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A regulação das águas é complexa pois se trata 
de um recurso político por natureza, sujeito aos mais 
distintos usos e indispensável para a vida humana e 
manutenção dos ecossistemas. O direito das águas 
tem como missão proteger e garantir esse recurso, 
bem como distribuí-lo entre os múltiplos usuários 
e estabelecer os responsáveis e os instrumentos para 
sua gestão. 

O objetivo do Curso de Direito das Águas à luz da 
Governança é promover a difusão do conhecimento 
jurídico que norteia a política de águas e identificar 
os desafios a serem superados. A legislação é um 
dos aspectos da governança dos recursos hídricos 
e sua compreensão é fundamental para aprimorar 
a gestão. Portanto, pretende-se apresentar a base 
jurídica que norteia o direito das águas no Brasil 
e demonstrar como ele influencia a construção da 
governança, distribui as competências para a gestão 
das águas, delimita as instituições responsáveis e 
estabelece os princípios e instrumentos da gestão, 
bem como, obriga a construção de um formato de 
gestão integrada e participativa. 

A difusão do conhecimento jurídico entre os 
atores chave é fundamental para aprimorar o funcio-
namento das instituições responsáveis pela gestão, 
bem como o controle social destas pela sociedade, 
além de contribuir para a proteção e negociação de 
conflitos pelo uso da água. 

O curso se dá totalmente no formato a distância 
e se estrutura em quatro unidades: 

Unidade 1: O Direito na construção da gover-
nança das águas doces (08 horas/aula);

Unidade 2: Panorama geral da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (18 horas/aula); 

Unidade 3: O tratamento jurídico das águas sub-
terrâneas no ordenamento brasileiro (13 horas/aula)

Unidade 4: A governança das águas e a integração 
da gestão: a construção dos nexos (13 horas/aula);

A carga horária total do curso é de 52 horas, 
composta por 44 horas de texto e 8 horas de vídeos. 
O material didático conta com conteúdo desen-
volvido especialmente para o curso, indicação de 
leituras obrigatórias e complementares e glossário, 
bem como atividades de fixação. Os materiais em 
vídeo são compostos por vídeos institucionais sobre 
temas relacionados, documentários e videoaulas dos 
colaboradores. Esse material é dedicado a aprofundar 
os temas abordados no material didático e contar 
experiências de gestão de sucesso.

O público alvo são os profissionais envolvidos 
com a gestão das águas doces, com destaque aos 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, sejam estes do Poder Público, 
setor privado ou sociedade civil. O curso pretende 
capacitar os profissionais de forma a permitir que 
estes compreendam e aprofundem a base jurídica que 
norteia a gestão das águas doces. Não é necessário 
ter uma formação jurídica para participar do curso.

Ao final do percurso formativo, composto pelas 
quatro unidades, se espera que o participante tenha 
condições de: compreender os aspectos jurídicos da 
gestão hídrica; incorporar na sua prática profissional 
abordagens analíticas do direito e reconhecer os 
principais direitos e obrigações impostos pelo direito 
das águas doces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

APRESENTAÇÃO

CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS À LUZ DA GOVERNANÇA





CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

V

SUmÁRIO

UNIDADE 1.  O DIREITO NA CONSTRUÇÃO DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES .................................................... 5

1.1 O CóDIGO DE ÁGUAS E O mODElO CENTRAlIzADOR DA GESTÃO ................................................................ 7

1.2 A NOVA ORDEm CONSTITUCIONAl AmbIENTAl E A pROTEÇÃO DAS ÁGUAS................................................. 9

1.3 NATUREzA jURíDICA DAS ÁGUAS DOCES: bEm AmbIENTAl, bEm SOCIAl E bEm ECONômICO .............. 10

1.4 DOmíNIO CONSTITUCIONAl DAS ÁGUAS DOCES ............................................................................................. 12

1.5 COmpETêNCIA CONSTITUCIONAl Em mATéRIA DE ÁGUAS ............................................................................ 15

1.6 COmpETêNCIA ADmINISTRATIVA Em mATéRIA DE ÁGUAS .............................................................................. 15

1.6.1 COmpETêNCIA mATERIAl ExClUSIVA DA UNIÃO ................................................................................... 16

1.6.2 COmpETêNCIA mATERIAl ExClUSIVA DOS mUNICípIOS ...................................................................... 17

1.6.3 COmpETêNCIA mATERIAl REmANESCENTE DOS ESTADOS ................................................................ 18

1.6.4 COmpETêNCIA mATERIAl COmUm ........................................................................................................... 18

1.7 COmpETêNCIA lEGISlATIVA Em mATéRIA DE ÁGUAS DOCES ....................................................................... 18

1.7.1 COmpETêNCIA pRIVATIVA DA UNIÃO........................................................................................................ 19

1.7.2 COmpETêNCIA CONCORRENTE ............................................................................................................... 20

1.7.3 COmpETêNCIA lEGISlATIVA REmANESCENTE DOS ESTADOS............................................................ 21

1.7.4 COmpETêNCIA lEGISlATIVA ExClUSIVA E SUplEmENTAR DO mUNICípIO ....................................... 21

1.7.5 SE A COmpETêNCIA pARA lEGISlAR SObRE ÁGUAS é pRIVATIVA DA UNIÃO COmO OS  

ESTADOS pOSSUEm lEIS ESTADUAIS SObRE O ASSUNTO? ............................................................... 21

1.8 A lEI FEDERAl Nº 9.433/1997: Um NOVO pARADIGmA NA GESTÃO DAS ÁGUAS DOCES ............................ 22

1.8.1 pRESSUpOSTOS FUNDAmENTAIS DA NOVA pOlíTICA DE RECURSOS HíDRICOS ............................ 23

1.8.1.1 CARÁTER públICO DA ÁGUA ....................................................................................................... 23

1.8.1.2 bEm ESCASSO DOTADO DE VAlOR ECONômICO ..................................................................... 23

1.8.1.3 pRIORIDADE DO CONSUmO HUmANO E DA DESSEDENTAÇÃO DE ANImAIS ......................... 24

1.8.1.4 USO múlTIplO DA ÁGUA ............................................................................................................... 24

1.8.1.5 A bACIA HIDROGRÁFICA COmO UNIDADE DE GESTÃO ............................................................. 24

1.8.1.6 A bACIA HIDROGRÁFICA E O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO DAS ÁGUAS SUpERFICIAIS,  

SUbTERRâNEAS E COSTEIRAS .................................................................................................... 27

1.8.1.7 GESTÃO DESCENTRAlIzADA E pARTICIpATIVA .......................................................................... 28

1.8.2 DOS ObjETIVOS .......................................................................................................................................... 28

1.8.3 DAS DIRETRIzES GERAIS DE AÇÃO ......................................................................................................... 28



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

VI

1.9 DIREITO HUmANO à ÁGUA E AO SANEAmENTO NO ORDENAmENTO jURíDICO bRASIlEIRO ................... 29

1.10 REFERêNCIAS ....................................................................................................................................................... 31

UNIDADE 2. pANORAmA GERAl DA pOlíTICA NACIONAl DE RECURSOS HíDRICOS .................................................. 5

2.1. O SISTEmA NACIONAl DE GERENCIAmENTO DE RECURSOS HíDRICOS ........................................................ 5

2.1.1. AGêNCIA NACIONAl DE ÁGUAS (ANA) ....................................................................................................... 7

2.1.2. CONSElHO NACIONAl DE RECURSOS HíDRICOS (CNRH) ..................................................................... 9

2.1.3. CONSElHOS ESTADUAIS DE RECURSOS HíDRICOS ............................................................................. 12

2.1.4. COmITêS DE bACIA HIDROGRÁFICA: DOmíNIO FEDERAl E ESTADUAl .............................................. 13

2.1.5. AGêNCIAS DE ÁGUA ................................................................................................................................... 17

2.1.6. ENTIDADES DElEGATÁRIAS ...................................................................................................................... 24

2.1.7. óRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS DE RECURSOS HíDRICOS ........................................................... 26

2.1.8. ORGANIzAÇõES CIVIS DE RECURSOS HíDRICOS ................................................................................. 26

2.2. INSTRUmENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HíDRICOS  ............................................................................... 27

2.2.1. plANOS DE bACIA HIDROGRÁFICA .......................................................................................................... 27

2.2.2. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HíDRICOS .................................................................. 32

2.2.2.1. VAzÃO DE REFERêNCIA  ............................................................................................................... 34

2.2.2.2. USOS INSIGNIFICANTES ................................................................................................................ 35

2.2.3. CObRANÇA pElO USO DOS RECURSOS HíDRICOS .............................................................................. 37

2.2.4. ENqUADRAmENTO DOS CURSOS DE ÁGUA (ÁGUAS SUpERFICIAIS E SUbTERRâNEAS) ............... 41

2.2.5. SISTEmA DE INFORmAÇÃO DE RECURSOS HíDRICOS .......................................................................... 49

2.3. CASOS DE SUCESSO ............................................................................................................................................ 51

2.3.1. O CASO DA bACIA DO RIO SÃO FRANCISCO ........................................................................................... 51

2.3.2 O CASO DAS bACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS pIRACICAbA, CApIVARI E jUNDIAí ..................... 54

2.4. REFERêNCIAS bIblIOGRÁFICAS ........................................................................................................................ 58

UNIDADE 3. O TRATAmENTO jURíDICO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS NO ORDENAmENTO bRASIlEIRO ............... 5

3.1. DESVENDANDO AS ÁGUAS SUbTERRâNEAS E OS AqUíFEROS bRASIlEIROS: CARACTERíSTICAS  

E ImpORTâNCIA ....................................................................................................................................................... 5

3.2 O DOmíNIO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS ......................................................................................................... 10

3.3 ÁGUA mINERAl, TERmAl, GASOSA, pOTÁVEl DE mESA OU DESTINADA A FINS bAlNEÁRIOS:  

RECURSOS HíDRICOS SOb A éGIDE DO SISTEmA mINERAl .......................................................................... 12

3.4 OS INSTRUmENTOS DA pOlíTICA NACIONAl DE RECURSOS HíDRICOS E AS ÁGUAS SUbTERRâNEAS . 16



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

VII

3.4.1 plANOS DE RECURSO HíDRICOS............................................................................................................. 16

4.4.2. ENqUADRAmENTO DOS CORpOS DE ÁGUAS SUbTERRâNEAS Em ClASSES .................................. 16

3.4.3 OUTORGA DE RECURSOS HíDRICOS SUbTERRâNEOS ........................................................................ 17

4.4.4 CObRANÇA pElO USO DOS RECURSOS HíDRICOS .............................................................................. 18

3.4.5 SISTEmA DE INFORmAÇõES SObRE RECURSOS HíDRICOS ................................................................ 19

3.5 AS pRINCIpAIS bASES jURíDICAS pARA A GESTÃO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS .................................... 19

3.6 INICIATIVAS ESpECíFICAS pARA A pROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS ............................................. 21

4.6.1 ÁREAS DE USO RESTRITIVO: AS ÁREAS DE RESTRIÇÃO E CONTROlE DE ÁGUAS  

SUbTERRâNEAS, pERímETROS DE pROTEÇÃO DE pOÇOS E ÁREAS DE pROTEÇÃO DE  

AqUíFEROS.................................................................................................................................................. 21

3.6.2 CADASTRO DE USUÁRIOS DE ÁGUAS SUbTERRâNEAS ....................................................................... 24

3.6.3 REDES DE mONITORAmENTO DE ÁGUAS SUbTERRâNEAS ................................................................. 24

3.6.4 RECARGA ARTIFICIAl DE AqUíFEROS ..................................................................................................... 27

3.6.5 GERENCIAmENTO DE ÁREAS CONTAmINADAS ...................................................................................... 27

3.7 ImplICAÇõES jURíDICAS DO USO IRREGUlAR DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS ........................................... 28

3.8 O CASO DO SISTEmA AqUíFERO GUARANI ....................................................................................................... 32

3.8.1 O TRATAmENTO jURíDICO DO AqUíFERO GUARANI ............................................................................. 37

3.9 A GESTÃO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS E A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO ...................................... 38

3.10 REFERêNCIAS ....................................................................................................................................................... 39

UNIDADE 4 A GOVERNANÇA DAS ÁGUAS E A INTEGRAÇÃO DA GESTÃO: A CONSTRUÇÃO DE NExOS  .................. 5

4.1 mEIO AmbIENTE, ÁGUAS E DIREITO ..................................................................................................................... 5

4.2 DIREITO INTERNACIONAl DO mEIO AmbIENTE E AS ÁGUAS ............................................................................ 6

4.3 O DIREITO AmbIENTAl bRASIlEIRO E AS ÁGUAS ............................................................................................... 9

4.3.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAl: O DIREITO AO mEIO AmbIENTE ECOlOGICAmENTE EqUIlIbRADO ........ 9

4.3.2 A pOlíTICA NACIONAl DE mEIO AmbIENTE E O SISTEmA NACIONAl DE mEIO AmbIENTE .............. 10

4.3.3  pOlíTICA NACIONAl DE mEIO AmbIENTE E OS INSTRUmENTOS DE pROTEÇÃO AmbIENTAl........ 12

4.3.4  zONEAmENTO AmbIENTAl ........................................................................................................................ 12

4.3.5 AVAlIAÇÃO DE ImpACTO AmbIENTAl ....................................................................................................... 12

4.3.6 lICENCIAmENTO AmbIENTAl .................................................................................................................... 13

4.3.7 ESpAÇOS TERRITORIAIS pROTEGIDOS................................................................................................... 14

4.3.7.1 SISTEmA NACIONAl DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ........................................................... 14

4.3.7.2 O CóDIGO FlORESTAl .................................................................................................................. 17



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

VIII

ÁREAS DE pRESERVAÇÃO pERmANENTE .............................................................................................. 17

RESERVA lEGAl .......................................................................................................................................... 19

ÁREAS DE USO RESTRITO  ........................................................................................................................ 21

4.3.8 SISTEmA NACIONAl DE INFORmAÇõES SObRE O mEIO AmbIENTE – SINImA ................................... 22

4.4 ORDENAmENTO TERRITORIAl URbANO E A ÁGUA .......................................................................................... 22

4.5 SANEAmENTO bÁSICO E RECURSOS HíDRICOS .............................................................................................. 25

4.6 AGRICUlTURA E ÁGUA ......................................................................................................................................... 27

4.6.1 CóDIGO FlORESTAl E AS pROpRIEDADES AGRíCOlAS ...................................................................... 30

4.6.1.1 CADASTRO AmbIENTAl RURAl – CAR E OS pROGRAmAS DE REGUlARIzAÇÃO  

AmbIENTAl ...................................................................................................................................... 30

4.6.1.2 pROGRAmA DE ApOIO E INCENTIVO à pRESERVAÇÃO E RECUpERAÇÃO DO mEIO  

AmbIENTE ........................................................................................................................................ 31

4.7 ENERGIA E ÁGUA................................................................................................................................................... 32

4.8 ClImA E ÁGUA ........................................................................................................................................................ 35

4.9 OS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS à lUz DA GESTÃO INTEGRADA DE  

RECURSOS HíDRICOS .......................................................................................................................................... 40

4.10 REFERêNCIAS ....................................................................................................................................................... 41

LISTA DE FIGURAS

UNIDADE 1

FIGURA 1: DOmíNIO DOS RECURSOS HíDRICOS SUpERFICIAIS .................................................................................. 14

FIGURA 2:  A bACIA HIDROGRÁFICA E OS SEUS ElEmENTOS. ..................................................................................... 25

FIGURA 3 – REGIõES HIDROGRÁFICAS bRASIlEIRAS .................................................................................................. 26

UNIDADE 2

FIGURA 1: mATRIz E FUNCIONAmENTO DO SINGREH ..................................................................................................... 6

FIGURA 2: COmITêS INTERESTADUAIS. ........................................................................................................................... 16

FIGURA 3: SISTEmA bÁSICO DE GERENCIAmENTO Em bACIAS HIDROGRÁFICAS. ................................................... 18

FIGURA 4: RElAÇõES ENTRE A AGêNCIA DE ÁGUA, ORGANISmOS DO SINGREH E OUTROS pARCEIROS .......... 22

FIGURA 5: REGIÃO HIDROGRÁFICA SÃO FRANCISCO ................................................................................................... 52

FIGURA 6: mApA DAS bACIAS pCj. ................................................................................................................................... 55

UNIDADE 3

FIGURA 1: ESqUEmA DA ESTRUTURA DOS pOROS Em Um AqUíFERO SEDImENTAR. ............................................... 6

FIGURA 2: FOTO DE ExEmplAR DE ROCHA ARENITO. .................................................................................................... 6



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

IX

FIGURA 3: ESqUEmA DE FRATURAS NOS AqUíFEROS FRATURADOS .......................................................................... 6

FIGURA 4: bASAlTOS COm FATURAmENTO VERTICAl DO AqUíFERO SERRA GERAl................................................ 6

FIGURA 5: ESqUEmA DE CANAIS DE Um AqUíFERO CÁRSTICO. ................................................................................... 7

FIGURA 6: GRUTA DO lAGO AzUl Em bONITO (mS) ......................................................................................................... 7

FIGURA 7: ESqUEmA DE Um AqUíFERO lIVRE ................................................................................................................. 7

FIGURA 8: ESqUEmA DE Um AqUíFERO CONFINADO  ..................................................................................................... 8

FIGURA 9: ESqUEmA DE Um AqUíFERO SEmICONFINADO ............................................................................................. 8

FIGURA 10: RElAÇÃO ENTRE RIOS E AqUíFEROS........................................................................................................... 9

FIGURA 11: mApA DE DOmíNIOS E SUbDOmíNIOS HIDROGEOlóGICOS DO bRASIl DA CpRm (2007),  

qUE FOI USADO COmO FUNDO pARA INDICAÇÃO DAS CONCESSõES DE lAVRA DE ÁGUAS ................................ 13

FIGURA 12: mApA DA DISTRIbUIÇÃO DAS 374 ESTAÇõES DE mONITORAmENTO pOR AqUíFERO NA RImAS. ..... 26

FIGURA 13: mApA ESqUEmÁTICO DO SISTEmA AqUíFERO GUARANI ......................................................................... 33

FIGURA 14: O SISTEmA AqUíFERO GUARANI E SUAS zONAS DE GESTÃO ................................................................ 35

FIGURA 15: SISTEmA AqUíFERO GUARANI E ÁREAS COm pOTENCIAl DE CONFlITO TRANSFRONTEIRIÇO. ...... 37

UNIDADE 4

FIGURA 1: OFERTA INTERNA DE ENERGIA EléTRICA pOR FONTE .............................................................................. 32

FIGURA 2:  REGIÃO DO SAlTO DE SETE qUEDAS .......................................................................................................... 35

LISTA DE QUADROS

UNIDADE 1

qUADRO 1 – SíNTESE DAS COmpETêNCIAS ADmINISTRATIVAS pARA OS ENTES FEDERATIVOS E SEU  

ImpACTO NOS RECURSOS HíDRICOS .............................................................................................................................. 16

qUADRO 2 – SíNTESE DAS COmpETêNCIAS lEGISlATIVAS RElACIONADAS àS ÁGUAS pARA OS ENTES  

FEDERATIVOS ..................................................................................................................................................................... 19

UNIDADE 2

qUADRO  1: DIFERENÇAS ENTRE OS ARRANjOS públICOS Em FUNÇõES DE AGêNCIA DE ÁGUA...................... 21

qUADRO  2: RElAÇÃO ENTRE AS COmpETêNCIAS DA AGêNCIA DE ÁGUA E DO CbH ............................................. 23

qUADRO  3: DIFERENÇAS ENTRE FUNDAÇõES DE DIREITO pRIVADO E ASSOCIAÇõES CIVIS Em FUNÇõES  

DE AGêNCIA DE ÁGUA........................................................................................................................................................ 25

qUADRO  4: RElAÇÃO ENTRE ORGANISmOS DO SINGREH E INSTRUmENTOS DA pOlíTICA DE  

RECURSOS HíDRICOS ........................................................................................................................................................ 51

qUADRO  5: VAlORES CObRADOS AOS USUÁRIOS OUTORGADOS pElOS USOS DE CApTAÇÃO, CONSUmO  

E lANÇAmENTO DE EFlUENTES ...................................................................................................................................... 54



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

X

qUADRO  6: CObRANÇA pElO USO DOS RECURSOS HíDRICOS DE DOmíNIO DO ESTADO DE SÃO pAUlO ........ 57

qUADRO 7: CObRANÇA pElO USO DOS RECURSOS HíDRICOS DE DOmíNIO DA UNIÃO ........................................ 57

qUADRO  8: CObRANÇA pElO USO DOS RECURSOS HíDRICOS DE DOmíNIO DO ESTADO DE mINAS GERAIS .......58

UNIDADE 3

qUADRO 1 – ClASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS SEGUNDO O ART. 3º DA RESOlUÇÃO  

CONAmA Nº 396/2008 .......................................................................................................................................................... 17

qUADRO 2: qUADRO SíNTESES COm AS bASES jURíDICAS pARA A GESTÃO DAS ÁGUAS SUbTERRâNEAS  

NO âmbITO FEDERAl ......................................................................................................................................................... 20

qUADRO  3: bOx INFRAÇõES ADmINISTRATIVAS .......................................................................................................... 30

qUADRO  4: bOx CRImES AmbIENTAIS ............................................................................................................................ 31

UNIDADE 4

qUADRO  1: CONVENÇõES INTERNACIONAIS RATIFICADOS pElO bRASIl pARA A pROTEÇÃO  

DO mEIO AmbIENTE qUE ImpACTAm AS ÁGUAS .............................................................................................................. 7

qUADRO  2: TIpOS DE AppS pREVISTAS pElO CóDIGO FlORESTAl ......................................................................... 18

LISTA DE VíDEOS

UNIDADE 1

VíDEO 1: O CAmINHO DAS ÁGUAS...................................................................................................................................... 7

VíDEO 2: A lEI DAS ÁGUAS DO bRASIl ............................................................................................................................ 23

VíDEO 3: O USO RACIONAl DA ÁGUA ............................................................................................................................... 24

VíDEO 4: USOS múlTIplOS ............................................................................................................................................... 24

UNIDADE 2

VíDEO 1: AGêNCIA NACIONAl DE ÁGUAS: ......................................................................................................................... 7

VíDEO 2: RElATóRIO CONjUNTURA DOS RECURSOS HíDRICOS 2017 ........................................................................ 7

VíDEO 3:  COmITê DE bACIA HIDROGRÁFICA ................................................................................................................. 13

VíDEO 4: plANOS DE RECURSOS HíDRICOS E O ENqUADRAmENTO DE CORpOS D´ÁGUA. .................................. 28

VíDEO 5 OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HíDRICOS ........................................................................... 33

VíDEO 6: A CObRANÇA pElO USO DA ÁGUA ................................................................................................................... 37

VíDEO 7: A REDE HIDROmETEOROlóGICA NACIONAl ................................................................................................... 49

UNIDADE 3

VíDEO 1: ÁGUAS SUbTERRâNEAS – AqUíFEROS ............................................................................................................ 8

VíDEO 2:  mAGNíFICO AqUíFERO GUARANI .................................................................................................................... 37



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

XI

UNIDADE 4

VíDEO 1: CONHEÇA O pROGRAmA ÁGUA DOCE..............................................................................................................11

VíDEO 2: pROjETO VOlUmE VIVO: DE ONDE VEm A ÁGUA? ........................................................................................ 14

VíDEO 3: RIOS VOADORES ................................................................................................................................................ 14

VíDEO 4: DOCUmENTÁRIO ENTRE RIOS .......................................................................................................................... 24

VíDEO 5: O ATlAS IRRIGAÇÃO: USO DA ÁGUA NA AGRICUlTURA IRRIGADA .............................................................. 29

VíDEO 6: VAlORAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTêmICOS: ClASSE DE VAlORES................................................... 31

VíDEO 7: pROGRAmA pRODUTOR DE ÁGUA ................................................................................................................... 31

VíDEO 8: SEGURANÇA DE bARRAGENS NO bRASIl ...................................................................................................... 34

VíDEO 9: pROGRAmA CUlTIVANDO ÁGUA bOA .............................................................................................................. 35

VíDEO 10: EFEITO ESTUFA ................................................................................................................................................. 36

VíDEO 11: mUDANÇAS AmbIENTAIS GlObAIS ................................................................................................................. 36

VíDEO 12: mUDANÇAS ClImÁTICAS NATURAIS .............................................................................................................. 36

VíDEO 13: CENÁRIOS DE mUDANÇAS ClImÁTICAS FUTURAS ..................................................................................... 36

VíDEO 14: ImpACTOS DAS mUDANÇAS ClImÁTICAS NO bRASIl E NO mUNDO ......................................................... 36

VíDEO 15: A ÁGUA E AS mUDANÇAS ClImÁTICAS .......................................................................................................... 36

LISTA DE VIDEOAULAS E DEPOImENTOS

UNIDADE 1

VIDEOAUlA 1:pRIVATIzAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E O DIREITO HUmANO à ÁGUA  

DA pROFA. DRA. ANDREIA COSTA VIEIRA. ....................................................................................................................... 29

UNIDADE 2

VIDEOAUlA 1: OUTORGA DE RECURSOS HíDRICOS E AS VAzõES DE REFERêNCIA   

DO pROF. mARCO ANTôNIO pAlERmO. ........................................................................................................................... 35

DEpOImENTO Em VíDEO 1 –  GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES NA bACIA DO pCj – pARTE 1  

DE EDUARDO CUOCO léO ................................................................................................................................................ 58

DEpOImENTO Em VíDEO 2 –  GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES NA bACIA DO pCj – pARTE 2  

DE SéRGIO RAzERA ........................................................................................................................................................... 58

UNIDADE 3

VIDEOAUlA 1: pERSpECTIVAS E DESAFIOS pARA A GOVERNANÇA DOS AqUíFEROS  

DA pROFA. DRA. pIlAR CAROlINA VIllAR ...................................................................................................................... 21



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

XII

UNIDADE 4

VIDEOAUlA 1: O plANO DIRETOR DE SÃO pAUlO E OS INSTRUmENTOS pARA pROmOVER  

A GESTÃO HíDRICA NA CIDADE DO pROF. DR. KAzUO NAKANO .................................................................................. 24

VIDEOAUlA 2: A CONExÃO ENTRE OS RECURSOS HíDRICOS E SANEAmENTO bÁSICO:  

ImpACTOS ECONômICOS E GOVERNANÇA DA pROFA. DRA. mARIA lUIzA mACHADO GRANzIERA. ..................... 26

VIDEOAUlA 3: ACORDO DE pARIS, ENERGIAS RENOVÁVEIS E SEGURANÇA HíDRICA 

DA pROFA. DRA SARA GURFINKEl mARqUES DE GODOy. ...................................................................................................... 36

LISTA DE SIGLAS

AEB – Agência Espacial Brasileira

ANA – Agência Nacional de Águas

ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica 

APP – Área de Preservação Permanente

ANM – Agência Nacional de Mineração

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CAR – Cadastro Ambiental Rural

CEREGAS – Centro Regional de Águas Subterrâneas

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral

EIA/RIMA –  Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório 
de Impacto Ambiental

GEF – Global Environmental Facility 

IBAMA –   Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis

ICMBIO –  Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MMA – Ministério do Meio Ambiente

OEA – Organização dos Estados Americanos

PNMC – Política Nacional sobre Mudança do Clima

SINGREH –  Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente

SNIS –  Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento

SNUC –  Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação



U
N

ID
AD

E

1

CURSO 
Direito de  
ÁGUAS  
à luz da governança

O DIREITO 
 NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA  

DAS ÁGUAS DOCES

Organização

PILAR CAROLINA VILLAR
Autoras

PILAR CAROLINA VILLAR
MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA





O DIREITO NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

3

SUmÁRIO

1.  O DIREITO NA CONSTRUÇÃO DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES ..................................5

1.1 O CóDIGO DE ÁGUAS E O mODElO CENTRAlIzADOR DA GESTÃO ................................................................ 7

1.2 A NOVA ORDEm CONSTITUCIONAl AmbIENTAl E A pROTEÇÃO DAS ÁGUAS................................................. 9

1.3 NATUREzA jURíDICA DAS ÁGUAS DOCES: bEm AmbIENTAl, bEm SOCIAl E bEm ECONômICO .............. 10

1.4 DOmíNIO CONSTITUCIONAl DAS ÁGUAS DOCES ............................................................................................. 12

1.5 COmpETêNCIA CONSTITUCIONAl Em mATéRIA DE ÁGUAS ............................................................................ 15

1.6 COmpETêNCIA ADmINISTRATIVA Em mATéRIA DE ÁGUAS .............................................................................. 15

1.6.1 COmpETêNCIA mATERIAl ExClUSIVA DA UNIÃO ................................................................................... 16

1.6.2 COmpETêNCIA mATERIAl ExClUSIVA DOS mUNICípIOS ...................................................................... 17

1.6.3 COmpETêNCIA mATERIAl REmANESCENTE DOS ESTADOS ................................................................ 18

1.6.4 COmpETêNCIA mATERIAl COmUm ........................................................................................................... 18

1.7 COmpETêNCIA lEGISlATIVA Em mATéRIA DE ÁGUAS DOCES ....................................................................... 18

1.7.1 COmpETêNCIA pRIVATIVA DA UNIÃO........................................................................................................ 19

1.7.2 COmpETêNCIA CONCORRENTE ............................................................................................................... 20

1.7.3 COmpETêNCIA lEGISlATIVA REmANESCENTE DOS ESTADOS............................................................ 21

1.7.4 COmpETêNCIA lEGISlATIVA ExClUSIVA E SUplEmENTAR DO mUNICípIO ....................................... 21

1.7.5 SE A COmpETêNCIA pARA lEGISlAR SObRE ÁGUAS é pRIVATIVA DA UNIÃO COmO OS  

ESTADOS pOSSUEm lEIS ESTADUAIS SObRE O ASSUNTO? ............................................................... 21

1.8 A lEI FEDERAl Nº 9.433/1997: Um NOVO pARADIGmA NA GESTÃO DAS ÁGUAS DOCES ............................ 22

1.8.1 pRESSUpOSTOS FUNDAmENTAIS DA NOVA pOlíTICA DE RECURSOS HíDRICOS ............................ 23

1.8.1.1 CARÁTER públICO DA ÁGUA ....................................................................................................... 23

1.8.1.2 bEm ESCASSO DOTADO DE VAlOR ECONômICO ..................................................................... 23

1.8.1.3 pRIORIDADE DO CONSUmO HUmANO E DA DESSEDENTAÇÃO DE ANImAIS ......................... 24

1.8.1.4 USO múlTIplO DA ÁGUA ............................................................................................................... 24

1.8.1.5 A bACIA HIDROGRÁFICA COmO UNIDADE DE GESTÃO ............................................................. 24

1.8.1.6 A bACIA HIDROGRÁFICA E O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO DAS ÁGUAS SUpERFICIAIS,  

SUbTERRâNEAS E COSTEIRAS  ................................................................................................... 27



O DIREITO NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

4

1.8.1.7 GESTÃO DESCENTRAlIzADA E pARTICIpATIVA .......................................................................... 28

1.8.2 DOS ObjETIVOS .......................................................................................................................................... 28

1.8.3 DAS DIRETRIzES GERAIS DE AÇÃO ......................................................................................................... 28

1.9 DIREITO HUmANO à ÁGUA E AO SANEAmENTO NO ORDENAmENTO jURíDICO bRASIlEIRO ................... 29

1.10 REFERêNCIAS ....................................................................................................................................................... 31

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: DOmíNIO DOS RECURSOS HíDRICOS SUpERFICIAIS .................................................................................. 14

FIGURA 2:  A bACIA HIDROGRÁFICA E OS SEUS ElEmENTOS. ..................................................................................... 25

FIGURA 3 – REGIõES HIDROGRÁFICAS bRASIlEIRAS .................................................................................................. 26

LISTA DE QUADROS

qUADRO 1 – SíNTESE DAS COmpETêNCIAS ADmINISTRATIVAS pARA OS ENTES FEDERATIVOS E SEU  

ImpACTO NOS RECURSOS HíDRICOS .............................................................................................................................. 16

qUADRO 2 – SíNTESE DAS COmpETêNCIAS lEGISlATIVAS RElACIONADAS àS ÁGUAS pARA OS ENTES  

FEDERATIVOS  .................................................................................................................................................................... 19

LISTA DE VíDEOS

VíDEO 1: O CAmINHO DAS ÁGUAS...................................................................................................................................... 7

VíDEO 2: A lEI DAS ÁGUAS DO bRASIl. ........................................................................................................................... 23

VíDEO 3: O USO RACIONAl DA ÁGUA ............................................................................................................................... 24

VíDEO 4: USOS múlTIplOS. .............................................................................................................................................. 24

LISTA DE VIDEOAULAS

VIDEOAUlA 1:pRIVATIzAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E O DIREITO HUmANO à ÁGUA  

DA pROFA. DRA. ANDREIA COSTA VIEIRA. ....................................................................................................................... 29



O DIREITO NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

5

1. O DIREITO NA CONSTRUÇÃO DA 
GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

Progressivamente, o Direito de Águas é reconhe-
cido como um ramo autônomo da Ciência Jurídica, 
na medida em que atende aos requisitos científico, 
normativo e didático (Commetti, Vendramini e 
Guerra, 2008; D’Isep, 2010; Dalla-Corte e Portanova, 
2013). O requisito científico diz respeito à existência 
de princípios e institutos peculiares ao Direito das 
Águas; o requisito normativo se fundamenta na 
evolução das normas brasileiras, que demonstram a 
mudança de paradigma na relação do direito com as 
águas; e o requisito didático se relaciona à existência 
de disciplinas sobre Direito de Águas nas universi-
dades e literatura técnica especializada (Commetti, 
Vendramini e Guerra, 2008). 

A Constituição Federal, a Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) e seus regula-
mentos são as principais bases desse direito, que foi 
conceituado por Granziera (2003) e Pompeu (2006) 
da seguinte forma:

Direito de Águas: “conjunto de princípios e normas 
jurídicas que disciplinam o domínio, uso, as com-
petências e o gerenciamento das águas visando ao 
planejamento dos usos e à preservação, assim como 
a defesa de seus efeitos danosos, provocados ou não 
pela ação humana” (Granziera, 2003, p. 34).

Direito de Águas: “conjunto de princípios e normas 
jurídicas que disciplinam o domínio, uso, aproveita-
mento, a conservação e a preservação das águas, assim 
como a defesa contra suas danosas consequências” 
(Pompeu, 2006, p. 39).

Esse direito possui um conjunto de princípios e 
institutos autônomos que o diferenciam de outras 
áreas do direito. Dentre os esforços para consolidar 
seus princípios norteadores, destaca-se aprovação, 
por juízes e promotores brasileiros e estrangeiros, 
da Declaração de Brasília de Juízes sobre a Justiça 
Hídrica, durante o 8º Fórum Mundial da Água, 

celebrado em 2018, em Brasília (DF). Esse docu-
mento consolida o compromisso dos aplicadores 
do Direito de Águas em guiar sua atuação pelos 
seguintes princípios:

Princípio 1 – Água como um bem público
Princípio 2 – Justiça da Água, Uso da Terra e a 
Função Ecológica da Propriedade
Princípio 3 – Justiça da Água e Povos Indígenas, 
Tribais, Montanha e outros povos em bacias 
hidrográficas
Princípio 4 – Justiça e Prevenção da Água
Princípio 5 – Justiça e Precaução da Água
Princípio 6 – In Dubio Pro Aqua
Princípio 7 – Poluidor pagador, usuário paga-
dor e internalização dos custos ambientais.
Princípio 8 – Justiça hídrica e Boa Governança 
da Água
Princípio 9 – Justiça da Água e Integração 
Ambiental
Princípio 10 – Justiça Processual sobre a Água

Leitura obrigatória: 
Declaração de Brasília de Juízes  
sobre a Justiça Hídrica. 

Esse novo ramo do Direito possui um conjunto de 
diretrizes, instituições e instrumentos próprios. Suas 
diretrizes apontam para a necessidade da gestão inte-
grada e participativa, enquanto o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH 
foi dotado com órgãos e entidades compostos por 
diversos atores (Estado, sociedade civil e usuários) 
de forma a construir uma gestão negociada da água. 
Os instrumentos da política de águas – Planos de 
Recursos Hídricos, enquadramento dos corpos de 
água em classes, outorga dos direitos de uso dos recur-
sos hídricos, cobrança pelo uso das águas e Sistema 
de Informações sobre Recursos Hídricos – também 
visam promover essa gestão integrada, participativa 
e descentralizada das águas. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/brasilia_declaration_of_judges_on_water_justice_21_march_2018_final_as_approved_0.pdf
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O atual Direito de Águas brasileiro instituiu um 
sistema de governança das águas, pois sua formu-
lação e aplicação transcendem a visão técnica de 
juristas, engenheiros e tecnocratas. O ordenamento 
jurídico brasileiro organizou um sistema de gestão 
que fundamenta e legitima um processo político 
pautado por estratégias, debates, conflitos e coali-
zões entre os diversos atores que de alguma forma 
se aproveitam da água (Sehring 2009). Portanto, 
o Direito não é apenas um instrumento ligado à 
governabilidade, mas também à governança das 
águas. 

A ideia de governança surgiu como uma alter-
nativa para a crise de governabilidade que se refletia 
na dificuldade do Poder Público em solucionar os 
problemas contemporâneos (Merrien, 1998). No 
Direito, esse fenômeno se reflete pela produção de 
leis que não se efetivam na prática seja por falta 
de adesão social, de capacidade institucional para 
promovê-las, de regulamentação ou de fiscalização. 
Diniz, (1999, p. 196) distinguiu os conceitos de 
governabilidade e governança da seguinte forma:

Governabilidade refere-se às condições sistêmicas mais 
gerais sob as quais se dá o exercício de poder em uma 
dada sociedade, tais como características do regime 
político (se democrático ou autoritário), a forma de 
governo (se parlamentarista ou presidencialista), as rela-
ções entre os poderes (maior ou menor assimetria, por 
exemplo); os sistemas partidários (se pluripartidarismo 
ou bipartidarismo), entre outras.

Governança, por outro lado, diz respeito à capacidade 
governativa em sentido amplo, envolvendo a capaci-
dade de ação estatal na implementação das políticas e 
na consecução das metas coletivas. Refere-se ao con-
junto de mecanismos e procedimento para lidar com 
a dimensão participativa e plural da sociedade, o que 
implica em expandir e aperfeiçoar os meios de inter-
locução e de administração do jogo de interesses. [...] 
pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade, 
capaz de descentralizar funções, transferir responsabi-
lidades e alargar, em lugar de restringir, o universo de 
atores participantes, sem abrir mão dos instrumentos 
de controle e supervisão. 

Dessa forma, a governabilidade se refere à 
“dimensão estatal do exercício de poder” (Gonçalves, 
2005, p. 3) e se concentra nos atributos do exercício 
de poder do Governo; por sua vez, a governança 
é mais ampla, pois inclui outros atores e novos 
arranjos institucionais. A governabilidade é parte do 
processo de governança e é diretamente influenciada 
por ela. O Direito, entendido como instrumento 
de governança, permite que outros atores, além do 
Poder Público, participem desse processo de tomada 
de decisão e implementação das políticas públicas 
(Villar, 2015). 

A governança da água é composta por uma 
gama de sistemas políticos, sociais, econômicos e 
administrativos que, direta ou indiretamente, afetam 
o seu uso, aproveitamento, gestão e a prestação de 
serviços de água, nos diferentes níveis da sociedade. 
Os sistemas de governança determinam quem recebe 
e que tipo de água, quando e como, bem como deci-
dem quem tem o direito à água e aos seus serviços e 
benefícios relacionados (UNESCO, 2006).

O direito é uma parte fundamental da gover-
nança, pois ele é o responsável por delimitar os sis-
temas político-administrativos, definir as competên-
cias das instituições, estabelecer as regras para uso, 
aproveitamento e prestação de serviços de água, bem 
como será o responsável por garantir os parâmetros 
de qualidade das águas e serviços de abastecimento, 
normas de proteção dos ecossistemas, restrições ao 
uso e aproveitamento dos recursos e definir meca-
nismos para promover a justiça socioambiental. 

Essa tarefa é dificultada diante de três atributos 
específicos das águas: a mobilidade, a variabilidade 
e a multiplicidade (Sehring, 2009). Os rios cortam o 
território sem respeitar fronteiras ou limites admi-
nistrativos, e o mesmo ocorre com os aquíferos que 
se espalham por esse território, de forma invisível. 
As águas não são estáticas, nem se submetem aos 
limites municipais, estaduais ou federais, portanto 
exigem a cooperação de múltiplas escalas e atores. 
O Direito é desafiado a construir essa cooperação, 
seja por meio de acordos internacionais, iniciativas 
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paradiplomáticas, mecanismos institucionais de 
coordenação, normas, convênios, entre outros. Para 
entender melhor a complexidade da água, se propõe 
o documentário Caminho das Águas, que trata de 
vários problemas relacionados às águas e à segurança 
hídrica. O documentário aborda a relação das águas 
com a energia, saneamento, agricultura e os desdo-
bramentos desse novo contexto hídrico marcado por 
incertezas climáticas. A presença de água permite 
o desenvolvimento energético e agrícola, gerando  
bem-estar para as comunidades locais. 

Assista:
Vídeo 1: O Caminho das Águas 

A quantidade de água disponível em um terri-
tório varia temporalmente e espacialmente, depen-
dendo das condições climáticas, portanto uma região 
pode enfrentar secas e inundações de acordo com o 
regime de precipitações. Dessa forma, o direito tem 
que estabelecer diretrizes para alocação da água e 
mecanismos de adaptação e mitigação frente à varia-
bilidade climática, a qual tende a se agravar diante 
do fenômeno das mudanças climáticas. 

Por fim, a água é utilizada para os mais diver-
sos fins, como os econômicos, técnicos, culturais e 
sociais, assumindo dimensões materiais e simbólicas 
completamente distintas, de acordo com o grupo 
que se apropria dessa substância. Essa característica 
exige que o direito estabeleça espaços de negociação 
e resolução de conflitos entre as múltiplas visões 
e usos da água, bem como determine parâmetros 
para diminuir o risco de conflitos. Além disso, se 
demanda a criação de espaços de integração entre 
atores e instituições que não necessariamente estão 
diretamente vinculados às águas, mas desempenham 
um papel importante na sua disponibilidade ou 
qualidade. 

A relação direito e águas vai muito além da pro-
teção e controle do uso desse recurso vital para os 
seres humanos e ecossistemas, pois exige a criação 

de mecanismos de coordenação com outros campos 
de políticas ligadas os usos múltiplos da água (irri-
gação, geração de energia hidrelétrica, saneamento 
e abastecimento de água, necessidades industriais 
de água, pesca, navegação e transporte, recreação 
e turismo, etc).

Nesse contexto, as próximas sessões e unidades 
vão justamente buscar demonstrar como esse Direito 
tem enfrentado a regulação do uso, aproveitamento, 
gestão e proteção das águas de forma a garantir 
o acesso equitativo à água e construir nexos com 
outras políticas de forma a promover a boa gover-
nança das águas.  

1.1 O Código de águas e o modelo 
centralizador da gestão

O Código de Águas foi instituído pelo Decreto nº 
24.643/1934. Esse instrumento jurídico é composto 
por um preâmbulo e 205 artigos, divididos em três 
livros: Livro I – Águas em geral e sua propriedade; 
Livro II – Aproveitamento das Águas; e Livro III – 
Forças Hidráulicas – Regulamentação da Indústria 
Hidroelétrica. Esse diploma legal foi o primeiro 
a regulamentar o aproveitamento industrial das 
águas, e seu objetivo, como consta no preâmbulo, 
era modernizar a legislação de recursos hídricos e 
permitir ao Poder Público o controle e incentivo do 
aproveitamento industrial das águas e de seu poten-
cial energético. Os dois primeiros livros tratam das 
águas de forma geral, enquanto o terceiro livro cuida 
especificamente da água para geração de energia 
(Milaré, 2015). 

As águas eram classificadas em três categorias: 
públicas, comuns e particulares. As águas públicas 
eram divididas em de uso comum e dominicais. As 
águas públicas de uso comum foram enumeradas 
no artigo 2º e correspondem: a) aos mares territo-
riais; b) às correntes, canais, lagos e lagoas navegá-
veis ou flutuáveis; c) às correntes de que se façam 
estas águas; d) às fontes e reservatórios públicos; e) 
às nascentes; e f) aos braços de quaisquer correntes 
públicas, desde que os mesmos influam na navega-

https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1x3xOdpbmWwA7m_z6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=caminho+das+aguas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&vid=6a95e45a423013343aba45cda1846f65&action=view.+Produ%C3%A7%C3%A3o%3A+EMBRAPA
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bilidade ou flutuabilidade. Esse artigo foi alterado 
pelo art. 3º do Decreto Lei nº 852/1938. Tais águas 
podiam pertencer à União, aos Estados ou aos 
Municípios, conforme os critérios especificados 
no artigo 29. As águas públicas dominicais foram 
classificadas por um critério de exclusão, sendo 
definidas como “todas as águas situadas em terre-
nos que também o sejam, quando as mesmas não 
forem do domínio público de uso comum, ou não 
forem comuns” (art. 6º). As águas comuns foram 
classificadas como “as correntes não navegáveis ou 
flutuáveis e de que essas não se façam” (art. 7º). As 
águas particulares correspondem “às nascentes e 
todas as águas situadas em terrenos que também 
o sejam, quando as mesmas não estiverem classi-
ficadas entre as águas comuns de todos, as águas 
públicas ou as águas comuns” (art. 8º). 

Essa categorização de águas se tornou incompatí-
vel com a Constituição Federal de 1988 e a edição da 
Lei nº 9.433/1997, que consolidou o entendimento 
de que todas as águas são de domínio público par-
tilhado entre Estados e União. Diante dessa inter-
pretação, foram extintas as águas municipais e as 
particulares. Essa questão será detalhada no próximo 
capítulo “A nova ordem constitucional ambiental e 
a proteção das águas”,

O Código de Águas teve um enfoque inovador 
para a época (Pompeu, 2006), contudo sua aplicação 
deixou a desejar. Embora pretendesse regular os dife-
rentes tipos de aproveitamento de águas, sua atuação 
se voltou para os usos energéticos. A aplicabilidade 
do Código de Águas dependia da regulamentação 
de diversos artigos. O Livro III foi regulamentado 
por diversas leis e demais normas, mas infelizmente 
não se pode dizer o mesmo da matéria contida nos 
Livros I e II (Pompeu, 2006). 

Na época de sua aprovação não havia um sis-
tema de gerenciamento ambiental ou de recursos 
hídricos. Toda a administração se centrava nos 
órgãos federais ou estaduais, conforme a clas-
sificação das águas. No âmbito federal, inicial-
mente a gestão era feita pelo Serviço de Águas do 

Departamento Nacional de Produção Mineral do 
Ministério da Agricultura. Nesse sentido, a Lei nº 
9.433/1997 transformou não apenas a concepção 
de gestão, mas também criou todo um aparato 
institucional voltado para as águas. 

O viés ambiental da gestão das águas não era 
a prioridade, pelo contrário o seu enfoque era 
“essencialmente privatista e de tutela da atividade 
econômica, com pouca ou nenhuma preocupação 
preservacionista ou humanista” (Milaré, 2015, p. 
917). O controle administrativo dos usos era bas-
tante precário. A gestão se restringia ao aspecto 
quantitativo. Todos tinham o direito de usar as águas 
públicas, desde que se obedecessem aos regulamen-
tos administrativos (arts. 36 e 43 a 52). Apenas nos 
casos de derivação é que se exigia a concessão ou 
autorização administrativa (Milaré, 2015). 

A preocupação com a qualidade era abordada 
prioritariamente nos artigos 109 a 116 e se centrava 
no dever de não causar prejuízo a terceiros. A polui-
ção era tolerada diante do interesse relevante para 
a agricultura e indústria desde que se solicitasse 
a autorização administrativa. Outro ponto que é 
incompatível com o novo regime de águas era o 
tratamento dispendido com as áreas úmidas que, 
se declaradas insalubres, deveriam ser dessecadas 
pelos proprietários ou pela administração (art. 113).

No geral, a maioria das disposições do Código 
de Águas foi revogada. Contudo, alguns de seus 
dispositivos ainda são válidos, esse é o caso dos 
artigos 102 a 108 que tratam do aproveitamento 
das águas pluviais, que não foram abordadas 
pela Lei nº 9.433/1997. Porém, os artigos ainda 
vigentes devem ser interpretados à luz do regime 
hídrico atual. 

Esse diploma legal apresentava distintos regimes 
de propriedade e categorização das águas. Seu foco 
era uma visão desenvolvimentista e econômica dos 
recursos hídricos, sem preocupações com a escassez 
do recurso ou questões ambientais. A gestão era 
centralizada no Poder Público, com destaque ao 
uso do potencial hidráulico energético (Commetti, 
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Vendramini e Guerra, 2008). A Constituição Federal 
de 1988 e a Política Nacional de Recursos Hídricos 
mudam completamente esse formato de gestão, 
como se verá nas próximas sessões. 

1.2 A nova ordem constitucional ambiental e 
a proteção das águas

A Constituição Federal é a lei máxima de um 
Estado e engloba o conjunto de normas e princípios 
relacionados a forma de governo, organização dos 
poderes públicos, distribuição de competências, 
direitos e deveres do Estado e dos cidadãos. A Cons-
tituição de 1988 trouxe as principais bases para a 
gestão das águas e ambiente.

A Carta Magna inovou ao dedicar um capítulo 
específico ao meio ambiente, conformado pelo 
artigo 225. Esse artigo consagra o princípio do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, que incumbe 
a todos, Estado e coletividade, o dever de zelar 
pelo patrimônio ambiental e o direito a um meio 
ambiente sadio. Esse princípio surge como corolário 
ao direito à vida e a dignidade humana. Além disso, 
esse artigo atribuiu ao Poder Público uma série de 
obrigações diretamente relacionadas à gestão das 
águas, são elas:

•	  preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo dos ecossistemas 
(inciso I); 

•	  definir espaços territoriais protegidos (inciso 
II); 

•	  exigir estudo prévio de impacto ambien-
tal, para a instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, a que se dará 
publicidade (inciso IV); 

•	  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 (inciso V); 

•	promover a educação ambiental (inciso VI); 
•	proteger a fauna e flora (inciso VII); 

•	  dever da mineração recuperar o ambiente 
degradado (§ 2º); 

•	  responsabilizar aquele que infringir as normas 
ambientais ou causar dano (§ 3º); e

•	  condicionar a utilização da Floresta Amazô-
nica brasileira, da Mata Atlântica, da Serra do 
Mar, do Pantanal Mato-Grossense e da Zona 
Costeira à preservação do meio ambiente (§ 
4º).

O artigo 225 influencia a interpretação de todos 
os artigos constitucionais relacionados à água e aos 
demais recursos ambientais definidos no artigo 3º, 
inciso V, da Lei nº 6.938/1981. A Constituição Fede-
ral de 1988 manteve a ideia da repartição das águas 
entre União e Estados, que foi prevista por primeira 
vez na Constituição Federal de 1946. Se o domínio 
da União permaneceu praticamente inalterado, o 
mesmo não se pode dizer em relação aos Estados. 
O domínio hídrico estadual foi consideravelmente 
ampliado pois incorporou a terminologia águas 
superficiais e águas subterrâneas.

Nesse sentido, os artigos 34, I e 35 da Consti-
tuição Federal de 1946, cuja redação foi mantida 
pela Constituição de 1967 (arts. 4º, inciso II, e 5º) 
dividiam as águas da seguinte forma. 

Art 34 – 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;

Art 35 – incluem-se este os bens do Estado os lagos e 
rios em terrenos do seu domínio e os que têm nascente 
e foz no território estadual.

A Constituição Federal de 1988 trouxe pequenas 
alterações a essa redação no que tange às águas de 
domínio federal, por meio da inclusão do subs-
tantivo rios, da expressão “ou dele provenha” e a 
criação de um inciso específico para as ilhas fluviais 
e lacustres. Assim o domínio hídrico federal foi esta-
belecido no artigo 20, inciso III da seguinte forma:
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Art. 20. São bens da União:

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terre-
nos 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;

Como se percebe, as alterações foram de pequena 
monta, pois a expressão rios, já se incluía na ideia 
de quaisquer correntes e a expressão “ou que dele 
provenham” apenas deu maior clareza ao tratamento 
dos rios transfronteiriços. Por sua vez, no caso do 
domínio estadual as transformações foram repre-
sentativas, a seguir se expõe a redação do artigo 26, 
inciso I:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emer-
gentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma 
da lei, as decorrentes de obras da União;

Percebe-se que se retirou a expressão “lagos e 
rios em terrenos de seu domínio” ou o critério da 
nascente e foz no território estadual. Ao mesmo 
tempo se incluíram as expressões “águas superfi-
ciais”, que é bem mais abrangente que o conceito 
de rios e lagos, e inovou-se ao submeter as “águas 
subterrâneas” à tutela estadual, bem como, se adotou 
um critério muito mais amplo que o de nascente 
e foz no território estadual, ao inserir a expressão 
“fluentes, emergentes e em depósito”. A redação do 
artigo 26, inciso I, indica que excluídas as águas 
federais, previstas no artigo 20, III, ou decorrentes 
de obras da União, todas as outras águas passam a 
ser estaduais, posto que esse ente será o responsá-
vel pelas águas superficiais e subterrâneas fluentes, 
emergentes e em depósito. Dessa forma, o domínio 
estadual apreendeu para si todas as águas que não 
fossem de domínio federal. Portanto, tacitamente 
se revogou a possibilidade de águas municipais e 
particulares previstas no Código de Águas. Eventu-
ais dúvidas sobre a não recepção constitucional das 
águas particulares foi completamente extinta com a 
edição da Lei nº 9.433/1997 que declarou as águas 
como bens públicos. 

A Constituição Federal também deu um novo 
enfoque à natureza das águas, ao classificar o meio 
ambiente e, consequentemente, seus elementos 
integradores, como bem de uso comum do povo. 
Dessa forma, o domínio não significa que o Poder 
Público detém sua propriedade, mas sim o dever de 
geri-las. Por fim, esse diploma legal regulamentou 
as competências hídricas e ambientais adminis-
trativas e legislativas dos entes federativos. Ante a 
complexidade desses temas, eles serão abordados 
de forma individualizada nos próximos capítulos, 
denominados: Natureza jurídica das águas doces: 
bem ambiental, bem social e bem econômico; Domí-
nio Constitucional das águas doces e Competência 
Constitucional em matéria de águas doces, que se 
subdivide em Competência Administrativa e Legis-
lativa em Matéria de Águas.

1.3 Natureza jurídica das águas doces: bem 
ambiental, bem social e bem econômico 

Os artigos 20, III, e 26, I, da Constituição Federal, 
em conjunto com o art. 1º, I, da Lei nº 9.433/1997, 
definiram que a água é bem de domínio público. 
Contudo, a interpretação de domínio público deve 
ser ampliada à luz do artigo 225 da Carta Magna que 
estabeleceu o seguinte:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente 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.

Dessa forma, o meio ambiente e os componen-
tes que o integram, como é o caso das águas, foram 
classificados como bens de uso comum do povo. Esse 
conceito não elimina a percepção de bem público, 
mas o amplia, pois cria uma nova categoria de bem, 
que extrapola a divisão clássica de bem público 
ou privado, prevista no artigo 98 do Código Civil. 
Portanto, a leitura do artigo 99 do Código Civil que 
classifica os bens públicos, deve ser ampliada à luz do 
artigo 225 da Constituição Federal e do Código de 
Defesa do Consumidor, que definiu de forma clara a 



O DIREITO NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

11

natureza jurídica dos bens de uso comum. A seguir 
se apresentam os dispositivos legais relacionados a 
esse tema:

Código Civil 

Art. 99. São bens públicos:

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças;

II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da administra-
ção federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive 
os de suas autarquias;

III – os dominicais, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Código de Defesa do Consumidor

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consu-
midores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando 
se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indetermi-
nadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, 
para efeitos deste código, os transindividuais, de natu-
reza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou 
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte con-
trária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, 
assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Os bens ambientais, nos quais se inclui a água, 
são bens difusos, de uso comum do povo. Eles 
não integram o patrimônio público como os bens 
públicos tradicionais (bens dominicais ou de uso 
especial), contudo, estão sob a administração dos 
entes públicos, que se tornam seu gestor (Yoshida, 
2007). Essa relação será abordada com detalhes no 
item o Domínio Constitucional das Águas Doces. 

A água, assumida como bem ambiental, possui 
natureza jurídica de interesse difuso, entendido 
como aqueles direitos que são transindividuais (isto 

é, transcendem o indivíduo e ultrapassam o limite 
da esfera de direitos e obrigações de cunho indivi-
dual) e indivisíveis (não é possível identificar os seus 
titulares, logo a satisfação de um sujeito implica a 
satisfação de todos). A água pertence a todos, mas, 
ao mesmo tempo, não é de ninguém em específico, 
dada sua transindividualidade. Diante de tais carac-
terísticas, o Poder Público assume o papel de gestor 
no interesse da coletividade.

Como bem explica Viegas (2005) a água quando 
analisada sob a perspectiva ambiental se enquadra 
na categoria de bem difuso e constitui um direito 
fundamental de terceira geração, inserido na ideia 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado exposto no artigo 225 da Constituição Federal. 
Porém, o acesso à água também constitui um direito 
individual de primeira geração, pois essa substância 
é vital para o atendimento das necessidades básicas 
humanas que são pressupostos do direito à vida, 
da dignidade humana e da liberdade. Também se 
configura como um direito social na medida em 
que, sem água não se tem saúde, desenvolvimento 
econômico, trabalho ou assistência social. 

Sendo assim, é necessário fazer uma distinção 
entre água e recurso hídrico. Granziera (2006) e 
Pompeu (2006) esclarecem que o termo água se 
refere ao elemento natural, sem vinculação a qual-
quer uso ou utilização específica. Trata-se de uma 
visão global da água, dentro da perspectiva do meio 
ambiente, entendido como um macrobem. 

Por sua vez, o recurso hídrico é concebido como 
a parcela de água sujeita à destinação específica para 
uso ou utilização por pessoa física ou jurídica. A 
Lei nº 9.433/1997, art. 1, II, reconhece que a “água 
é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico”. Portanto, o recurso hídrico constitui a 
dimensão econômica e utilitarista da água (Pompeu, 
2006). Um bem econômico é definido diante da 
constatação de sua escassez ou de sua possibilidade 
de contribuição para a criação de valor (Neutzling, 
2004). Assim, na perspectiva de recurso hídrico, a 
água se configura como um bem econômico, uma 
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vez que se trata de um recurso escasso e possui a 
função de insumo base para os processos produtivos, 
cujo uso deve ser pago pelo usuário. 

O uso do recurso hídrico pressupõe uma apro-
priação privada da água para um determinado fim 
(Caubet, 2004), contudo isso não significa a transfe-
rência da propriedade, mas sim a concessão de um 
determinado volume por um período específico, 
desde que atendido o interesse público. 

Portanto, o uso do recurso hídrico não implica 
a propriedade sobre as águas, mas a outorga de um 
direito de uso temporário, que pode ser suspenso. 
Em contrapartida, o reconhecimento do valor eco-
nômico do recurso hídrico permite a atribuição 
de um preço pelo uso individualizado de um bem 
coletivo (Caubet, 2004). Ao que pesem as críticas a 
essa dimensão econômica da água (Caubet, 2004; 
Viegas, 2008), essa contraprestação pelo uso de um 
recurso hídrico contribui para uma melhor gestão.

A Lei nº 9.433/1997, no art. 1º, incisos III e IV, 
reconhece a dimensão social da água e de sua apro-
priação, pois estabelece que o consumo humano e 
a dessedentação de animais são os usos prioritários 
no caso de escassez, bem como determina que a 
gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os 
usos múltiplos da água. A ideia da dimensão social 
da água é valorizada na medida em que a lei obriga 
a uma gestão hídrica participativa e descentralizada. 

Diante dessa natureza jurídica, conclui-se que: 
•	  A água é um bem de uso comum, com natureza 

jurídica de interesse difuso.
•	  A água não é propriedade do Poder Público, 

que possui o papel de gestor.
•	  A distribuição da água não pode beneficiar a 

uma única pessoa (física ou jurídica) de forma 
a privar outros usuários de usufruir do direito 
de acesso à água.

•	   A dimensão social da água exige que se aten-
dam aos múltiplos usos.

•	  Os recursos hídricos correspondem à dimen-
são econômica e utilitarista da água, porém 

mantém sua natureza de bem de uso comum, 
embora permitam a apropriação privada tem-
porária e condicionada pela Lei nº 9.433/1997.

•	  A apropriação privada da água por meio da 
outorga pode sujeitar o beneficiário ao paga-
mento de um valor econômico a título de 
contraprestação pela utilização de um bem que 
pertence à coletividade.

•	  Com exceção do consumo humano e da des-
sedentação de animais nos casos de escassez, 
não há prioridade estabelecida por lei dentre 
os diversos usos.

1.4 Domínio Constitucional das águas doces

Os artigos 20, III e 26, I, repartiram o domínio 
das águas entre União e Estados da seguinte forma:

Art. 20. São bens da União:

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terre-
nos 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;

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emer-
gentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma 
da lei, as decorrentes de obras da União;

Em paralelo, o artigo 225 da Constituição Fede-
ral classificou o meio ambiente como bem de uso 
comum do povo. A água como elemento integrante 
do meio ambiente acabou assumindo essa natureza, 
tornando-se um bem público. 

Os bens públicos, definidos no art. 98 do Código 
Civil, são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas 
de Direito Público ou estejam afetos à prestação 
de um serviço público (Camargo e Ribeiro, 2009). 
Como já se viu no item anterior, o Código Civil, no 
artigo 99, divide os bens públicos em três categorias: 
os de uso comum do povo, os de uso especial e os 
dominicais. Diante dessa nova natureza da água, não 
se teria mais possibilidade de defender a existência 
de águas particulares no ordenamento jurídico 
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brasileiro. Porém essa dúvida só foi efetivamente 
resolvida com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.433/1997 
que declara a condição pública das águas (Granziera, 
2003). 

O artigo 225 da Constituição Federal, em con-
junto com a edição do Código de Defesa do Con-
sumidor delimitaram a natureza jurídica dos bens 
de uso comum do povo, de forma a compreendê-los 
como um direito difuso, transindividual, indivisível, 
a que toda a coletividade faz jus. Quando a Cons-
tituição Federal classificou as águas como bens da 
União ou dos Estados, não se estabeleceu um direito 
de propriedade estatal propriamente dito (pois o 
meio ambiente pertence a todos), mas sim, a res-
ponsabilidade desses entes em administrar o recurso.

Dessa forma, a definição clássica de domínio 
público entendido como “conjunto de bens móveis e 
imóveis de que é detentora a administração, afetados 
a seu próprio uso, quer ao uso direto ou indireto da 
coletividade, submetidos a regime de direito público” 
(Cretella JR, 1984, p.29) ganha uma nova roupa-
gem de forma a incorporar a relação de poder que 

o Estado exerce sobre os bens ambientais sob sua 
tutela (Camargo e Ribeiro, 2009). Esse tipo de poder 
se denomina domínio iminente que é definido como 
o “poder político pelo qual o Estado submete à sua 
vontade todas as coisas que se achem em seu territó-
rio. Seus limites se fixam em lei” (Fiuza, 2003, p. 643). 

Portanto, o domínio das águas dividido entre 
União e Estados não se atrela à noção de proprie-
dade, mas de manifestação da soberania interna. 
Dessa forma, União e Estados serão os gestores das 
águas que se encontram sob sua tutela, devendo bali-
zar sua atuação pelos princípios constitucionais, dos 
quais se destaca a ideia da participação e cidadania.

As águas superficiais se sujeitam a dois regimes: 
o federal e o estadual; enquanto as águas subterrâ-
neas serão sempre estaduais. As controvérsias sobre 
o domínio das águas subterrâneas serão tratadas 
no módulo 3, contudo já se esclarece que as águas 
subterrâneas, independente de seus limites, são 
consideradas como bens estaduais pelos gestores. 
A figura 1 ilustra o domínio compartilhado entre 
União e Estados dos rios federais e estaduais.
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Figura 1: Domínio dos Recursos Hídricos Superficiais

Fonte: ANA, s/d, p. 4.

Consulte o mapa interativo da ANA de rios  
de domínio federal e estadual, que detalha a figura 1. 

ACESSE ONLINE

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ef7d29c2ac754e9890d7cdbb78cbaf2c
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A Agência Nacional de Águas (ANA) será a 
responsável pelo gerenciamento dos rios de domí-
nio da União, enquanto nos rios estaduais e águas 
subterrâneas essa tarefa será desempenhada pelos 
órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. 

Acesse aqui a lista completa  
dos órgãos gestores do Brasil:  

1.5 Competência Constitucional em matéria 
de águas

A Constituição Federal de 1988 adotou o Estado 
Federal, que se fundamenta na ideia do princípio da 
autonomia e da participação política. A federação 
brasileira é composta pela União Federal, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal (art. 18, CF). Essa 
composição se organiza em três escalas de poder 
– nacional, estadual e local – sendo que cada uma 
delas possui atribuições próprias. A Constituição 
Brasileira instituiu um sistema de repartição de com-
petências (administrativas, legislativas, tributárias 
e jurisdicionais), por meio do qual dimensionou o 
poder político e garantiu a autonomia de cada uma 
das entidades federativas (Moraes, 2004). 

Competência: “faculdade juridicamente atribuída a 
uma entidade, órgão, agente do Poder Público para 
emitir decisões [...] são as diversas modalidades de 
poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais 
para realizar suas funções (Silva, 1996, p.455)

ACESSE ONLINE

A Constituição Federal distribui para os entes 
federativos suas competências, reconhecendo 
quais são seus poderes e responsabilidades. Assim, 
instituíram-se múltiplos centros de decisão política, 
no qual cada ente possui autonomia, atribuições e 
poderes específicos para agir sobre determinadas 
questões (Moraes, 2004). Esse sistema de repar-
tição de competências influencia diretamente a 
gestão ambiental e de recursos hídricos, pois a lei 
definirá, por meio da competência administrativa 
e legislativa, qual é o papel de cada um desses entes 
na gestão das águas.  

1.6 Competência Administrativa em matéria 
de Águas

A competência administrativa ou material versa 
sobre o desempenho das ações administrativas ine-
rentes aos diversos entes da administração pública. 
Trata-se de um poder-dever da Administração 
Pública de responsabilizar-se pelas competências 
que lhe foram atribuídas. 

Essas competências atribuem poderes específicos 
a cada um dos entes federativos e se dividem em 
três categorias: exclusiva, remanescente e comum. 
O quadro 1 sintetiza essas competências em relação 
aos entes federativos e seu impacto nos recursos 
hídricos. 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/textos-das-paginas-do-portal/lista-de-orgaos-gestores-estaduais
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/textos-das-paginas-do-portal/lista-de-orgaos-gestores-estaduais
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/textos-das-paginas-do-portal/lista-de-orgaos-gestores-estaduais
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Quadro 1 – Síntese das competências administrativas para os entes federativos e seu impacto nos recursos hídricos

Competência 
Administrativa 

Competência 
Comum                                     

Competência 
exclusiva 

Estados (Art. 25, § 
1º) 

Municípios (art. 30 CF) 

União, Estados, 
Distrito Federal e 

Municípios (art. 23 
da CF e LC 140/2011) 

Competência 
remanescente 

União (Art. 21 CF) 

Art. 21, XIX - instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso; Vide 
também: art. 21, inciso XII, alíneas b, d, f; 
XVIII; e XX. 

Art. 30 - V - organizar e prestar [...] os serviços 
públicos de interesse local [...]; VIII – promover 
[...] ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX 
- promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local [...]. 

Art. 25 § 1º competências que não lhes sejam 
vedadas pela CF 

Art. 23 - III - proteger [...] bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; VI - proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a 
flora;  IX – promover [...] a melhoria das 
condições de saneamento básico;  XI - 
registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios; 
Vide Lei Complementar 140/2011. 

Fonte: Constituição Federal

Elaborado por Villar, 2018.

1.6.1 Competência Material Exclusiva da União

A Constituição Federal, no artigo 21, atribuiu 
competência exclusiva à União para praticar os 
seguintes atos diretamente relacionados às águas: 
instituir o sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos; e definir os critérios de outorga 
de direitos de seu uso. 

Além dessas obrigações específicas, o artigo 
21 trouxe atribuições que possuem conexão com 
a gestão das águas ou de seus usos, tais como: 
estabelecer relações com Estados estrangeiros 
(dimensão transfronteiriça das águas); organizar 
os planos de ordenamento territorial; explorar 

os serviços de instalação de energia elétrica e 
aproveitamento energético dos cursos de água; 
transporte aquaviário; portos fluviais e lacustres; 
propor programas para combate à seca e inunda-
ções; diretrizes para o desenvolvimento urbano 
e saneamento, e determinar as condições para o 
exercício da garimpagem em forma associativa. 
A seguir se apresenta o artigo 21 da CF e suas 
principais obrigações relacionadas direta ou indi-
retamente as águas:

Art. 21. Compete à União:

I – manter relações com Estados estrangeiros e participar 
de organizações internacionais;
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IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econô-
mico e social;

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Estado ou Território;

f ) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra 
as calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 
de seu uso;

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos;

XXV – estabelecer as áreas e as condições para o exercí-
cio da atividade de garimpagem, em forma associativa.

Dessas competências se destaca o papel da União 
na gestão dos recursos hídricos transfronteiriços, 
uma vez que caberá a ela organizar as iniciativas de 
cooperação internacional com os países ribeirinhos 
ou do aquífero. No caso da exploração dos serviços 
e das instalações de energia elétrica e do aproveita-
mento energético dos cursos de água, se impõe uma 
medida restritiva ao exercício dessa competência, 
que é a negociação com os Estados no local onde 
for implementada a instalação ou o aproveitamento 
energético. Inclusive, a Constituição Federal garante 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos munícipios a 
participação no resultado da exploração de recursos 
hídricos, para fins de geração de energia elétrica no 
respectivo território ou compensação financeira por 
essa exploração (art. 20, § 1º). A União também tem 
um papel estratégico na prevenção das secas e das 
inundações, bem como no ordenamento territorial 
e no desenvolvimento econômico e social.

A Lei nº 9.433/1997 definiu o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIN-
GREH) e os instrumentos de gestão, nos quais se 
incluiu a outorga. O Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, órgão colegiado e deliberativo do SIN-
GREH, é o responsável por estabelecer os critérios 
gerais para outorga de direito de uso de recursos 
hídricos.

1.6.2 Competência Material Exclusiva dos 
Municípios

O artigo 30, nos incisos III a IX, da Constituição 
Federal, define a competência material exclusiva dos 
municípios. No caso específico das águas, se desta-
cam os incisos V e VIII, que atribuíram a esse ente 
a responsabilidade pelos serviços de interesse local 
(V), no qual se inclui o serviço de saneamento (art. 
8º-A da Lei nº 11.445/2007), e a responsabilidade 
pelo ordenamento territorial, que ao determinar a 
configuração do uso e ocupação do solo impacta 
diretamente na vulnerabilidade dos recursos hídri-
cos. Por exemplo, a falta de controle do ordena-
mento territorial permitiu a ocupação de áreas de 
mananciais, gerando sua degradação. Além disso, 
caberá aos municípios incluir em seu planejamento 
territorial as recomendações de uso e ocupação do 
solo estabelecidas nos planos de bacia. 

Dentre as competências municipais se incluiu 
a proteção ao patrimônio cultural local, que pode 
se relacionar com as águas, pois a existência de 
rios era um dos aspectos fundamentais para a 
escolha dos locais de assentamentos humanos. 
Tradicionalmente, se encontram sítios de valor 
cultural próximos aos rios, além disso, essa subs-
tância se atrela a diversas tradições culturais. A 
seguir se apresenta o artigo 30 e os incisos V, VIII 
e IX, que possuem uma relação mais estreita com 
a temática hídrica. 

Art. 30. Compete aos Municípios:

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de inte-
resse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial;
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VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cul-
tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual.

1.6.3 Competência Material Remanescente dos 
Estados

A competência material remanescente dos Esta-
dos está prevista no artigo 25, § 1º da Constituição 
Federal e determina que cabe aos Estados todas as 
competências materiais que não sejam da União (art. 
21) ou dos municípios (art. 30). Portanto, se não for
expressamente atribuído a esses dois entes, o Estado 
será o órgão competente.

1.6.4 Competência Material Comum

Por fim, tem-se a competência material comum 
prevista no artigo 23 da Constituição Federal no qual 
se atribuem deveres conjuntos a todos os entes da 
federação. A competência comum está diretamente 
relacionada à proteção ambiental, seja no desenho 
de políticas ambientais ou na fiscalização exercida 
pelos órgãos ambientais. Esse artigo foi regula-
mentado pela Lei Complementar nº 140/2011 que 
definiu os nortes dessa atuação simultânea. A seguir 
se apresenta o art. 23 da CF e os principais incisos 
relacionados às águas e seus usos ou à dimensão 
ambiental: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios:

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à edu-
cação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção de moradias 
e a melhoria das condições habitacionais e de sanea-
mento básico;

X – combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos 
e minerais em seus territórios;

A competência comum garante que União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal possam 
estabelecer programas para a proteção e conserva-
ção ambiental, bem como permite que os órgãos 
ambientais das três esferas fiscalizem o cumprimento 
da legislação ambiental e de recursos hídricos. Con-
tudo, o exercício conjunto da competência comum 
pode gerar conflitos para determinar qual é a norma 
administrativa mais adequada para uma determi-
nada questão. A Lei Complementar nº 140/2011 
trouxe diversas contribuições para harmonizar a 
atuação cooperativa dos entes federativos podendo-
-se destacar: critérios específicos para determinar o 
ente competente para o licenciamento ambiental e 
para determinar o responsável direto pela fiscaliza-
ção. A definição de um responsável direto pela tutela 
fiscalizatória não impede a ação dos outros entes, 
apenas resolve o conflito caso uma conduta gere a 
mesma autuação por mais de um órgão ambiental.

1.7 Competência Legislativa em matéria de 
Águas Doces

A competência legislativa permite “estabelecer 
normas jurídicas, editar regras e fixar princípios 
dominantes, disciplinando as atividades políticas 
e administrativas” (Ferreira, 1990, p.1). O quadro 
2 apresenta a síntese das principais competências 
legislativas relacionadas às águas.
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Quadro 2 – Síntese das competências legislativas relacionadas às águas para os entes federativos 

Competência 
Legislativa 

Competência 
exclusiva do 
Município 

Competência 
Privativa 

Estados (Art. 25, § 1º CF) 

União (Art. 22 CF) 

Municípios (art. 30, I CF) 

Competência 
remanescente 

Delegação aos Estados 
(art. 22, parágrafo único, CF) 

União Competência 
Concorrente 
(art. 24 CF) 

Art. 24, § 1º CF 

Estados 

Competência 
complementar 

Competência 
supletiva 

Art. 24, § 2º e 
3º CF 

Competência 
supletiva do 
Município 

Municípios (art. 30, II CF) 

Art. 22 - Águas e Energia (IX) 
Jazidas, minas, outros recursos 
minerais (XII) 

Art. 24 - VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico;  

Art. 25 § 1º competências que 
não lhes sejam vedadas pela CF 

Art. 30, I- assuntos de interesse 
local; 

Art. 30, II – suplementar a 
legislação federal e estadual.  

Fonte: Constituição Federal

Elaborado por Villar, 2018.

1.7.1 Competência Privativa da União

O artigo 22 da Constituição Federal regula a 
competência privativa da União para legislar. Ao 
contrário da competência material exclusiva, que 
não permite delegação aos Estados, a competência 
privativa permite que a União autorize os Estados a 
legislar sobre as matérias previstas no artigo 22 por 
meio de lei complementar. A seguir se apresentam os 
incisos do artigo 22 que têm relação direta e indireta 
com as águas e a proteção ambiental:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão;

X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marí-
tima, aérea e aeroespacial;

XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e meta-
lurgia;

A leitura do inciso IV pode passar a falsa ideia 
que apenas a União pode legislar em matéria de 
águas e, portanto, os Estados não poderiam estabele-
cer qualquer tipo de norma jurídica sobre os cursos 
de água sob o seu domínio. Esse entendimento não é 
correto, tanto que os estados brasileiros estabelece-
ram suas políticas de recursos hídricos com base na 
competência remanescente, concorrente e comum. 
Esse tema será explicado de forma detalhada no item 
1.7.5 – “Se a competência para legislar sobre águas 
é privativa da União como os Estados possuem leis 
estaduais sobre o assunto?”.
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O artigo 22, ao estabelecer a competência priva-
tiva da União para o direito civil e penal, restringiu a 
definição da responsabilidade civil e penal ambiental 
às normas editadas pela União. Da mesma forma, as 
águas minerais que pertencem à categoria de jazidas 
minerais se submetem às leis federais, contudo 
isso não retira dos estados sua competência para 
regular as águas subterrâneas. As águas minerais 
são uma categoria de água subterrânea, que tem 
um trata-mento jurídico especial. Esse tema será 
tratado com maior detalhamento na unidade 3. Por 
fim, questões relacionadas aos usos de energia e 
navegação tam-bém serão regulamentadas por leis 
federais.
1.7.2 Competência Concorrente 

O artigo 24 estabelece as regras da competência 
concorrente entre União, Estados, Municípios e o 
Distrito Federal. O foco desse tipo de competência 
é promover uma repartição vertical na atividade 
legislativa (Moraes, 2007). Dessa forma, a compe-
tência da União está restrita ao estabelecimento de 
normas gerais, cabendo aos Estados e ao Distrito 
Federal especificá-las por meio de leis de acordo 
com as suas particularidades locais. 

A competência concorrente garante aos Estados 
a competência complementar, isso é, detalhar uma 
lei federal que já existe (art. 24, § 1º). A União está 
restrita à edição de leis gerais, não podendo trazer 
o detalhamento, que será prerrogativa de cada
Estado e do Distrito Federal. Além disso, a inércia 
da União em editar as regras gerais, gera a com-
petência suplementar do Estados (art. 24, § 2º e § 
3º), que terão, temporariamente (enquanto não for 
editada a lei federal geral), competência plena para 
editar as normas gerais e específicas. Moraes (2007) 
sintetiza as principais características da competência 
concorrente:

•  A competência da União se restringe unica-
mente às normas gerais;

• A competência dos estados e do Distrito Fede-
ral visa complementar as normas gerais, para
torná-las mais específicas ou detalhadas;

•  Não há possibilidade de delegação da compe-
tência das matérias previstas no artigo 24 da
Constituição Federal;

•  Os estados podem legislar de forma geral se
a União não tiver regulamentado as matérias
previstas no art. 24 da Constituição Federal. A
superveniência de lei federal geral suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária.

A seguir se apresenta o artigo 24 e os incisos 
relacionados à gestão das águas: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econô-
mico e urbanístico;

V – produção e consumo;

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natu-
reza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico;

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre nor-
mas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário.

A competência concorrente lida com diversos 
temas correlacionados às águas, como por exemplo: 
o direito urbanístico (a produção do espaço urbano
modifica sensivelmente as características da bacia 
hidrográfica); a produção e consumo (incentivo ao 
reuso de água e racionamento do uso da água); con-
servação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
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poluição; proteção ao patrimônio cultural e pai-
sagístico; responsabilidade por dano ambiental e 
defesa da saúde. 

O rol de matérias do artigo 24 é bastante amplo, 
permitindo aos Estados legislar sobre diversos 
aspectos relacionados às águas e mitigando a ideia 
de competência privativa da União para legislar em 
matéria de águas. A competência concorrente per-
mite que os Estados legislem de forma abrangente 
sobre a dimensão ambiental das águas.

1.7.3 Competência Legislativa Remanescente 
dos Estados

O artigo 25, § 1º ampara não apenas a com-
petência remanescente material, mas também a 
legislativa. Os Estados poderão legislar sobre todas 
as matérias que não lhes forem vedadas pela Consti-
tuição Federal (vide arts. 22 e 30 da CF que definem 
as competências: privativa da União e exclusiva dos 
Municípios). Deve-se ressalvar que lei complemen-
tar federal pode autorizar os Estados a legislarem 
sobre as matérias relacionadas no art. 22, onde se 
incluem as águas (art. 22, parágrafo único).

1.7.4 Competência Legislativa Exclusiva e 
Suplementar do Município.

A competência legislativa exclusiva dos municí-
pios se encontra no artigo 30, I e a suplementar no 
art. 30, II da Constituição Federal. 

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no 
que couber;

A competência exclusiva se caracteriza pela 
predominância do interesse local, que pode ser 
entendido como aqueles interesses diretamente 
relacionados às demandas do município, mesmo 
que possam gerar reflexos no âmbito regional ou 
geral (Moraes, 2004). O judiciário foi acionado em 
diversos casos para julgar a constitucionalidade de 
leis municipais diante da necessidade de verificar se 
realmente a norma municipal atende ao interesse 

local em matéria ambiental ou o extrapolou. O 
Município é competente para legislar sobre meio 
ambiente, no limite de seu interesse local e desde 
que seu regramento seja harmônico com as normas 
estaduais e federais (Mendes; Branco, 2011). Com 
base no interesse local e na competência para esta-
belecer o ordenamento territorial, o município é o 
responsável por editar o plano diretor e as leis de 
uso e ocupação do solo, que são fundamentais para 
a proteção das águas.

Os municípios também possuem competência 
suplementar, isto é, diante da ausência de normas 
federais e estaduais, podem suprir essas lacunas, 
desde que seja necessário para atender o interesse 
local (Mendes; Branco, 2011). 

1.7.5 Se a competência para legislar sobre águas 
é privativa da União como os Estados 
possuem leis estaduais sobre o assunto?

O artigo 22, IV da Constituição Federal atribui a 
competência privativa da União para legislar sobre 
águas. Contudo, não se pode esquecer que a Carta 
Magna ainda prevê a competência concorrente e a 
competência comum, bem como colocou parte dos 
recursos hídricos sob domínio dos Estados. 

Nesse sentido, essa competência privativa se refere 
à criação do direito de águas que pode versar sobre: 

Domínio de álveos, aluvião, avulsão, álveo abando-
nado, retorno das águas ao leito anterior, mudança de 
curso, direito dos ribeirinhos, garantias de uso gratuito, 
direito de acesso às águas, inalienabilidade das águas, 
condições de obrigatoriedade dos prédios inferiores 
receberem águas que correm dos superiores, desvio das 
correntes, curso das águas nascentes, hierarquia de uso 
das águas públicas e multas e sanções sobre a desobedi-
ência a várias dessas disposições (Pompeu, 2006, p. 47).

Se o foco de análise for a capacidade de legislar 
sobre águas na vertente ambiental ou o poder de 
editar normas administrativas para os bens que estão 
sob o domínio de um determinado ente, não se uti-
liza como referência o artigo 22, IV, mas sim a ideia 
de domínio das águas (art. 20 e 26) que gera ao seu 
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detentor a obrigação de administrar seus bens, bem 
como os artigos 23 e 24 da CF que tratam da com-
petência comum e concorrente, respectivamente.

A Constituição Federal, quando atribuiu aos 
Estados o domínio das águas superficiais e subter-
râneas nos termos do artigo 26, I, lhes garantiu o 
direito de editar normas administrativas para gerir 
esses recursos. A União, não sendo detentora desses 
recursos, não poderia editar normas específicas para 
administrá-los. Nesse cenário surge a competência 
concorrente dos Estados. 

O artigo 24, VI, prescreve que compete, concor-
rentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
elaborar leis sobre florestas, caça, pesca, fauna, con-
servação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição, o que claramente inclui a salvaguarda das 
águas na perspectiva da qualidade ambiental. Dessa 
maneira, os Estados, com base nas regras gerais 
emitidas pela União (destaque para a Lei Federal nº 
9.433/1997), estão autorizados por meio da compe-
tência concorrente a estabelecer normas específicas 
para os recursos hídricos que estão sob seu domínio. 

Além disso, o art. 23, incisos VI e XI, da Cons-
tituição Federal atribui a União, Estados, Distrito 
Federal e Município a competência comum de 
“proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas” e “registrar, acompanhar 
e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus 
territórios”. Para realizar esse poder-dever em rela-
ção aos recursos hídricos, os Estados e Municípios 
precisam editar normas que vão dar sustentação 
à sua atuação pública, especialmente no caso dos 
Estados em relação as águas sob seu domínio. 

A leitura do artigo 22, IV da Constituição Federal 
deve se dar em conjunto com os outros tipos de com-
petência e à luz do artigo 225. Em matéria ambiental, 
o legislador optou pela multiplicidade e sobreposi-
ção de esferas de atuação, o que se demonstra não 

apenas no regime das competências, mas da leitura 
do artigo 225 que impõe ao Poder Público e a toda a 
coletividade o dever de defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Sendo assim, os Estados podem baixar normas 
administrativas sobre a gestão das águas que se 
encontram sob seu domínio, observando os crité-
rios determinados nas regras gerais editadas pela 
União, bem como podem criar normas ambientais 
destinadas a proteger as águas. Contudo, não podem 
estabelecer normas de direito de águas.

Os municípios só podem editar normas de cunho 
ambiental para os recursos hídricos, desde que res-
paldados na ideia de interesse local. Não há águas de 
domínio municipal, logo não possuem capacidade 
de editar normas administrativas para sua gestão. 

1.8 A Lei Federal nº 9.433/1997: um novo 
paradigma na gestão das águas doces

A Lei Federal nº 9.433/1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, nasce com o objetivo 
de regulamentar o artigo 21, XIX, da Constituição 
Federal. Essa norma estabeleceu o novo regime 
jurídico dos recursos hídricos no Brasil. Ao todo são 
57 artigos divididos em quatro títulos: Título I – Da 
Política Nacional de Recursos Hídricos; Título II – 
Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; Título III – Das Infrações e Penalidades; e 
Título IV – Das Disposições Gerais e Transitórias. 

Essa lei se consubstancia em um documento 
jurídico de natureza política, pois determina os 
nortes da gestão das águas, estabelece os instru-
mentos para seu aproveitamento e as competências 
institucionais dos entes e órgãos integrantes desse 
sistema de gestão, organiza como se dará a relação 
com a sociedade e institui infrações e penalidades 
pela inobservância das condutas prescritas (Cau-
bet, 2004). O Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos e os Instrumentos de Gestão 
dessa lei serão abordados na Unidade 2. O enfoque 



O DIREITO NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

23

aqui será apresentar os parâmetros inovadores de 
gestão trazidos por essa lei em seus fundamentos, 
objetivos e diretrizes de ação.

Assista:
vídeo 2: A Lei das Águas do Brasil.
Produção: ANA.

1.8.1 Pressupostos Fundamentais da Nova 
Política de Recursos Hídricos

O artigo 1º espelha os fundamentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos que são os seguintes: 

I – a água é um bem de domínio público;

II – a água é um recurso natural limitado, dotado de 
valor econômico;

III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recur-
sos hídricos é o consumo humano e a dessedentação 
de animais;

IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre propor-
cionar o uso múltiplo das águas;

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos;

VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentrali-
zada e contar com a participação do Poder Público, dos 
usuários e das comunidades.

Cada um desses fundamentos será desdobrado 
em tópicos. 

1.8.1.1 Caráter Público da Água

O artigo I, inciso I, reafirmou o caráter público 
da água, que foi definido nos artigos 20, III, e 26, I, 
da Constituição Federal. Dessa forma, se cristalizou 
o entendimento da publicização integral da pro-
priedade das águas (Viegas, 2005, Granziera, 2006, 
Pompeu, 2006).  Não restam, dúvidas sobre o fim 
das águas particulares. 

O artigo 1.230 do Código Civil afirma que 
“A propriedade do solo não abrange as jazidas, 

minas e demais recursos minerais, os potenciais de 
energia hidráulica, os monumentos arqueológicos 
e outros bens referidos por leis especiais”. Embora 
não se tenha feito menção expressa as águas, elas 
entraram na categoria de “outros bens referidos 
por leis especiais”, portanto os recursos hídricos 
existentes em uma propriedade não pertencem 
ao proprietário e se este quiser utilizá-los deverá 
cumprir os trâmites administrativos necessários 
para legitimar seu uso.

1.8.1.2 Bem escasso dotado de valor econômico 

O artigo 1º, inciso II, classifica a água como um 
bem escasso. Sua quantidade é limitada no planeta, 
porém a demanda pelo seu uso aumenta, enquanto 
se tem a progressiva deterioração das reservas por 
atividades antrópicas. Essa situação exige o uso 
racional da água, sendo que uma das formas de 
estimular esse comportamento seria atribuir um 
valor econômico a esse recurso.

Esse pressuposto se fundamenta na ideia de que 
o mau uso das águas está atrelado à sua gratuidade. 
Dessa forma, ao ter um custo zero, os usuários não 
se preocupariam em estabelecer limites e abusariam 
no consumo. A atribuição de um valor econômico 
contribuiria para gerar a percepção da escassez 
e, consequentemente, um uso mais racional do 
recurso que atenderia aos princípios do usuário 
pagador e do poluidor pagador (Barros e Amin, 
2007).  

O pagamento pelo uso da água é uma forma 
de oferecer uma contraprestação à sociedade pela 
utilização de um recurso que pertence a todos. 
Esse fundamento é a base para a aplicação do 
instrumento da cobrança, o qual tem se mostrado 
uma importante fonte de recursos para a melho-
ria da gestão e das condições ambientais da bacia 
hidrográfica. 

Em contrapartida, esse inciso causou polêmica, 
pois o reconhecimento do valor econômico não se deu 

https://www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-k.
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em conjunto com o reconhecimento de seu caráter 
indispensável para a vida. Vários autores defendem 
a necessidade de deixar o acesso à água livre se este 
se prestar para atender às necessidades básicas da 
vida, bem como de criar instrumentos que garan-
tam esse direito (Caubet, 2004). Além disso, o fato 
de transformar a água em um bem econômico, não 
necessariamente transformaria a gestão, pois quem 
tem disponibilidade de recursos financeiros poderia 
continuar a fazer um uso excessivo do recurso.

Assista:
Vídeo 3: O Uso Racional da Água. 
Produção: ANA.

1.8.1.3 Prioridade do consumo humano e da 
dessedentação de animais

O artigo I, inciso III, assegura a prioridade do 
consumo humano e da dessedentação de animais 
no uso da água em situações de escassez. Esse 
pressuposto foi bastante debatido durante os racio-
namentos impostos à população em virtude das 
secas ocorridas nos períodos de 2014 e 2015. Salvo 
nos casos de escassez, a gestão das águas se orienta 
pelos usos múltiplos. Nessa situação excepcional 
é possível suspender ou modificar as outorgas 
concedidas desde que se tenha como foco o aten-
dimento às necessidades básicas da população e 
dos animais. Contudo, esse fundamento enfrenta 
duas dificuldades jurídicas: o primeiro refere-se à 
falta de parâmetros jurídicos para definir o que é 
um cenário de escassez, dependendo da atuação 
discricionária do Poder Público, e o segundo diz 
respeito à quantidade de água que deveria ser dis-

tribuída para a população nesse tipo de situação 
(Caubet, 2004).

1.8.1.4 Uso múltiplo da água

O artigo I, inciso IV, consagra os usos múltiplos 
das águas, portanto nenhum setor usuário deve ter 
privilégios em relação aos demais setores (Milaré, 
2015). A lei não estabeleceu ordem de prioridades 
entre os usuários, portanto essa escolha será nego-
ciada por meio de uma gestão descentralizada reali-
zada pelos Comitês de Bacia, que analisam a situação 
fática e determinam a melhor forma de otimizar o 
uso da água, de forma a beneficiar o maior número 
de usuários. 

Assista:
Vídeo 4: Usos Múltiplos.
Produção: ANA

1.8.1.5 A bacia hidrográfica como unidade de 
gestão

O artigo I, inciso V, adotou a bacia hidrográfica 
como unidade territorial da gestão das águas. Essa 
escala territorial já tinha sido adotada pela Política 
Agrícola (Lei nº 8171/1991), que no artigo 20 a con-
solidava como a unidade básica de planejamento do 
uso, da conservação e da recuperação dos recursos 
naturais. A bacia hidrográfica pode ser definida 
como uma área de captação natural da água de pre-
cipitação que faz convergir os escoamentos para um 
único ponto de saída, seu exutório (foz ou desembo-
cadura) (Tucci, 1997). A figura 2 demonstra como se 
conforma uma bacia hidrográfica, destacando seus 
principais elementos. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdL2yQoroag
https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis
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Figura 2:  A bacia hidrográfica e os seus elementos.

Elaboração: Fernanda Bornancin Santos e Maristela Mitsuko Ono

Fonte: http://www.cuidedosrios.eco.br/bacia-hidrografica/

Ao observar a figura 2, percebe-se que a bacia é 
composta por um conjunto de superfícies vertentes 
(superfícies inclinadas, que permitem o escoamento 
da água), pelos divisores de água e inclinações no 
terreno, e por uma rede de drenagem, que é formada 
pelos cursos de água hierarquicamente interligados 
que fluem até resultar em um leito único na desem-
bocadura. Dessa forma, pode-se dizer que a “bacia 
hidrográfica é a unidade biogeofisiográfica que drena 
para rio, lago, represa ou oceano” (TUNDISI et al, 
2008, p. 1). Do ponto de vista jurídico, a Instrução 
Normativa MMA nº 4/2000 definiu a bacia hidrográ-

fica como a “área de drenagem de um curso d’água 
ou lago” (art. 2º, inciso IV). 

A Resolução CNRH nº 32/2003 estabeleceu a 
Divisão Hidrográfica Nacional, conformada por 
12 regiões hidrográficas, definidas como: “o espaço 
territorial brasileiro compreendido por uma bacia, 
grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contí-
guas com características naturais, sociais e econômi-
cas homogêneas ou similares, com vistas a orientar 
o planejamento e gerenciamento dos recursos hídri-
cos” (art. 1º, parágrafo único). A figura 3 demonstra 
a divisão hidrográfica nacional.

http://www.cuidedosrios.eco.br/bacia-hidrografica/
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Figura 3 – Regiões Hidrográficas Brasileiras

Fonte: ANA, 2012, p. 23.

Essas regiões hidrográficas podem se desdobrar 
em unidades de gestão menores, que serão dota-
das das estruturas gerencias (comitês e agencias 
de bacia). Os Estados também devem delimitar 
as suas unidades de gestão com base nas bacias 
hidrográficas. Esse recorte gerencial não precisa 
corresponder exatamente aos limites da totalidade 

da bacia, podendo compreender parte dela ou sub-
-bacias específicas. 

A bacia hidrográfica corresponde a uma uni-
dade física que pode se estender por várias escalas 
espaciais, local, regional, nacional ou transfrontei-
riça (TUNDISI, 2003). Frequentemente, diante de 
sua extensão ou particularidades socioeconômicas 
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recomenda-se sua subdivisão em sub-bacias, como 
forma de reduzir a escala de atuação e otimizar a 
gestão. A Resolução CNRH nº 30/2002 define a 
metodologia para efeito de codificação das bacias 
hidrográficas em âmbito nacional.

A adoção da bacia hidrográfica como unidade 
de gestão foi um avanço importante, pois permite 
adotar uma visão sistêmica dos recursos hídricos 
incorporando aspectos ambientais, sociais e eco-
nômicos, bem como estimula a descentralização 
da gestão, permitindo o envolvimento dos atores 
sociais que utilizam os recursos hídricos em um 
determinado território. 

1.8.1.6 A Bacia Hidrográfica e o desafio da 
integração das águas superficiais, 
subterrâneas e costeiras 

A bacia hidrográfica tem o desafio de promover 
a gestão integrada das águas doces superficiais, sub-
terrâneas e costeiras. Essas três dimensões da água se 
inter-relacionam de maneira direta, porém cada uma 
delas possui bases geográficas que não necessaria-
mente convergem com os limites da bacia. As águas 
subterrâneas se vinculam à bacia hidrogeológica, 
que nem sempre converge com a bacia hidrográfica, 
tema que será abordado em detalhes na Unidade 3. 
Por sua vez, as águas costeiras se atrelam ao Geren-
ciamento Costeiro e à definição da Zona Costeira, 
que são regidos pela Lei nº 7.661/1988 e o Decreto 
nº 5.300/2004. Esse espaço também é influenciado 
pelo Decreto Lei nº 9.760/1946, pois parte dessas 
áreas se localizam em terrenos de marinha (Calasans 
e Silva, 2014).

No tocante às águas subterrâneas, ainda que com 
algumas dificuldades, elas foram classificadas como 
recursos hídricos e integram a gestão das águas. Por 
sua vez, há controvérsias sobre a inclusão ou não 
das águas costeiras dentro da definição de bacia 
hidrográfica (Calasans e Silva, 2014). 

Essa controvérsia inclui a determinação geográ-
fica do ponto exutório da bacia hidrográfica, pois 
a competência dos órgãos do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos se restringe a 
esse território, bem como a incidência dos instru-
mentos de gestão hídrica. Aparentemente, a Lei nº 
9.433/1997, art. 3º, VI, ao estabelecer que a Política 
Nacional de Recursos Hídricos deve estabelecer 
a “integração da gestão das bacias hidrográficas 
com a dos sistemas estuarinos e costeiros” reforça 
o entendimento pela exclusão desses recursos da 
noção de bacia hidrográfica, retirando-as da tutela 
do Sistema Nacional de Recursos Hídricos (Calasans 
e Silva, 2014). A Resolução CNRH nº 32/2003 que 
delimita as Regiões Hidrográficas Brasileiras, não 
traz o detalhamento sobre o limite final da bacia, 
definindo onde terminam os recursos hídricos e se 
inicia o mar. 

Há uma interação entre as águas doces e salinas, 
o que gera problemas particularmente relevantes no 
caso da outorga nos ambientes de transição litorâ-
neos. Nesses casos, as atividades que usam a água 
são passíveis de outorga e quem seria o responsável, 
a ANA ou os órgãos estaduais? 

Essa questão gerou a criação do Câmara Téc-
nica de Integração da Gestão de Bacias Hidrográ-
ficas e dos Sistemas Estuarinos da Zona Costeira 
– CTCOST no âmbito do CNRH. Apesar dos esfor-
ços, até o momento, não se conseguiu chegar a uma 
resolução que estabeleça diretrizes para os planos 
de recursos hídricos de regiões que contenham 
trechos da zona costeira ou regulamentar a questão 
da outorga. 

A Resolução CNRH nº 145/2012, que trata das 
diretrizes gerais dos planos de bacia, não aborda o 
tema, mencionando apenas que os planos de bacia 
devem considerar os demais planos, programas, 
projetos e estudos existentes relacionados à gestão 
costeira. A Resolução CNRH nº 181/2016, ao defi-
nir as Prioridades, Ações e Metas do Plano Nacio-
nal de Recursos Hídricos para 2016-2020, incluiu 
a meta 16, que trata especificamente da integração 
das zonas costeiras ao sistema de gerenciamento 
de recursos hídricos. Dentre as ações previstas, 
incluiu-se:
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•	  Desenvolver a capacidades dos representantes 
do SINGREH sobre temas de interface entre 
Gestão de Zona Costeira e Gestão de Recursos 
Hídricos. 

•	  Definir diretrizes específicas para a elaboração 
de planos de recursos hídricos em regiões que 
contenham trechos da Zona Costeira e bacias 
insulares. 

•	  Definir as diretrizes e atribuições da área de 
gestão de recursos hídricos na gestão das áreas 
costeiras e bacias insulares de forma integrada 
com outras áreas.

Percebe-se que o tema da integração entre a 
gestão das bacias hidrográficas e a gestão costeira se 
encontra em estágio inicial e tem muito para avançar. 

1.8.1.7 Gestão descentralizada e participativa

A Lei nº 9.433/1997, no art. 1º, incisos V e VI, 
desenhou um novo modelo de gestão de águas 
descentralizado e participativo, tendo como base 
a bacia hidrográfica e o envolvimento dos atores. 
Essa transformação da gestão se inspirou no modelo 
de política de águas francês. Caubet (2004, p. 152) 
esclarece que a descentralização “consiste em dele-
gar [...] o poder de decisão em relação a assuntos 
político-administrativos”. Partiu-se do pressuposto 
de que o envolvimento dos atores e da comunidade 
no processo de decisão contribui para a democrati-
zação, transparência e controle social das políticas 
de água. 

A estratégia adotada para promover a gestão 
descentralizada e participativa se fundamenta na 
criação de dois entes públicos na escala de cada 
bacia: os comitês de bacia hidrográfica e as agências 
de bacia. Os comitês seriam formados por repre-
sentantes do poder público, usuários e sociedade 
civil e possuem caráter deliberativo. Por sua vez, as 
agências assumiriam o papel de braços executivos 
do comitê, dando apoio técnico e administrativo ao 
processo decisório (Abers e Jorge, 2005). A unidade 
2 abordará em detalhes essas estruturas de gestão. 

1.8.2 Dos Objetivos

Os objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos foram expostos no artigo 2º da Lei nº 
9.433/1997 e visam: 

I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos;

II – a utilização racional e integrada dos recursos hídri-
cos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável;

III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do uso inade-
quado dos recursos naturais.

O objetivo previsto no inciso I pretende garantir 
a disponibilidade de água em termos quantitativos 
e qualitativos, conforme os diferentes tipos de usos, 
para as presentes e futuras gerações. Esse inciso 
retoma a ideia constitucional do artigo 225, que 
garante o direito ao meio ambiente equilibrado. O 
inciso II defende a utilização racional e integrada 
dos recursos hídricos e chama a atenção para a 
necessidade de fomentar o transporte aquaviário. Já 
o inciso III ressalta a importância da prevenção e o 
controle dos desastres, sejam naturais ou causados 
pelo uso inadequado dos recursos (CAUBET, 2004). 

1.8.3 Das Diretrizes Gerais de Ação 

O artigo 3º estabelece as seguintes diretrizes 
gerais de ação para implementação da política de 
águas:

I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;

II – a adequação da gestão de recursos hídricos às 
diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais das diversas regiões do País;

III – a integração da gestão de recursos hídricos com a 
gestão ambiental;

IV – a articulação do planejamento de recursos hídricos 
com o dos setores usuários e com os planejamentos 
regional, estadual e nacional;

V – a articulação da gestão de recursos hídricos com a 
do uso do solo;



O DIREITO NA CONSTRUÇÃO  
DA GOVERNANÇA DAS ÁGUAS DOCES

29

VI – a integração da gestão das bacias hidrográficas com 
a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.

As diretrizes previstas no artigo 3º buscam 
orientar a gestão das águas com base no modelo de 
gestão integrada dos recursos hídricos. Dessa forma, 
a gestão das águas deve ser feita de forma sistêmica, 
incluindo os aspectos de qualidade e quantidade, os 
quais são indissociáveis e complementares. 

A gestão deve se adaptar à realidade local ou 
regional. O Brasil é um país de dimensões conti-
nentais com realidades distintas. Por exemplo, a 
gestão na região da Amazônia não pode utilizar as 
mesmas estratégias daquela promovida na Região 
Sudeste ou no Semiárido. A gestão deve ser dinâmica 
e adaptar-se as necessidades e características de cada 
bacia e região. 

Por fim, a gestão das águas deve ser coordenada 
com a de outros temas diretamente relacionados 
como meio ambiente, uso do solo e gestão costeira. 
A qualidade e quantidade das águas depende da 
proteção dos ecossistemas e de políticas territoriais 
que promovam usos conformes com a vulnerabili-
dade da bacia. A integração com a gestão costeira é 
fundamental, pois a maior porcentagem da poluição 
que atinge essa área chega por meio dos rios. Além 
disso, a extração desregrada das águas doces nas 
zonas costeira pode causar a salinização dos rios e 
aquíferos e comprometer os ecossistemas costeiros. 

1.9 Direito humano à água e ao saneamento 
no ordenamento jurídico brasileiro

O direito humano à água e ao saneamento 
ganhou força no início do século XXI em grande 
parte motivado pelo movimento de resistência à 
privatização dos serviços públicos de água e esgoto.  
Segue, abaixo, vídeo que apresenta a opinião da 
Profa. Dra. Andreia Costa Vieira a respeito do tema.

Videoaula 1:
Privatização dos Serviços de Água  
e o Direito Humano à Água  
da Profa. Dra. Andreia Costa Vieira.

Contudo, o Direito Internacional e as organi-
zações internacionais já afirmavam a necessidade 
de reconhecer um direito de acesso à água desde 
meados do século XX. Sua centelha surge no direito 
humanitário, diante da necessidade de proteger 
determinados grupos sociais vulneráveis (Dupuy, 
2006). São exemplos as seguintes convenções: 

•	a Convenção de Genebra de 1949;
•	  as Regras Mínimas para o Tratamento dos 

Reclusos adotadas pelo Primeiro Congresso das 
Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e o 
Tratamento dos Delinquentes (Genebra, 1955);

•	  a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Contra a Mulher 
(1979); e 

•	a Convenção de Direitos da Criança (1989). 
O caráter indispensável da água também foi 

enfatizado em várias conferências e declarações 
sobre água, ambiente e saúde (Ribeiro, 2005; Villar, 
2015), tais como: 

•	  a Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Humano (Estocolmo, 1972); 

•	  a Conferência das Nações Unidas sobre Água, 
em 1977;

•	  a Conferência Internacional sobre Água e o 
Meio Ambiente (Dublin, 1992); 

•	  a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92);

•	  a Conferência Internacional sobre Água e 
Desenvolvimento Sustentável (Paris, 1998); 

•	  a Conferência Global sobre Água Potável e 
Saneamento (1990); 

•	  a Conferência Internacional sobre a Água Doce 
(Bonn, 2001).

Para expandir o acesso à água, estabeleceu-se a 
“Década Internacional de Abastecimento da Água 
e Saneamento” (1980-1990), a Avaliação Global da 
Década Internacional de Água Potável e Saneamento 
e a Carta de Nova Déli que recomendaram a pro-
visão de água potável em quantidades suficientes e 

https://youtu.be/WYbWtgKsulc
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saneamento para todos como meta para o ano 2000 
(Castro, 2007; Villar et al, 2012). 

A redução do número de pessoas sem acesso à 
água potável foi retomada na Declaração do Milênio, 
que dentre as suas metas pretendia reduzir o número 
de excluídos hídricos pela metade até o ano de 2015. 
Tais metas foram ampliadas pela Cúpula Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 
Joanesburgo, em 2002, que agregou o objetivo de 
reduzir pela metade o número de pessoas sem acesso 
ao saneamento básico. As Nações Unidas declararam 
o ano de 2003 como o Ano Internacional da Água, 
e 2008 como a Ano Internacional do Saneamento 
Básico. Em 2005 foi instituída a Década Interna-
cional de Ação, “Água para a Vida” (2005 – 2015). 

Em setembro de 2015, os Estados-membros da 
ONU aprovaram a Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável que prevê 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável que devem ser cumpridos 
até 2030, e o acesso à água e ao saneamento foram 
contemplados no ODS nº 6.  

A conformação do entendimento do direito à 
água e ao saneamento como um direito humano 
no plano internacional ganhou forma e substância 
graças a três documentos: a Observação Geral nº 
15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, a Resolução nº 64/292 de 28 de julho de 
2010, da Assembleia Geral das Nações Unidas; e a 
Resolução nº 15/9 aprovada pelo Conselho de Direi-
tos Humanos da ONU, em 2010. Esses instrumentos 
fortalecem a ideia do direito humano à água e justiça 
hídrica defendida por vários movimentos sociais.

A Observação Geral nº 15 do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais – CDESC (2002), 
intitulada o direito à água, considerou o direito 
humano à água como inserido no conjunto de direi-
tos econômicos, sociais e culturais, proclamados, 
em especial, pelo Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (PDESC), de 1966. 
Embora o PDESC não faça menção expressa a esse 
direito, ele pode ser inferido de outros direitos 
como o direito à vida, o de desfrutar de um nível de 

vida adequado à saúde e ao bem estar humano, a 
dignidade da pessoa humana, o da proteção contra 
doenças, do acesso a uma alimentação adequada e 
ao desenvolvimento humano (Villar, 2013). 

Esse documento definiu esse direito humano 
como o fornecimento de água suficiente, segura, 
aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis 
para os usos pessoais e domésticos (CESCR, 2002). 
Esse conceito suscitou duas controvérsias: como 
determinar a quantidade suficiente de água por pes-
soa, posto que a literatura diverge sobre qual seriam 
essas quantidades. A outra foi o fato de vincular 
o exercício de um direito fundamental inerente à 
pessoa humana ao pagamento de um preço.

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
(AGNU) aprovou a Resolução nº 64/292, intitulada 
o direito humano à água e ao saneamento, que con-
tribuiu para fortalecer o entendimento desse direito 
como um desdobramento dos direitos previstos na 
Carta de Direitos Humanos. Esse instrumento, além 
de reconhecer esse direito, convocou os Estados e as 
Organizações Internacionais a desenvolver formas 
para garantir a universalização do acesso a popula-
ção. Por sua vez, a Resolução nº 15/9 do Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas afirmou 
que esse direito resulta do direito a um nível de vida 
adequado, e se encontra diretamente associado ao 
direito à saúde, à vida e à dignidade humana.

O Brasil votou a favor da Resolução AGNU nº 
64/292 (2010), porém ao contrário de outros países 
latino-americanos (por exemplo, Uruguai, Bolívia, 
Equador, Costa Rica, etc), seu ordenamento interno 
não reconhece expressamente esse direito. Diante da 
essencialidade da água para a vida, alguns autores 
defendem que o acesso à água potável e ao sanea-
mento estão inclusos na cláusula pétrea da dignidade 
humana, consagrada no artigo 1°, inciso III, da 
Constituição Federal de 1988 (Mirandola e Saito, 
2006; Fachin e Silva, 2011; Flores, 2011; Moares e 
Marques Júnior; Melo, 2013).

Apesar de a Carta Magna dar abertura para a 
inclusão desse direito como direito fundamental, 

http://www.un.org/waterforlifedecade/
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o ordenamento jurídico brasileiro tem falhado em
estabelecer os meios necessários para garanti-lo de 
forma eficiente. A Lei Federal nº 11.445/2007 (Política 
Federal de Saneamento Básico) e o Decreto Federal nº 
7.217/2010 chamam a atenção sobre a necessidade de 
universalização do serviço e da aplicação de subsídios 
como meio para garantir esse acesso para as classes 
mais desfavorecidas. Um dos grandes desafios desse 
direito é a criação de projetos destinados a ampliar 
a cobertura desses serviços em locais que não sejam 
considerados economicamente lucrativos, seja pelas 
condições socioeconômicas da população, pela falta 
do recurso ou ainda pelo alto custo de instalação da 
rede de água e saneamento. Por outro lado, a aplicação 
dos subsídios como forma de garantir o acesso aqueles 
que não podem pagar deixa a desejar (Villar, 2013). 
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