservar

▪ Defesa dos efeitos danosos, provocados ou não pela ação humana



Governança
▪ Conjunto de mecanismos e procedimento estabelecidos para lidar com 

questões complexas: dimensão participativa e plural da sociedade

▪ Funções básicas da governança: 

▪ avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros; 

▪ direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e 
planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas 
(usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral) e assegurando o alcance dos 
objetivos estabelecidos; 

▪ monitorar os resultados - desempenho e cumprimento de políticas e planos, 
confrontando com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas 
(TCU, 2014)



O Direito na Construção da Governança das Águas 
Doces

▪ Integração de Políticas Públicas

▪ Recursos Hídricos

▪ Meio Ambiente 

▪ Saneamento Básico

▪ Saúde



Dimensões da Água (além de H2O)

▪ Recurso indispensável à vida

▪ Bem público

▪ Recurso ambiental: interesse difuso

▪ Elemento cultural e religioso

▪ Matéria prima de atividades econômicas

▪ Saneamento Básico 

▪ Agricultura

▪ Indústria

▪ Produção de energia 

▪ Navegação 

▪ Lazer



Cenário da Água no Direito 

Internacional: 

recurso indispensável à vida



Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais de 1966 -Decreto nº 591/1992

▪ Art. 11

▪ Direito a um nível de vida adequado - alimentação, vestimenta e moradia e 
melhoria contínua das condições de vida

▪ Direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome e 
medidas para:  

▪ Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios 

▪ Assegurar repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades



Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
das Nações Unidas, 2002

▪ Comentário Geral sobre o direito à água - Capítulo 15: 

▪ O direito humano à água é o direito de todos terem água suficiente, saudável, 
aceitável e acessível para uso pessoal e doméstico

▪ Acesso universal ao saneamento: não apenas de importância fundamental para a 
dignidade humana, mas um mecanismo de proteção da qualidade da água



Protocolos adicionais de 1977 à Convenção de Genebra 1949. 
Conferência Diplomática sobre Reafirmação e Desenvolvimento do 
Direito Internacional Humanitário: Conflitos Armados. Dec. 849/1993 

▪ Protocolo I, art. 54 - É proibido atacar, destruir, remover ou inutilizar bens 
indispensáveis à sobrevivência da população civil, como [....] instalações e 
reservas de água potável e as obras de irrigação, com deliberada intenção, 
por seu valor como meios para assegurar a subsistência a população civil

▪ Protocolo II, art. 5 - Pessoas privadas de liberdade por motivos relacionados 
com o conflito armado, internadas ou detidas: receber, na mesma medida 
que a população local, alimentos e água potável com garantias de 
salubridade e higiene



Conferência de Mar del Plata de 1977

▪ Primeiro evento multilateral e global realizado pela ONU que tratou da 

problemática da água

=> Todos os povos, quaisquer que sejam seu estágio de desenvolvimento e 

suas condições sociais e econômicas, têm direito ao acesso à água potável 

em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas



Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, de 1979. Decreto 4377/2002

▪ Art. 14, 2 - Os Estados-Partes adotarão 

medidas para eliminar a discriminação 

contra a mulher nas zonas rurais 

▪ assegurar o direito a gozar de condições 

de vida adequadas, particularmente nas 

esferas da habitação, dos serviços 

sanitários, [...] do abastecimento de 

água [...].



Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990 –
Decreto 99.710/90

▪ Art. 24, 2 - Estados Partes: garantir a 
plena aplicação do direito da criança 
de gozar do melhor padrão possível de 
saúde e dos serviços destinados ao 
tratamento das doenças e à 
recuperação da saúde

▪ c) combater doenças e desnutrição 
dentro do contexto de saúde mediante 
[...] o fornecimento de alimentos 
nutritivos e de água potável, tendo em 
vista os perigos e riscos da poluição 
ambiental



Conferência Internacional sobre Água e Meio 
Ambiente - Dublin/1992
▪ Água doce: recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o 

desenvolvimento e o meio ambiente;

▪ Gestão da água: baseado numa abordagem participativa que envolva 

usuários, planejadores e políticos em todos os níveis;

▪ Mulheres: papel central no fornecimento, gestão e proteção da água; 

▪ Valor econômico em todos os seus usos competitivos para evitar desperdício 

e poluição; 

▪ Cobrança: ferramenta para o uso eficiente e equitativo e meio de fomentar 

conservação e proteção dos recursos hídricos. Mas: todo ser humano tem o 

direito fundamental de acesso à água potável e ao saneamento.



Agenda 21

▪ Documento da Rio/92

▪ Reconhecimento:

▪ caráter multissetorial do desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto do 
desenvolvimento socioeconômico

▪ interesses múltiplos: abastecimento de água potável e saneamento, agricultura, 
indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia hidroelétrica, pesca, 
transporte, recreação, manejo de terras baixas e planícies e outras atividades



Agenda 21 - Capítulo 18

▪ Abastecimento de água potável e saneamento

▪ Água e desenvolvimento urbano sustentável

▪ Água para produção de alimentos e desenvolvimento rural sustentável

▪ Impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos



Conferência Internacional sobre Água e 
Desenvolvimento Sustentável 1998 - Paris

▪ Os recursos hídricos são essenciais à 

satisfação das necessidades 

humanas básicas, de saúde, 

energia e produção de elementos e 

à preservação de ecossistemas, 

assim como ao desenvolvimento 

social e econômico



Declaração do direito humano à água

▪ ONU: 110 litros /dia

▪ ONU: Resolução 64/292, de 28 Jul. 2010

▪ Reconhece o direito à água potável segura e limpa e ao saneamento como direito 
humano essencial para o pleno desfrute da vida e de todos os direitos humanos

▪ Conclama os Estados e organizações internacionais a fornecer recursos, capacitação 
e transferência de tecnologia, por meio de assistência e cooperação, em especial aos 
países em desenvolvimento, para o saneamento de forma acessível, a preços 
razoáveis e para todos



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)  
2000 (até 2015)

Promover o desenvolvimento humano e reduzir a pobreza extrema

Reduzir pela metade, até 2015, 

a proporção de população 

sem acesso sustentável a água 

potável segura e a 

saneamento básico



Agenda 2030: 17 ODS e 169 metas:



ODM 6: Assegurar a 

disponibilidade e 

gestão sustentável da 

água e saneamento:

governos, nacionais, 

subnacionais e entes 

privados

Metas para 2030

Meta para  2020



ODM 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento
▪ 6.1. Acesso universal e equitativo à água potável e segura

▪ Lei 11.445/2007 Ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao
saneamento básico

▪ 6.2.  Acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos; acabar com a 
defecação a céu aberto: atenção para as necessidades das mulheres e meninas e 
daqueles em situação de vulnerabilidade

▪ 6.3. Melhorar a qualidade da água; reduzir a poluição, eliminar despejo e minimizar a 
liberação de produtos químicos e materiais perigosos; reduzir à metade a proporção 
de águas residuais não tratadas e aumentar substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente



ODM 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 
e saneamento

▪ Até 2030: aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água

▪ Até 2030: implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os 
níveis, inclusive via cooperação transfronteiriças

▪ Lei 9.433/1997:a utilização racional e integrada dos recursos hídricos com 
vistas ao desenvolvimento sustentável

▪ Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos



ODM 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todas e todos
▪ Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para 

os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à 
água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a 
eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as 
tecnologias de reuso

▪ Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 
gestão da água e do saneamento

▪ Lei 11.445/2007 - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com 
os serviços públicos de saneamento básico



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília -
Princípios

▪ Água como um bem público

▪ Estado: administrar os recursos 
hídricos e protegê-los, 
conjuntamente com as suas funções 
ecológicas, em benefício das atuais e 
futuros gerações



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília: Princípios

▪ Uso da Terra e a Função Ecológica da Propriedade

▪ Povos Indígenas e Tribais e Montantes e Outros Povos em 
bacias hidrográficas

▪ Prevenção

▪ Precaução

▪ In Dubio Pro Aqua



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília: Princípios

▪ O poluidor paga, o usuário paga. Internalização dos custos 
ambientais externos. Fatores ambientais: incluídos na avaliação e 
precificação dos recursos hídricos e seus serviços

▪ Princípio do poluidor-pagador 
▪ Princípio do usuário-pagador 
▪ Obrigações duradouras - obrigações legais para restaurar as condições 

ecológicas dos recursos hídricos e sua utilidade ecossistêmica são 
vinculativos para qualquer usuário do recurso e qualquer proprietário do 
lugar do recurso, e a responsabilidade não é terminada pela transferência de 
uso ou título para os outros (propter rem obrigação)



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília: Princípios

▪ Boa Governança da Água 

▪ Integração Ambiental

▪ Justiça Processual sobre a Água (Informação e Participação)
▪ Acesso adequado e a custos razoáveis à informação sobre os recursos hídricos e 

serviços prestados pelas autoridades públicas
▪ Oportunidade de participar de forma significativa nos processos de tomada de decisão 

relacionados com a água
▪ Acesso efetivo a procedimentos administrativos e ações para corrigir e reparar



▪ Água e Meio Ambiente 
na CF/88



Água e Meio Ambiente na CF/88: 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:

...............................................................................................................................

▪ III - função social da propriedade

................................................................................................................................

▪ 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



Água e Meio Ambiente na CF/88: 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

▪ Lei 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente, art. 3º, V:

▪ 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 

▪ Normas sobre a qualidade da água: Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011  



Água e Meio Ambiente

▪ Agua: recurso ambiental

▪ Disponibilidade: diretamente associada às condições ambientais nas quais 
ela se encontra

▪ Degradação ambiental gera degradação dos recursos hídricos, impacta 
diretamente o balanço hídrico local, regional e até mesmo global



Domínio da Água na CF/88
▪ Art. 20 – São bens da 

União:

▪ 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 Rio São Francisco atravessa 5 estados



Domínio da Água na CF/88

▪ 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



Domínio e Gestão
▪ Caráter público da água:

▪ Interesse de todos

▪ Importância estratégica

▪ Domínio = Responsabilidade pela guarda e proteção

▪ Gestão das águas: 

▪ Domínio da União: Agência Nacional de Águas (ANA)

▪ Domínio estadual: órgãos ou entidades estaduais

▪ + atuação dos demais órgãos e entidades, inclusive colegiados

Rio 

Negro



Bacias Hidrográficas com domínio distintos

▪ União, Estados e DF:

▪ Necessidade de 
buscar convergências

▪ Articulação 

▪ Governança

Rio Grande

SP e MG



O Município e sua relação com a água

▪ Brasil: 5.570 municípios (IBGE)

▪ Território: localizado em uma ou mais bacias hidrográficas

▪ Competência para proteger o meio ambiente (CF/88, art. 23)

▪ Não possui domínio sobre os corpos hídricos

▪ Não concede outorga de direito de uso de recursos hídricos

▪ Pode conceder licenças ambientais (LC 140/2011)

▪ Titular dos serviços de saneamento básico:  interesse local  e comum Lei 14.026/2020

▪ Competência para ordenar o uso e a ocupação do solo (CF/88, art. 30)

▪ Competência para legislar sobre temas de interesse local (CF/88, art. 30)



Código Civil - Lei 10.406/2002

▪ Rios: Bens Públicos de Uso Comum do Povo

• Aberto a todos

• Gratuito ou remunerado

• Sujeito a regulamentos administrativos 



Natureza do água

▪ Bem imóvel de domínio 
público: 

▪ No leito dos corpos hídricos



Natureza do água

▪ Bem móvel:

▪ Fora do leito dos corpos hídricos



USO DE BEM PÚBLICO: ADEQUAÇÃO AOS 
REGULAMENTOS

▪ uso privativo: 

▪ em detrimento dos outros 
interesses

▪ manifestação do poder público 
autorizando e uso e impondo 
condições

▪ outorga do direito de uso de 
recursos hídricos
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