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RESUMO 

 

SOTTILI, Cleverson. Direito fundamental à água: um patrimônio comum? 2020. 118 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 

Chapecó, 2020. 

 

A presente pesquisa visa estudar a privatização das águas no Brasil, tema que vem ganhando 

destaque em razão de iniciativas como o Projeto de Lei n. 495 do Senado, que visa criar um 

grande comércio de águas no Brasil, com a possibilidade de privatização de bacias e sub-bacias 

hidrográficas inteiras, o que representa uma mudança jurídica e social de acentuado relevo na 

ordem nacional. Nesses trilhos, será traçada uma discussão acerca da essencialidade da água, 

do tratamento jurídico conferido a ela, bem como da sua disponibilidade e respectivas projeções 

para o futuro. Para guiar o estudo, o problema de pesquisa a ser perquirido consiste em abordar 

se a água na sua condição de bem comum é passível de ser privatizada. Por sua vez, o tema de 

pesquisa é como se configura o debate em torno da privatização das águas no Brasil. A 

importância do tema se caracteriza pelo fato de a presente pesquisa enfrentar um tema de alta 

indagação, realizando recortes filosóficos e jurídicos a fim de avaliar a viabilidade jurídica e 

social de propostas que visam mercantilizar as águas. O objetivo geral da pesquisa é estudar 

como são tratadas as águas no Brasil, do ponto de vista jurídico e social, pelas doutrinas 

mercadológica e ambientalista. Já os objetivos específicos são o levantamento de dados acerca 

da quantidade de água potável ainda existente; Estudar os efeitos das mudanças climáticas na 

disponibilidade de água potável; Trazer à tona a discussão da água em paralelo com a dignidade 

da pessoa humana e estudar os valores inerentes à água; Analisar o tratamento jurídico 

conferido às águas no Brasil; Debater acerca dos novos direitos e novos paradigmas que se 

desenham para o futuro das águas e por derradeiro analisar a possibilidade de privatização das 

águas no Brasil. Já o método de abordagem foi o dedutivo, baseado na pesquisa documental de 

doutrinas, artigos científicos e capítulos de livros, a fim de trazer vários pontos de vista em uma 

multiplicidade de fontes. Os resultados obtidos foram que estamos presenciando uma profunda 

crise hídrica em nível global, que somente tende a se agravar com a interferência de ações 

antrópicas, que estão massivamente pautadas lógica dos mercados que vai completamente de 

encontro com as boas práticas de sustentabilidade. Ademais foi observado que a tutela na gestão 

hídrica no Brasil é altamente ineficiente e por derradeiro que a privatização das águas não 

encontra suporte mínimo, seja ele jurídico, seja ele social. 

 

Palavras-chave: Águas; Gestão de recursos hídricos; Privatização das águas. 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SOTTILI, Cleverson. Fundamental right to the water: a common property? 2020. 118 p. 

Dissertation (Master Degree in Law) – Community University of the Region of Chapecó, 

Chapecó, 2020. 

 

This research aims to study the privatization of water in Brazil, a topic that has been gaining 

prominence due to initiatives such as the Bill 495 of the Senate, which intends to create a large 

water trade in Brazil, with the possibility of privatizing basins and entire hydrographic sub-

basins, which represents a major legal and social change in the national order. Along these 

tracks, it will be drawn a discussion about the essentiality of water, the legal treatment given to 

it, as well as its availability and respective projections for the future. To guide the study, the 

research problem which has been inquired is to address whether water in its condition of a 

common good is likely to be privatized. In its turn, the research theme is how the debate around 

water privatization in Brazil is set up. The importance of the theme is characterized by the fact 

that the present research faces a highly questioned topic, making philosophical and legal cuts 

in order to evaluate the legal and social viability of proposals that aim to commercialize the 

water. The general objective of the research is to study how the water is treated in Brazil, from 

a legal and social point of view, according to market and environmental doctrines. The specific 

objectives are to collect data on the amount of drinking water that still exists; Study the effects 

of climate change on the availability of drinking water; Bring up the discussion of water in 

parallel with the dignity of the human person and study the values inherent to water; Analyze 

the legal treatment given to water in Brazil; Debate about the new rights and new paradigms 

that are designed for the future of water and finally analyze the possibility of water privatization 

in Brazil. The approach method will be deductive, based on documentary research of doctrines, 

scientific articles and book chapters, in order to bring various points of view from a multiplicity 

of sources. The results obtained were that we are witnessing a deep water crisis at a global level, 

which only tends to worsen with the interference of anthropic actions, which are massively 

guided by the logic of the markets that goes completely against the good practices of 

sustainability. Furthermore, it was observed that the protection of water management in Brazil 

is highly inefficient and, lastly, water privatization does not find minimal support, be it legal or 

social. 

 

Keywords: Waters; Management; Privatization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é dirigido ao estudo das águas no Brasil, a fim de fazer um recorte 

sobre os principais temas que permeiam o assunto e reunir diversas informações sobre o atual 

cenário que esse bem se encontra atualmente. 

A ideia de pesquisar sobre o tema partiu de um Projeto de Lei de origem do Senado 

Federal, de autoria do senador Senhor Tasso Jereissati (PSDB/CE), sob o número 495 de 2017, 

que pretende criar comércios de águas, viabilizando a livre alienação de bacias e sub-bacias 

hidrográficas inteiras, sem nenhum controle e tampouco sem qualquer interferência do Estado. 

Visto isso fez emergir a palpitação para pesquisar a respeito de como se configura o 

debate em torno da privatização das águas no Brasil, mas também de onde veio essa forte 

influência, que pelo projeto acima está em vias de ser introduzida no Brasil e já possui raízes 

em alguns Estados norte-americanos e europeus. 

A pesquisa possui relevância, vez que são raros artigos científicos com a densidade 

necessária para outorgar ao leitor uma visão abrangente das águas, que aborde tanto o 

ordenamento jurídico, quanto os dados representativos da atual situação das águas, bem como 

o tratamento conferido a esse bem. 

O objetivo geral da pesquisa é estudar como são tratadas as águas no Brasil, do ponto 

de vista jurídico e social, pela doutrina mercadológica e pela ambientalista. Os objetivos 

específicos a serem perquiridos são o levantamento de dados acerca da disponibilidade de água 

potável ainda existente para uso e consumo humano; Estudar os efeitos das mudanças climáticas 

na natureza e o que isso impacta na água; Trazer a discussão da água em relação à dignidade da 

pessoa humana e estudar os valores inerentes à água; Analisar o tratamento jurídico conferido 

às águas no Brasil; Debater acerca dos novos direitos e novos paradigmas que se desenham para 

o futuro das águas e por derradeiro analisar a possibilidade de privatização das águas no Brasil. 

O problema de pesquisa consiste em abordar se a água na sua condição de bem comum 

é passível de ser privatizada, e o tema do estudo é como se configura o debate em torno da 

privatização das águas no Brasil. 

Para tanto será discutido no primeiro capítulo o direito a água em evidência, trazendo 

dados acerca da crise de água presenciada no mundo e a consequente redução de água potável 

já ocorrida, demonstrando a atual conjuntura hídrica nacional e internacional, bem como se 

desenham as projeções futuras caso não ocorram mudanças radicais de comportamento na tutela 

da água. 
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Será possível observar ainda os efeitos causados pela falta de água potável, que 

repercute diretamente na vida das pessoas, sendo responsáveis por índices assustadores de 

doenças em todo mundo, e por altas taxas de mortalidade, afetando não só pequenos grupos de 

pessoas, mas sim nações e continentes por inteiros, frente ao profundo impacto sentido pela má 

qualidade da água. 

Abordaremos ainda, além da crise e seus efeitos, os motivos que lhe deram e continuam 

a operar tais consequências, demonstrando como as atitudes pautadas apenas pela lógica 

extrativista acaba destruindo a própria economia a longo prazo, bem como a vida de milhares 

de seres vivos. 

Veremos também os impactos causados pelas mudanças climáticas na natureza e na vida 

de todos os seres vivos, buscando informações científicas a respeito do atual cenário de 

degradação causado, bem como as projeções futuras de destruição advindas pelos efeitos das 

mudanças climáticas, demonstrado alguns dos prejuízos já causados e quais se desenham para 

o futuro e como tais mudanças impactam na água. 

Em meio a esse cabo de guerra entre o capital e a vida, vamos falar sobre a axiologia 

que circunda ao redor da vida, para construir uma abordagem que demonstre o valor inerente a 

vida e a importância de práticas sustentáveis pautadas nos valores essenciais indispensáveis à 

nossa sobrevivência, bem como do direito universal de acesso à água potável para dignificação 

humana, como eixo motriz dos valores inerentes à importância do cuidado com a água. 

Neste primeiro capítulo, ao final, vamos discutir acerca do direito humano de acesso à 

água potável que vem conquistando cada vez mais espaço na ordem jurídica mundial por estar 

se tornando um comando jurídico universal frente aos inúmeros documentos que vieram sendo 

construídos neste sentido ao passar dos anos, promovendo uma ruptura em algumas restrições 

que existiam e direcionando uma atenção maior ao cuidado com a vida. 

No segundo capítulo, a fim de entender como funciona o sistema brasileiro de gestão 

das águas, as instituições estatais e a legislação de regência, será abordado como são 

estruturados os órgãos de gestão das águas no Brasil, quais as respectivas funções e para que se 

destinam. 

Ato contínuo será avaliado qual é o grau de efetividade desse sistema de gestão, 

abordando o grau de eficácia dos instrumentos de gestão existentes no Brasil, a fim de observar 

qual é o retorno que o mesmo proporciona à sociedade. 

Por derradeiro será buscando, com base da doutrina de vanguarda, identificar novos 

paradigmas a serem enfrentados, especialmente os que prezam pela água como um bem comum 

da humanidade e lutam por um novo direito à água. 
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Para fechar o capítulo então será abordado se é possível privatizar as águas no Brasil, 

apresentando detalhes do Projeto de Lei n. 495, de 2017, do Senado Federal e verificando de 

onde partem essas propostas e projetos com viés fortemente mercadológicos. 

Consigna-se, ainda, que o método de abordagem é o dedutivo, baseado na pesquisa 

documental de doutrinas, artigos científicos e capítulos de livros, que, por prezar pela qualidade 

do recorte realizado, certamente proporcionará um engrandecimento significativo no tema. 
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2 O DIREITO À ÁGUA EM EVIDÊNCIA 

 

Este capítulo abordará o assunto da crise de água potável existente no mundo, inclusive 

no Brasil, país que apresenta dados alarmantes e curiosos que fazem do estudo uma ótima 

oportunidade de interação social dos desafios do século XXI. 

Atentos a todo esse cenário delicado a ser estudado, trataremos ainda sobre a 

interferência da mudança climática na disponibilidade de água potável, e quais são os seus 

efeitos na natureza, a fim de compreender melhor as causas e ações que estão comprometendo 

a vida da presente e futura geração no planeta. 

Ao final do capítulo, discutir-se-á o acesso à água em relação ao princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, a fim de tentar identificar os valores extrínsecos e intrínsecos que a água e 

a dignificação humana possuem em meio a todos os ataques que a natureza vem sofrendo 

contemporaneamente. 

 

2.1 A crise da água e a disponibilidade de água potável no planeta 

 

A crise da água é a dimensão mais profunda, mais intensa, que abrange todos e ao 

mesmo tempo é a dimensão mais invisível da devastação ecológica1. 

Sabemos que a água é essencial para todos, pois sem ela ninguém vive. Partindo dessa 

premissa que vem atraindo interesses de múltiplos atores, em busca do domínio da água potável 

a qualquer custo, refletiremos um pouco mais acerca da magnitude e da riqueza natural que é a 

água. 

Voltaremos nossa atenção agora para levantar dados acerca da disponibilidade de água 

potável e para compreender a crise da água, assunto corriqueiro entre pesquisadores que cuidam 

do tema. 

Vivemos no planeta água, onde aproximadamente 75% de toda a superfície do planeta 

é coberta por ela. Contudo, aproximadamente 97,2% de toda essa água é salgada, sendo 

inapropriada para o consumo humano, logo, restam apenas 2,8% de água doce no mundo2. 

Destes 2,8% de água doce, aproximadamente 70% que os integram estão concentrados nas 

                                                           
1 VILLIERS, Marq. Water: The face of Our Most Precious Resource. New York, NY: Houghton Mifflin, 2000. 

p. 17. 
2 VICTORINO, Célia Jurema Aito. Planeta água morrendo de sede: uma visão analítica na metodologia do uso 

e abuso dos recursos hídricos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. p. 16. 
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calotas polares, 29% está concentrado nos lençóis subterrâneos e apenas 1% é água superficial, 

concentrada nos rios, lagos e na atmosfera3. 

Além da quantidade de água doce apropriada ao uso ser tão restrita (o equivalente a uma 

gota a cada 15 litros de água existente), o ser humano está tornando gota após gota inapropriada 

para o consumo. Para termos uma noção da crise em que adentramos, segundo dados do Banco 

Mundial em 2007, cerca de 80 países enfrentavam problemas de abastecimento4, sendo que no 

ano de 1998 apenas 28 países sofriam com a escassez ou a falta de água5, e segundo projeções 

da ONU até 2025 um terço da população mundial não terá acesso à água potável6. 

Em apenas dez anos o número de países com estresse hídrico quase triplicou, e até 2025 

a previsão é que um terço do planeta esteja sem água potável, o que compromete violentamente 

a manutenção da vida em razão das inúmeras doenças e problemas reflexos advindos da 

poluição da água, isso demonstra a emergência do tema e o abismo para onde estamos 

caminhando. 

Importa fazer um adendo a fim de trazer o conceito de estresse hídrico, que pode ser 

entendido como o resultado deficitário entre a quantidade de água disponibilizada através da 

pluviosidade e o total de água utilizada em determinado território7. 

A Organização de Saúde relata ainda que a água contaminada é uma das causas de 80% 

de todas as enfermidades e doenças em todo mundo8. 

Para termos noção do tamanho do problema que a água impura representa para a 

humanidade, cerca de 3,5 milhões de crianças até cinco anos morrem anualmente pelo mundo 

todo em decorrência de doenças advindas exclusivamente da qualidade da água9. 

Só entre os anos de 1900 e 2013, mais de 11 milhões de pessoas morreram por causa da 

falta d’água e dois bilhões tiveram suas vidas transtornadas pelo fenômeno, com o advento de 

doenças relacionadas a má qualidade da água10. 

                                                           
3 WOLKMER, Antonio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e 

perspectivas – uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 190. 
4 VICTORINO, Célia Jurema Aito. Planeta água morrendo de sede: uma visão analítica na metodologia do uso 

e abuso dos recursos hídricos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. p. 17. 
5 VILLIERS, Marq. Water: The face of Our Most Precious Resource. New York, NY: Houghton Mifflin, 2000. 

p. 17. 
6 WOLKMER, Antonio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e 

perspectivas – uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 191. 
7 RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008. p. 62-63. 
8 BARLOW, Maude. Água Pacto Azul: a crise global da água e a batalha pelo controle da água potável no mundo. 

São Paulo: M.Books, 2009. p. 40. 
9 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 86. 
10 MARENGO, José Antônio; ALVES, Lincoln Muniz. Crise hídrica em São Paulo em 2014: seca e desmatamento. 

Geousp – Espaço e Tempo, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 485-494, 2016. p. 486. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/100879>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
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Se isso não bastasse, estudos apontam que a demanda por água doce é multiplicada a 

cada 21 anos, já a disponibilidade de água apta para o consumo humano, diminuiu 62% no 

mundo nos últimos 50 anos11. 

Só no Brasil podemos citar inúmeros casos de extremos climáticos, entre secas 

devastadoras e enchentes, que comprometem a oferta ou a qualidade da água. Na Amazônia, 

nos anos de 2005 e 2010 ocorreram secas intensas e nos anos 2009, 2012, 2014 e 2015 a região 

sofreu com enchentes. A região Sudeste do País também sofreu com intenso estresse hídrico 

pela falta de água no ano de 2014. Por sua vez, em 2014 ocorreram enchentes em Rondônia e 

no Acre, enchentes em Salvador em 2015, no Rio de Janeiro em 2011, em Pernambuco em 2010 

e no Vale do Itajaí em 2008, que juntas contabilizaram mais de dois mil mortos12. 

O advento das enchentes também contribui significativamente para a escassez hídrica, 

pois geralmente contaminam todas as reservas e depósitos de águas aptas para o consumo, de 

modo a tornar toda a água existente na circunscrição atingida, inapropriada para o consumo. 

A título de exemplo da crise hídrica vivenciada, vejamos alguns exemplos. 

Minas Gerais é considerada a caixa d´água do Brasil, por contar com aproximadamente 

8,3% de todos os rios brasileiros, totalizando mais de dez mil cursos d’águas. Porém, atualmente 

muitos desses rios estão poluídos, cheios de esgoto e resíduos de mineração, o que fez com que 

milhares de pescadores migrassem forçadamente para a mineração, pois não há mais o que se 

pescar. A água de muitos rios reduziu pela metade em virtude do desmatamento e da poluição, 

e muitos outros acabaram secando completamente, restando apenas uma listra de areia13. 

A China, assim como o Brasil, é um dos países com maior densidade de água do mundo. 

Porém, há crises muito severas desse bem por lá, principalmente no Norte, região mais seca, 

que sofre muito com a escassez. Só nos últimos vinte anos mais de 28 mil rios desapareceram 

do País, segundo o Ministério dos Recursos Hídricos da China. Além disso, o país sofre 

imensamente com a poluição hídrica. Um relatório do governo chinês noticiou que cerca de 

                                                           
11 CONSTANTINOV, Givanildo Nogueira. Novos paradigmas dos créditos ambientais. In: FARIAS, Talden; 

COUTINHO, Francisco Seráphico da Nóbrega (Coord.). Direito Ambiental: o meio ambiente na 

contemporaneidade. Belo Horizonte: Fórum, 2010. 
12 MARENGO, José Antônio; ALVES, Lincoln Muniz. Crise hídrica em São Paulo em 2014: seca e desmatamento. 

Geousp – Espaço e Tempo, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 485-494, 2016. p. 486. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/100879>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
13 RIBEIRO, Luiz Gustavo; ROLIM, Neide Duarte. Planeta água de quem e para quem: uma análise da água doce 

como direito fundamental e sua valoração mercadológica. Revista Direito Ambiental e Sociedade, Caxias do 

Sul, v. 7, n. 1, p. 7-33, jan./jun. 2017. p. 14. 
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60% dos 4.778 pontos de águas subterrâneas com medição de qualidade em 203 cidades da 

China foram classificados como relativamente ruins ou muito ruins em 201314. 

Denota-se que a questão é extremamente delicada, pois está comprometendo a saúde e 

a vida de mais da metade da população chinesa, algo que aos poucos se tornará uma realidade 

global, pois o atual cenário não se revela nada promissor. 

No Canadá, estima-se que em média vinte lagos são atingidos por chuvas ácidas, 

tornando a água doce neles depositadas impróprias para o consumo. Nos Estados Unidos, 

pesquisas apontam que 60% dos lagos estão poluídos por dejetos de animais e por nutrientes de 

fertilizantes, que, além da degradação da qualidade da água, está ocasionando a morte maciça 

dos peixes na região15. 

Outro exemplo marcante da escassez pode ser observado no estado de Cherrapunji, 

nordeste da Índia, já conhecida por ser a região mais úmida da terra, com aproximadamente 11 

metros de precipitação atmosférica por ano, e hoje, com a derrubada de todas as florestas locais, 

há graves problemas de fornecimento de água potável para a população16. 

Isso aos poucos irá acabar gerando uma verdadeira guerra por água, como aquelas 

existentes em países naturalmente mais secos, como o Egito, Sudão, Etiópia e outros próximos 

ao rio Nilo. Para termos uma ideia da dimensão do problema, esses países já passaram por mais 

de dois mil anos em situações de conflitos para deter a maior quantidade de água possível do 

rio Nilo. Isso porque o Egito, que é um dos últimos Estados a ser servido pelo rio Nilo e que, 

segundo dados no ano 2005, tinha 71 milhões de habitantes (hoje tem quase cem milhões de 

habitantes) e consumia 55,5 milhões de metros cúbicos de água por ano (o Brasil com o dobro 

de população utiliza em média cinquenta vezes mais), é obrigado a controlar sua utilização de 

água, pois somente pode gastar o que sobra dos Estados do Sudão e da Etiópia, entre outros, o 

que cria grandes tensões locais17. 

Porém, apesar do Brasil estar numa posição privilegiada, com acentuada abundância de 

água, não é necessário ir além das nossas fronteiras para encontrarmos inúmeras situações de 

escassez (como o caso de Minas Gerais trazido anteriormente), posto que, materialmente 

                                                           
14 RIBEIRO, Luiz Gustavo; ROLIM, Neide Duarte. Planeta água de quem e para quem: uma análise da água doce 
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e abuso dos recursos hídricos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. p. 22. 
16 SHIVA, Vandana. Guerras por água, privatização, poluição e lucro. Tradução Georges Kormikiaris. São 

Paulo: Radical Livros, 2006. p. 19. 
17 ZSOGON, Silvia Jaquenod de. Derecho Ambiental. Dykinson, S.L.: Melendez Valdes, 2005. p. 66. 
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falando, a água dificilmente vai acabar no Brasil, o que está em risco é a sua potabilidade, que, 

no final das contas para a manutenção da vida, é o mesmo que não ter mais água. 

Estudos apontam que entre os anos de 2002 e 2013 o crescimento de conflitos por águas 

no Brasil cresceu 1.163%, envolvendo mais de trezentas mil famílias nessas situações, com 

duas mortes (por conflitos) só no ano de 201318. 

As guerras por água já se fazem presentes em nosso cotidiano e o mais preocupante é 

que os dados acerca da escassez realmente são alarmantes e somente tendem a piorar. Estima-

se que, de acordo com pesquisas realizadas no ano de 2016, três bilhões de pessoas não possuem 

acesso à água potável e 768 milhões de pessoas, até o ano de 2011, não tinham acesso a qualquer 

fonte de água limpa, tendo de utilizar água contaminada para consumo. Ainda, 1,6 bilhão de 

pessoas vivem em situação de escassez econômica e 1,2 bilhão de pessoas vivem em situações 

de escassez física de água, ou seja, ela não se encontra disponível, e mais 500 milhões de 

pessoas se aproximam desse cenário. Isso é apenas uma parte do retrato mundial que estamos 

prestes a enfrentar dia após dia com acentuada intensificação19. 

Mas por que nossa água está acabando? As respostas são múltiplas e certamente não 

dependem de um único fator. Podemos citar algumas causas que nos auxiliarão no entendimento 

desse processo devastador. 

Toda essa crise instalada gira em torno de vários fatores, mas o principal deles é que o 

homem ainda não se deu conta de que água é um recurso naturalmente limitado e, ao invés de 

preservar e respeitar o ciclo natural da água, vem restringindo sua renovação de todos os modos 

possíveis20. 

Importa destacar que o crescimento populacional não está entre as principais causas do 

estresse hídrico existente no mundo, posto que analisando dados de 1950 a 2000, o crescimento 

populacional dobrou, porém, o crescimento pela demanda de água passou de 1.200 km³ para 

5.200 km³ por ano, o que demonstra que o aumento no consumo de água não guarda simetria 

com acréscimo populacional, refutando a ideia que o crescimento populacional foi o 

responsável pelo estado crítico de estresse hídrico em que vivemos21. 

Para entendermos as causas de estresses hídricos, iniciamos pelos dados referentes ao 

consumo de água no Brasil. Pesquisas apontam que os gastos de água são fracionados da 

                                                           
18 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 84. 
19 Ibid., 2016. p. 85-86. 
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seguinte maneira: 1% da água consumida vai para o uso de populações rurais, 9% vai para o 

uso de populações urbanas, 7% para o uso industrial, 11% para o consumo animal (abrangido 

o gasto com agroindústrias) e 72% da água consumida vai para a irrigação de lavouras22. Aí 

começam os problemas, ora pelo uso desmoderado da água, ora pela poluição causada durante 

seu uso. 

Seja para qualquer um dos fins acima trazidos, o homem vem negligenciando o valor 

intrínseco da água, abusando intensamente dela. Com base nos dados trazidos, fica fácil a 

constatação que as principais causas para o esgotamento da água potável estão atreladas à 

perfuração de poços artesianos, às monoculturas e silviculturas, à falta de saneamento básico e 

também a mineração que são os principais responsáveis pelo esgotamento da água potável 

existente, como veremos a seguir. 

Iniciando pela perfuração de poços artesianos, este era um fenômeno que ao ser 

descoberto foi inicialmente visto como o salvador de todos os problemas hídricos do mundo, 

porém, o que não se imaginava eram os efeitos reflexos destas ações, posto que tal tecnologia 

extrai água numa velocidade muito superior à capacidade de renovação que a natureza tem de 

reabastecer os lençóis freáticos. Assim, a cada poço perfurado em uma determinada redondeza 

significa o fim de poços e fontes rasas (que geralmente atendem as camadas mais pobres da 

população), causando um enorme fator de risco social. A título de exemplo, cita-se a cidade 

Sangli, no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, onde em 1981 foi aberto um poço com 

capacidade de cinquenta mil litros por dia para suprir a demanda local. Um ano depois o poço 

secou. Então foram perfurados mais dois poços, de maior profundidade, para extrair a mesma 

quantidade de cinquenta mil litros de água/dia. Para surpresa de todos, em novembro de 1983 

os três poços secaram completamente, e até hoje a região é abastecida com serviço de carros-

pipa23. 

Outro fator que está sendo decisivo para o fim da água potável no Brasil e em vários 

outros países é a falta de saneamento básico, que está contaminando não só toda a água 

descartada pelas cidades, mas também toda água que aquela descartada entra em contato. 

Estima-se que, aproximadamente, 2,6 bilhões de pessoas não possuem saneamento básico 

apropriado e cerca de um bilhão delas não tem acesso a quaisquer instalações sanitárias24. 

A silvicultura industrial, conhecida por ser a prática de plantar eucaliptos, cujo habitat 

natural provém da Austrália, é sem dúvidas uma grande vilã que esgota as reservas de águas 

                                                           
22 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 91-92. 
23 SHIVA, Vandana. Guerras por água, privatização, poluição e lucro. Tradução Georges Kormikiaris. São 
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locais, conhecida por ser perigosa para regiões deficientes em água. Isso porque estudos 

dirigidos pela divisão hidrológica da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da 

Austrália Central concluiu que mesmo no seu habitat natural em temporadas de poucas chuvas, 

a planta é capaz de causar acentuado déficit de água nos lençóis freáticos das proximidades em 

que está inserida. Portanto, não é considerado um sistema de plantação autossustentável e 

tampouco que permite a recarga dos aquíferos. Ademais, essas florestas artificiais não protegem 

o solo e não impedem o assoreamento onde se fazem presentes, logo, elas destroem a 

capacidade de conservação das águas do solo25. 

Outra causa que contribui massivamente para a contaminação da água é o nitrato, 

componente químico presente nos fertilizantes químicos e nos agrotóxicos, responsável por ser 

o contaminante mais presente encontrado nos aquíferos subterrâneos, considerando a 

agressividade de suas composições. Tal contaminação se deve principalmente às práticas da 

agricultura monocultura. Isso espelha o porquê tantas crianças morrem anualmente por doenças 

contraídas em virtude da má qualidade da água, especialmente nas regiões mais pobres. 

Agravando a situação, o setor industrial joga anualmente em média quatrocentos milhões de 

toneladas de resíduos tóxicos na água26. 

Não menos devastadora é a mineração, que exige muita água do início ao fim dos 

processos, contaminando bacias hidrográficas inteiras de água potável. Onde a mineração se 

concentra é devastadora, pois transforma a natureza que estava em equilíbrio dinâmico com 

todos os seus ecossistemas em puro lixo, lama e muita poluição. Para conseguir mensurar um 

pouco do que a mineração representa para o meio ambiente, a cada quilo de ouro minerado é 

necessário processar algo em torno de trezentas toneladas de material orgânico27. 

E para processar todo esse volume de material, o volume de água contaminada é enorme, 

isso porque a atividade consome água: 

 

[...] na pesquisa mineral (sondas rotativas e amostragens), na lavra 

(desmonte hidráulico, bombeamento de água de minas subterrâneas 

etc.), no beneficiamento (britagem, moagem, flotação, lixiviação etc.), 

no transporte por mineroduto e na infraestrutura (pessoal, laboratórios, 
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etc.). Existem casos em que é necessário o rebaixamento do lençol 

freático para o desenvolvimento da lavra [...]28. 

 

Outro ponto importante enfatizado nas pesquisas relacionadas à mineração é que não 

existem verdadeiros benefícios para o local explorado, pois o ganho momentâneo fica quase 

que na sua íntegra em poder da empresa exploradora, e para os locais minerados ficam as marcas 

para o resto da sua história de exploração, poluição, desmatamento, destruição dos ecossistemas 

e por inúmeras vezes altíssimos níveis de resíduos de metais pesados nas correntes de água dos 

lençóis freáticos, que contaminam a vida de pessoas por várias gerações. Ainda, afirma-se que 

os Estados exploradores de mineração não possuem vantagens, mas sim problemas, pois a 

exploração da mineração impede a exploração de outras atividades na localidade, o que somado 

por vários anos é muito mais vantajoso que uma medida de mineração29. 

Para fins de elucidação histórica, os Estados Unidos foi um país que muito explorou a 

mineração, sendo essa considerada a atividade líder em poluição tóxica por ele, com sequelas 

que perduram até os dias atuais, pois boa parte da água de lá possui elevados níveis de arsênio, 

um metal pesado que reflete em defeitos congênitos e câncer30. 

A participação da mineração na poluição brasileira é possivelmente maior, “[...] em 

função da posição relativa dessa atividade na produção econômica nacional e de uma 

fiscalização mais frouxa. Basta ver o intenso grau de degradação ambiental causado por minas 

de ferro, como na cidade de Itabirito, em Minas Gerais.”31 

Todas as referências acima trazidas dão conta de demonstrar o quanto estamos 

caminhando para uma situação de difícil resolução, pois cada vez abusamos mais da água 

gastando mais do que a natureza consegue repor, e se isso não bastasse, ainda nos encarregamos 

de poluir toda a água remanescente, a fim de aniquilar a possibilidade de uma vida sadia para 

as próximas gerações. 

É por esses fatores que cerca de 80% das doenças, nos países em desenvolvimento, são 

causadas pela falta de água potável, ora por falta de saneamento, ora pela densa poluição 

existente nela. “Em Porto Príncipe, capital do Haiti, 150 mil pessoas vivem em favelas que 
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crescem sem parar. Devido à poluição dos cursos d´água, as doenças não permitem trabalhar e, 

sem trabalho não há salário, sem ele não há chance de fugir da pobreza, o que se torna um ciclo 

vicioso.”32 

Viegas33, por sua vez, aponta a poluição ambiental como sendo a principal causa da 

crise de água. Informa que, após a Revolução Industrial, o homem centrou-se na produção sem 

maiores cuidados com a preservação do meio ambiente. 

Neste itinerário, dentre as fontes geradoras de todo estresse hídrico que o mundo ainda 

vai enfrentar e de toda a crise hídrica existente, tem-se o aquecimento global, posto que este 

interfere diretamente sobre as fontes de água doce, considerando os fatores que lhe dão causa34. 

Com a formação cada vez maior da “cortina” no espaço, impedindo que o calor contido 

na atmosfera escape para o espaço, a concentração de energia solar é cada vez mais intensa em 

nosso planeta, o que por via reflexa repercute numa diminuição natural das fontes de água pelo 

calor continuo, bem como reflete numa maior demanda de água para as plantas, para os animais, 

e para nós, seres humanos. 

Os motivos da crise da água se devem a vários fatores, como já trazido acima, dentre 

eles o fato de o homem no período moderno abusar da terra e destruir a sua capacidade de 

receber, absorver, filtrar e armazenar a água. Percebe-se então que a escassez é uma história de 

ganância, de tecnologias negligentes e de retirar mais que a natureza pode repor35. 

Algumas práticas cotidianas – algumas delas visando ao acúmulo de capital – adotadas 

por milhares de pessoas e empresas são possivelmente lesivas ao meio ambiente, pois 

promovem o desmatamento, o envenenamento do solo, dos alimentos, bem como dos rios, 

mares e oceanos, culminando em mudanças climáticas que figuram tanto como causa quanto 

efeito da degradação ambiental, fenômeno este que coloca em risco a disponibilidade de 

recursos hídricos e, por conseguinte, a vida nos seus diversos modelos: a fauna, a flora e os 

seres humanos. 
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2.2 A mudança climática e seus efeitos na natureza 

 

Neste tópico iremos adentrar no campo das mudanças climáticas, que estão acontecendo 

em decorrência da poluição em massa lançada no meio ambiente. Referida poluição atinge 

diretamente a qualidade e a quantidade da água potável, contribuindo significativamente para a 

escassez desse bem fundamental. 

Apesar de tudo isso, nos últimos anos houve um crescimento apreciável no nível de 

compreensão dos perigos que o ambiente internacional enfrenta, igualmente de sua extensão. 

Problemas ambientais como poluição atmosférica, poluição marinha, o aquecimento global e a 

degradação da camada de ozônio, bem como os perigos nucleares e das espécies selvagens 

ameaçadas, agora são objeto de sérias preocupações36. 

Esses problemas (especialmente àqueles voltados à poluição da água) surgiram pela 

densa poluição dos Estados no meio ambiente, e pela incapacidade de um Estado sozinho 

conseguir reparar e compensar todo o dano ambiental produzido dentro e fora de seu território37. 

Toda essa problemática envolve de modo evidente o egocentrismo humano, que 

interfere no bom andamento da natureza e de toda sua biodiversidade, pois o homem está 

fazendo tudo pelo lucro e quando mira ações de proteção ao meio ambiente somente o faz 

quando voltadas a sua proteção, esquecendo-se das milhares de espécies que também integram 

toda a natureza, o que está causando colapso no equilíbrio do meio ambiente. 

Atualmente, se comparado com o período pré-industrial, o aquecimento global já atingiu 

em média a marca de 0,90 graus célsius a mais. Isso já foi suficiente para acabar com milhares 

de espécies em nosso ecossistema, promover um significativo aumento do nível do mar e gerar 

inúmeros fenômenos e desastres naturais, afetando intensamente a harmonia do ecossistema38. 

A emissão de gases de efeito estufa natural ocorre por meio de todos os animais, 

principalmente os bovinos, mas os humanos também contribuem a tais emissões para além do 

necessário a fim de manter a temperatura da terra em condições sustentáveis e produtivas, pois 

sem o efeito estufa natural a terra seria extremamente gelada, aproximadamente -19°C39. 
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O efeito estufa natural integra um sistema balanceado de energias, por meio da qual a 

energia solar adentra na atmosfera e irradia a sua energia em direção ao espaço, mas a existência 

de gases de efeito estufa natural, que funcionam como uma cortina, reflete novamente para a 

terra o calor, de modo a impedir que o calor saia rapidamente e a terra fique extremamente 

gelada. Contudo, nesta lógica, quanto maior a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, 

maior é a quantidade de energia retida e, consequentemente, maior é a temperatura da Terra, 

processo este que pode ser denominado de forçamento climático40. 

Porém, o que está causando sérios problemas é o aquecimento global antropogênico. 

Este é aquele causado exclusivamente pelas atitudes do homem, quando, especialmente em prol 

do lucro e do capital, deixa de se preocupar com os impactos ambientais de suas ações, e 

simplesmente ignora os efeitos nocivos de práticas que economicamente são “boas” para e 

economia do Estado. Assim, o uso intenso de combustíveis fósseis aliado à degradação 

ambiental e o desmatamento desenfreado de matas e florestas para ulterior criação de gado ou 

plantação de soja são práticas que liberam inúmeros gases de efeito estufa e contribuem 

significativamente no aumento da temperatura da terra41. 

Antes de aprofundar mais o tema, importa lembrar que as pesquisas apontam um 

aumento médio de 0,90 a 1ºC a mais na temperatura média da Terra, comparado aos níveis pré-

industriais, conforme pontuado acima. Isso significa que em vários lugares do globo a 

temperatura aumentou menos que isso, porém em outros lugares a situação já está caótica, como 

na Sibéria e no Alaska que registram 4ºC de aumento médio a mais que os níveis pré-industriais, 

o que explica a destruição acelerada das geleiras no Alaska, em decorrência das mudanças 

climáticas42. 

O problema é de uma magnitude ímpar, pois não se cuida apenas de uma dificuldade 

local ou regional, mas sim de âmbito global, havendo consenso científico a respeito. Dessa 

maneira, não há como pensar em eventual solução desse problema de modo singular, pois todos 

os Estados, uns mais, outros menos, contribuíram e ainda estão contribuindo para a poluição 

atmosférica que causa o aquecimento global, bem como para a poluição da água, demonstrando 

que dificuldades de amplitude global somente poderão ser resolvidos conjuntamente. 
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Segundo o Relatório Stern elaborado ainda em 2007/2008, pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), constatou-se que a mudança climática será a questão 

central para o desenvolvimento humano, fazendo graves apontamentos das consequências que 

estão por vir e da imperiosa necessidade de mecanismos de gestão a serem adotados a fim de 

evitar a autodestruição da humanidade43. 

Se continuarmos neste ritmo de emissões, de acordo com as previsões do referido 

relatório, em 2035 teremos o dobro de gases de efeito estufa na atmosfera, o que irá dobrar a 

média de aquecimento global, de modo a atingir 2º de aumento na temperatura da terra, podendo 

esta chegar até 5ºC de aumento44. 

Segundo relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de 2007 até 

o fim deste século a temperatura média da terra pode subir de 1,8oC até 4oC, em média. Na pior 

das previsões, essa alta pode chegar a 6,4oC; o nível dos oceanos vai aumentar de 18 a 59 

centímetros até 2.100; as chuvas devem aumentar em cerca de 20%; o gelo do Polo Norte poderá 

ser completamente derretido no verão, por volta desse mesmo ano; o aquecimento da Terra não 

será homogêneo e o aquecimento será mais sentido nos continentes do que no oceano45. 

Relatório de 2018 já considera que se a emissão de gases de efeito estufa continuar neste 

ritmo, entre 2030 e 2050 a temperatura da terra atingirá 1,5 graus de aumento médio, 

demonstrando acentuada piora nas previsões. Estas são tendências dos possíveis efeitos que o 

aquecimento global poderá ocasionar à sociedade até o final do corrente século46. 

O aquecimento global não é apenas ruim para o meio ambiente, mas para a economia 

também. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirmam 

que, em geral, o fenômeno da seca gera perdas anuais na faixa de 6 e 8 bilhões de dólares47. 

Para termos uma noção da calamidade “oculta” que é este problema, com a atual 

temperatura que vivemos hoje, de apenas 1ºC acima dos níveis pré-industriais, estamos 

passando por inúmeros desastres naturais, como fortes secas, violentas tempestades e 

derretimento súbito das geleiras. 
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Como exemplo deste cenário caótico vivenciado – e por vezes passa despercebido – 

citam-se as catástrofes em série que aconteceram no estado de Orissa, que fica ao leste da Índia. 

Em outubro de 1999 um ciclone destruiu 1,83 milhões de casas e 1,8 milhão de plantações de 

arroz e 12 distritos costeiros, sendo que neste episódio morreram aproximadamente vinte mil 

pessoas, mais de trezentas mil cabeças de gado e mais de 1.500 pescadores perderam toda sua 

fonte de sobrevivência. No verão de 2001, este mesmo estado foi atingido por uma das piores 

secas ocorridas na história, e na alternância de estação para o período chuvoso foi atingido por 

uma das piores enchentes, onde mais de sete milhões de pessoas foram atingidas, seiscentos mil 

povoados ficaram afetados e cinquenta mil hectares de áreas permanentes foram destruídas48. 

Isso demonstra o tanto que a mudança climática está afetando a natureza e devolvendo 

para a humanidade uma resposta a toda poluição liberada no planeta, que atinge diretamente a 

qualidade da água pela densidade da poluição existente e, logo, a quantidade de água potável 

disponível, sem contar no derretimento das geleiras, que significa uma enorme perda de água 

doce. 

O Relatório Stern apontou ainda que a perda com os custos e riscos da mudança 

climática atinge um patamar entre 5% e 20% do PIB mundial por ano, em que os gastos com 

mitigação e novas tecnologias limpas seria em torno de apenas 1% do PIB mundial, em 

detrimento dos 5% a 20% de perdas, dependendo da intensidade dos fenômenos naturais de 

cada ano49. 

As previsões acerca das consequências ocasionadas no planeta de acordo com o grau de 

evolução da temperatura da Terra nos proporcionam uma visão mais apurada do quanto estamos 

em perigo, razão pela qual procedemos tal análise. As informações trazidas aqui são pautadas 

no Relatório Stern de 2006, que possui alto grau de confiabilidade por ter sido realizado em 

comunhão de esforços por vários Estados, que traz previsões do que acontecerá com a Terra 

caso o aquecimento global não seja reduzido ou estabilizado. 

Com a elevação de 1ºC na temperatura global da terra, tem-se o encolhimento das 

geleiras, ameaçando o suprimento de água de aproximadamente cinquenta milhões de pessoas; 

aproximadamente trezentas mil pessoas morrem por ano por causa da malária, desnutrição e 
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outras doenças ligadas à mudança climática e a morte de aproximadamente 80% dos recifes de 

corais50. 

Sabemos que já estamos vivendo isso hoje, e para alguns cientistas ainda nem atingimos 

o aumento de 1º grau médio na temperatura da Terra, mas estamos bem próximo desse número. 

Vejamos mais alguns exemplos dos efeitos causados no planeta, com a atual elevação 

de temperatura média, que corresponde a aproximadamente um grau a mais de elevação na 

temperatura da terra, se comparado aos níveis pré-industriais. 

Dentre as principais consequências destacam-se o derretimento das geleiras. Pesquisas 

apontam que a espessura da camada de gelo do Ártico tornou-se 40% mais fina e a sua extensão 

em área sofreu redução de 15%. Na Antártida perdeu-se mais de três mil quilômetros quadrados 

de extensão de gelo e o ponto mais sensível dessa situação é que a Groelândia também tem 

sofrido com o aquecimento global, fato preocupante, posto que seu derretimento pode provocar 

um aumento no nível dos mares de até sete metros. Além do derretimento das geleiras podemos 

citar outros fenômenos negativos, como o furacão Katrina, que destruiu grande parte de Nova 

Orleans; a onda de calor na Europa em 2003 que ocasionou mais de 35 mil mortes, o furacão 

Catarina que atingiu o Sul do Brasil em 2004, a seca no oeste da Amazônia em 2005, dentre 

outros desastres naturais que mesmo sem consenso sobre suas causas, reforçam o debate sobre 

as origens e os efeitos das mudanças climáticas em escala global51. 

“Tanto o furacão Katrina como a onda de calor na Europa evidenciaram que os impactos 

das mudanças climáticas não seriam exclusivos dos países mais pobres, mas realmente global 

e ao mesmo tempo localizado.”52 

Além dos fenômenos naturais terem se intensificado, outro grande problema que evoluiu 

e continuará em evolução com o aquecimento global é a propagação de doenças tropicais, que, 

em decorrência do aumento da temperatura e das zonas de clima tropical no planeta, fazem 

ocorrer a proliferação de milhares de mosquitos, dentre eles, mosquitos transmissores de 

doenças como a dengue e a malária, fazendo com que tais doenças cheguem até mesmo nas 

zonas não tropicais do globo, em virtude de sua massiva proliferação53. 
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Para termos noção da gravidade disso, em 2014, a China enfrentou um dos piores surtos de 

dengue da sua história, com mais de quarenta mil casos registrados. Nos Estados Unidos, na cidade 

da Flórida, não havia registros de dengue desde 1934, e em 2010 também tiveram casos da doença54. 

No Brasil, os estados do Norte concentram a maior percentagem de incidência da 

malária, justamente por se localizar na região mais quente. Em âmbito global, o continente 

africano lidera com maior número. No relatório anual divulgado em Maputo, capital de 

Moçambique, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2017, foram registrados 219 

milhões de casos de malária. A situação realmente é sensível, posto que aproximadamente 3,2 

bilhões de pessoas, o que equivale a quase metade da população mundial, correm risco de serem 

infectadas pela doença. Nas Américas, considera-se que aproximadamente 128 milhões de 

pessoas vivem em áreas de risco de contrair referida doença55. 

Considerando a destacada relevância e pertinência do tema, tendo em vista os impactos 

que o aquecimento global causa na vida de todos os ecossistemas, passaremos, de modo breve, 

ao estudo das projeções do que acontecerá com o mundo quando a elevação da temperatura da 

terra atingir dois, três, quatro e cinco graus de aumento, respectivamente. 

Com dois graus de aumento, 

 

[...] haverá uma queda entre 5% a 10% na produção de cereais na África 

tropical; 40 milhões a 60 milhões de pessoas a mais expostas à malária 

na África; entre 15% e 40% das espécies de seres vivos vêem-se 

ameaçadas de extinção; até 10 milhões de pessoas a mais expostas a 

enchentes nas regiões costeiras; grande risco de extinção das espécies 

presentes no Ártico, em especial dos ursos polares; possibilidade de que 

a camada de gelo da Groenlândia comece a derreter de forma 

irreversível, o que faria que o nível dos oceanos se elevasse em sete 

metros56. 

 

Com uma elevação de 3ºC na temperatura global: 

 

No sul da Europa, períodos de seca pronunciada a cada dez anos; entre 

1 bilhão e 4 bilhões de pessoas a mais enfrentando períodos de falta de 

água; entre 150 milhões a 550 milhões de pessoas a mais expostas à 

ameaça da fome; entre 1 milhão e 3 milhões de pessoas a mais morrem 
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de desnutrição; possível início do colapso da floresta Amazônica; 

elevação do risco de colapso da Camada de Gelo da Antártida 

Ocidental; elevação do risco de colapso do sistema de circulação de 

águas quentes pelo Atlântico; elevação do risco de mudanças abruptas 

no mecanismo das monções57. 

 

Com elevação de 4ºC na temperatura global: “Safras de produtos agrícolas diminuem 

entre 15% e 35% na África; até 80 milhões de pessoas a mais expostas à malária na África; 

desaparecimento de cerca de metade da vegetação de tundra no Ártico.”58 

Elevação de 5ºC na temperatura global: 

 

Provável desaparecimento de grandes geleiras no Himalaia, 

prejudicando um quarto da população da China e uma grande parte dos 

moradores da índia; crescente intensificação da atividade oceânica, 

prejudicando seriamente os ecossistemas marinhos e, provavelmente, 

as populações de peixes; elevação do nível dos oceanos ameaça as 

pequenas ilhas, as áreas costeiras como o Estado da Flórida e grandes 

cidades como Nova York, Londres e Tóquio59. 

 

Desse modo, é nítida a presença impactante dos efeitos do aquecimento global na água 

e na vida de todos os seres que existem neste planeta, posto que já estamos presenciando 

cenários de fome, seca, doenças e catástrofes que eram inimagináveis em tempos mais remotos, 

pois a temperatura da terra não para de aumentar. 

Vimos ainda que as projeções são assustadoras, pois irão colocar em risco a existência 

de milhares de pessoas no mundo todo, especialmente pela fome e falta de água potável, 

causando imensa desnutrição. Com a elevação da temperatura da Terra a níveis cada vez 

maiores, grande parte do mundo vai se tornar um verdadeiro sertão, deserto e improdutivo, sem 

água potável, o que irá propagar com mais intensidade doenças transmissíveis por mosquitos e 

pela água, resultando em milhares de mortes. 

Acumulam-se evidências de que o clima está mudando em diversas partes do planeta. 

Os 12 anos mais quentes dos últimos cem anos ocorreram todos após 1983, sendo que as 

medições começaram a ser realizadas em 1850, o que comprova que o clima está mudando e 
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sendo cada vez mais agressivo, conforme aumenta a poluição, aumenta também as reações da 

natureza60. 

Dessa forma, pensar em alternativas sustentáveis ao desenvolvimento do planeta, que 

consigam oferecer o máximo de eficiência energética, uso consciente dos recursos naturais e 

especialmente cuidar da água e da natureza, são valores essenciais para a manutenção da vida 

no planeta. 

Das premissas anteriormente citadas, é possível extrair que a mudança climática está 

impactando diretamente na qualidade da água e, por corolário, na natureza e na vida de todos 

os seres vivos. 

 

2.3 O princípio da dignidade humana em relação ao acesso à água 

 

O princípio da dignidade humana vem sendo construído desde antes de Cristo e remonta 

aos gregos da antiguidade, os quais interpretavam referido princípio como um instrumento 

garantidor da liberdade, pois à época era a partir da liberdade que se alcançava a dignidade e a 

pessoa passava a ser considerada cidadã e não mero objeto61. 

Denota-se que o valor intrínseco à dignidade humana foi por muito tempo desprezado, 

e o que importava era a classe social em que a pessoa estava inserida (súdito ou alteza), para ter 

sua condição de pessoa humana respeitada. Felizmente, desde a Grécia antiga muito se evoluiu. 

A origem da palavra dignidade é proveniente do latim: dignus, que significa ser a pessoa 

importante, merecedora de estima e honra. Sua utilização sempre se deu para dirigir-se às 

pessoas, mas foi empregada ao longo da história sem qualquer personificação, ou seja, sem de 

fato atribuir direitos a ninguém62. 

Um dos principais marcos globais que serviram como mola propulsora para o avanço 

dos Direitos Humanos e compreensão da necessidade de evoluir no tema foi a Segunda Guerra 

Mundial, que se estendeu de 1º de setembro de 1939 até dia 2 de setembro de 1945. Isso porque 

quando a comunidade internacional se reuniu para firmar definitivamente um pacto de paz pós-

guerra, houve a sensação de que, se referido ato fosse firmado em momento anterior, as 

proporções da guerra seriam muito menores63. 
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Somado a isso, até meados do século XX, período em que se instalou a Segunda Guerra 

Mundial, muitas barbáries aconteceram pelo mundo com o emergir dos regimes ditatoriais de 

Josef Stalin (União Soviética), Adolf Hitler (Alemanha), o Nazifacismo na Itália, entre outros, 

que para fazer reinar suas ideologias extremistas faziam qualquer coisa, não importando quantas 

vidas fossem necessárias para tanto64. 

Após tanta destruição, mortes e amargura no mundo, todos clamavam pela paz, e foi aí 

então que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada na Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1948, visando efetivar o cuidado com o tratamento das pessoas, de 

modo que todas as nações incorporassem como valores supranacionais a vida, a paz, o respeito, 

a igualdade, a justiça e a dignidade da Pessoa Humana65. 

Assim, “[...] o pós-guerra representa a restauração da dignidade da pessoa humana, que 

é o valor axiológico de todos os direitos fundamentais.”66 Com efeito, atualmente entende-se 

por Dignidade da Pessoa Humana todas as garantias conquistadas pelos Direitos Humanos, que 

“[...] são a soma dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e coletivos 

estipulados pelos instrumentos internacionais e regionais e pelo costume internacional.”67 

Denota-se então que o princípio da dignidade da pessoa humana provém de uma 

profunda construção histórica, filosófica e política, que vem sendo desenvolvida de longa data. 

O respeito à dignidade da pessoa humana tornou-se um comando jurídico mundial e que 

foi repetido em várias constituições, logo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

como a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição Espanhola de 1978, que apenas 

consagraram tal princípio. Percebe-se então que a dignidade humana não é criação da ordem 

constitucional, mas sim algo que emana da vontade geral de todos os povos de todos os cantos 

do mundo, devendo ser considerado como um princípio de ordem moral com valor 

supranacional68. 

Então, o Direito apenas se encarregou de enunciar e incorporar tal princípio ao 

ordenamento jurídico, ditando garantias, liberdades e direitos a fim de regrar referido 
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instrumento de modo a tutelar sua rigidez e preservação mesmo com o decurso do tempo. 

Percebe-se de tal modo que não se trata de adotar uma posição jusnaturalista, mas sim de 

destacar que, para ser reconhecido tal princípio, foi necessário reconhecer o ser humano como 

sujeito de direitos e, assim, detentor de uma “dignidade” própria, cuja base é o universal direito 

da pessoa humana ter direitos69. 

Nesse sentido, referido princípio pressupõe “[...] o imperativo categórico da 

intangibilidade da vida humana e dá origem em sequência aos preceitos do respeito à 

integridade física e psíquica das pessoas e o acesso dos pressupostos materiais mínimos para o 

exercício da vida [...]”70, devendo somar-se a estes pressupostos, o respeito às condições 

mínimas de liberdade e convivência social igualitária. 

Denota-se que ao tratar da dignidade da pessoa humana estamos cuidando de algo muito 

profundo e que merece especial atenção, que não se limita a proteger direitos setoriais ou de 

apenas uma classe, mas sim de todos indistintamente. Ainda, com base nas citações acima é 

possível perceber que os Direitos Humanos abrangem todas as necessidades básicas essenciais 

para o cuidado com a vida humana, além dos primados básicos da liberdade, da paz, do respeito, 

da igualdade e da justiça. 

Portanto, dentre as garantias tuteladas, estão aquelas inerentes aos direitos sociais, que, 

conforme artigo sexto da nossa Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância [...]”71. 

Enfim, fica clara a constatação de que o princípio da dignidade da pessoa humana é um 

grande vetor voltado a proteger a integridade e incolumidade física e psíquica das pessoas, em 

que a proteção da saúde possui especial atenção e por consequência, a proteção da água, pois é 

a partir da sua manutenção que a vida continua. 

O debate é de vanguarda, porém, o reconhecimento da água como direito humano 

fundamental vem sendo moldado de longa data, ora num instrumento, ora em outro, ela vem 

sendo trazida como bem de uso comum irrenunciável, que deve ser destinado prioritariamente 

ao abastecimento humano72. 
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Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que da sua essência extrai-

se o cuidado com a vida73, e implicitamente iniciou-se uma preocupação mais ativa no tocante 

a efetivação desse cuidado, logo, a proteção da água como principal fonte de vida começa 

receber especial atenção, pois para proteger a vida deve-se previamente tutelar as condições 

elementares de sua manutenção. 

No ano seguinte, em 1949, a Convenção de Genebra (que foi criada a fim de proteger 

os direitos civis das pessoas em tempo de guerra) previu que as pessoas detidas, contidas ou 

simplesmente isoladas devem ter a sua disposição água em quantidade suficiente para consumo, 

alimentação, higiene e demais necessidades básicas do ser humano74. 

Em 1966, o protocolo adicional I da convenção de Genebra dispondo sobre o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também trouxe disposições 

conectadas ao cuidado com a água e a vida humana. Nele ficou consignado que fica proibido a 

todos (qualquer governo de Estado) destruir as instalações e as reservas de água potável e 

demais obras de irrigação das pessoas vítimas de conflitos armados. Referido pacto foi 

ratificado pelo Brasil através do Decreto n. 849, de 25 de junho de 199375. Vejamos: 

 

Art. 54, 2: É proibido atacar, destruir, remover ou inutilizar os bens 

indispensáveis a sobrevivência da população civil, tais como os gêneros 

alimentícios e as zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, 

as instalações e reservas de água potável e as obras de irrigação, com a 

deliberada intenção de privar desses bens, por seu valor como meios 

para assegurar a subsistência a população civil ou a Parte adversa, seja 

qual for o motivo, quer seja para fazer padecer de fome às pessoas civis 

ou para provocar seu deslocamento, ou com qualquer outro propósito. 

 

Mesmo em tempos de guerra, impera a vedação entre os Estados de restringir o acesso 

a água para a população local, demonstrando que o acesso a água é considerado parte 

indisponível da natureza, independentemente da situação, seja ela em tempos de paz ou em 

tempos de guerra. 

Caso emblemático na afirmação da água como Direito Fundamental ocorreu em Nova 

Déli, capital da Índia, onde ao ser levado à apreciação da Suprema Corte local a densa poluição 

                                                           
73 DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: 
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75 BRASIL. Decreto n. 849, de 25 de junho de 1993. Promulga os Protocolos I e II de 1977 adicionais às 

Convenções de Genebra de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a 

Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos Armados. 
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gerada pelas 60 pedreiras de calcário existentes na região (ora pela destruição das matas, ora 

pelo assoreamento e ora pela poluição das águas), a Corte ordenou o fechamento de 53 delas 

(entre fechamentos temporários e definitivos), aduzindo que o balanço ecológico e a integridade 

do meio ambiente devem prevalecer sobre as matrizes puramente econômicas, vez que o 

equilíbrio ecológico já estava gravemente comprometido76. 

Em 1977, mais um adendo ao Protocolo de Genebra é realizado com a elaboração do 

seu protocolo adicional II, que em seu artigo quinto asseverou-se a obrigação entre os Estados 

do fornecimento de água e alimentos aos detentos, novamente prestigiando o acesso à água 

como elemento essencial para a obtenção da dignidade da pessoa humana77. 

Convergindo com a ideologia acima apresentada, podemos citar inúmeros outros 

documentos, como o Pacto São Jose da Costa Rica de 1969 e o Protocolo de San Salvador de 

1988, que ao cuidarem do tema dos direitos humanos foram incisivos ao dispor que os Estados 

devem proteger a todos, de modo a se atingir o mais alto nível de proteção da vida, incluindo-

se nessas premissas a tutela ao meio ambiente, o direito à alimentação, a saúde, entre outros 

bens, que de modo implícito é possível constatar que a água está diretamente inserida nesse rol 

de proteção, considerando sua essencialidade para a preservação de todas as espécies de vida e 

para o equilíbrio do meio ambiente78. 

O artigo 24 da Convenção das Nações Unidas de 1989 (que cuida dos direitos das 

crianças) também trouxe disposição expressa no sentido de que todos os Estados membros do 

referido instrumento devem se esforçar ao máximo para que todas as crianças tenham o direito 

de gozar do mais elevado padrão de saúde, devendo cada governo empenhar alta tecnologia no 

combate a doenças e fornecer sempre alimentos de qualidade e água potável para todos79. 

Apesar de tais constatações não se dirigirem diretamente a água como um direito 

humano fundamental, dão início à construção desse reconhecimento, pois a sua tutela em vários 

documentos dão conta de demonstrar a sua importância para a manutenção da vida no planeta, 

inclusive da nossa espécie. 
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Em 1997 foi realizada a Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização de Cursos de 

Água Internacional, que reafirmou a importância de destacar a água como um bem acima de 

qualquer interesse privado, pois previu expressamente em seu artigo décimo que nenhuma 

utilização pode beneficiar utilidades privadas sobre os demais usos, e havendo conflitos sobre 

as águas, deve-se dar especial atenção às necessidade humanas vitais80. 

Outro marco significativo na elevação do direito à água ao status de Direito Humano 

Fundamental foi a Resolução 54/175 da ONU, que reconheceu expressamente em seu artigo 

décimo segundo que a comida e a água são Direitos Humanos Fundamentais e, portanto, devem 

ser tutelados para assegurar o direito ao desenvolvimento, dando um grande passo no 

reconhecimento do acesso à água como um Direito Fundamental81. 

Após esse significativo instrumento para o reconhecimento da água como Direito 

Humano Fundamental, vários outros foram elaborados, reforçando cada vez mais a 

essencialidade da água, indo completamente de encontro às políticas exploratórias, que sempre 

buscaram privatizar ao máximo todos os recursos naturais possíveis. 

Como exemplo de outros documentos consagrando o comprometimento do cuidado com 

a água tem-se a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no 

ano de 2002 na África do Sul, cidade de Joanesburgo, onde se reuniram 193 Estados e 

novamente foi previsto no referido instrumento que a Cúpula acolhe foco à dignidade da pessoa 

humana e estabelece planos, metas e prazos para ampliar rapidamente o acesso a todos às 

necessidade básicas como a água potável. A declaração de Joanesburgo se baseou em três 

pilares para o desenvolvimento sustentável, sendo o desenvolvimento econômico apenas um 

deles, em conjunto com o desenvolvimento social e a proteção ambiental82. 

Ainda, convergindo com os documentos acima, podemos citar a Conferência do Clima 

em Berlim de 2004, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Promulgada no 
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Brasil pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como as Resoluções do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU de números 64/292 e 15/9, ambas de 2010, que são documentos em 

que a ONU reconhece expressamente o direito a água e ao saneamento básico como direitos 

humanos fundamentais83. 

Protocolos e acordos são múltiplos a respeito da essencialidade da água, e do seu status de 

Direito Humano Fundamental. A comunidade acadêmica é unanime nesse sentido, pesquisadores 

de norte a sul convergem no ponto. 

Independentemente se todos os Estados adotam em seus atos constitutivos proteção 

especial a água ou não, a privação desigual desses recursos para determinadas classes configura 

grave violação aos Direitos Humanos, mesmo que determinado Estado não se coadune com 

este entendimento, mesmo assim, estará vinculado a respeitá-lo84, em virtude das regras de “soft 

law” que vinculam a todos, pois funcionam como princípios diretores de ordem pública 

internacional85. 

Tanto isso se procede que o Comitê da ONU já firmou posicionamento no sentido que, 

mesmo a pessoa não conseguindo pagar pela prestação do serviço de água, sob “nenhuma 

circunstância um indivíduo deve ser privado do nível mínimo essencial de água”, sendo 

interpretado esse nível mínimo como vinte a 25 litros de água por dia a cada pessoa da unidade 

familiar, para satisfazer as necessidades básicas vitais de alimentação86. 

Considera-se, então, que de modo inequívoco a ONU reconheceu o acesso à água 

potável e ao saneamento básico como Direito Humano Fundamental, por meio das diversas 

Resoluções emitidas pelo Conselho de Direitos Humanos desta organização, especialmente pela 

Resolução 64/292 de 2010, que expressamente trouxe disposições neste sentido87. 
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Esse marco foi uma conquista, que, apesar dos ataques frequentemente realizados pelo 

capitalismo (que a título de exemplo podemos citar os Fóruns Mundiais das Águas, realizados 

anualmente com o fim de estimular a privatização dos serviços de água e saneamento básico), 

teve contribuição de múltiplos atores, especialmente provenientes da América Latina, com o 

advento das constituições do Equador em 2008 e da Bolívia em 2009, que romperam os padrões 

impostos pelo extrativismo e reconheceram um novo paradigma a ser seguido, pelos quais estes 

povos se orientam, que é pautado na igualdade, equidade, valorização da soberania, ética no 

desenvolvimento e, acima de tudo, respeito à vida, desenhada no cuidado com a natureza e na 

proteção de todos os seres vivos, e não apenas da vida humana88. 

Assim, constata-se que a água é um Direito Fundamental e que ainda não encontra-se 

integralmente privatizada em virtude dos inúmeros acordos, resoluções, tratados e convenções 

existentes em sede de regramento soft law, e em decorrência da ampla resistência encontrada, 

ora pelos pesquisadores de norte a sul, ora pelo protagonismo ativo e revolucionário de alguns 

Estados, que estão rompendo paradigmas e demonstrando novas formas de gerir os recursos 

naturais de modo a valorizar a todos, e não apenas os detentores do capital. 
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3 TRATAMENTO JURÍDICO DAS ÁGUAS NO BRASIL 

 

Falar em gestão é sempre algo delicado, pois envolve grandes responsabilidades e jogo 

de interesses ainda maiores. No caso da água, a situação fica muito mais paradoxal, pois ela é 

e sempre será um bem precioso, fonte de vida de todos os seres vivos do planeta. 

Começamos com a inquietação de descobrir como se procede a gestão das águas no 

Brasil, tanto no critério formal, com a elaboração de sua política e arcabouço jurídico que lhe 

dê sustento, quanto no critério material, ou seja, qual é o efeito prático que toda construção 

político-jurídica, por meio das estruturas técnicas-administrativas, têm gerado no seio da 

sociedade, especialmente para o meio ambiente. 

Sem delongas, passamos a primeira parte do estudo pertinente à formulação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e toda política que o integra. 

 

3.1 Como funciona a gestão das águas no Brasil 

 

Para compreendermos com mais clareza e proximidade acerca da gestão das águas no 

Brasil, devemos entender como as águas são tratadas no Brasil, quais são os valores outorgados 

a ela e porque pairam inúmeros questionamentos a respeito. 

Inicialmente, cabe esclarecer como funciona o SINGREH, demonstrando como ele está 

articulado para poder avançar ao encontro de seus objetivos. 

Foi através da Lei Federal n. 9.433 de 1997, conhecida como Lei das Águas, que foi 

reinventado o SINGREH e instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), quando 

se desenharam as intenções para ações futuras, conforme entendimento à época, por meio dos 

fundamentos estampados logo no artigo primeiro da referida lei89. 

Importa frisar que o SINGREH e a PNRH são as bases estruturais de todo o sistema de 

gestão, isso porque o SINGREH é composto por todos os órgãos, membros, instituições, leis e 

pessoas relacionadas à gestão das águas, ou seja, é apenas o nome dado a todo complexo 

organizacional que gira em torno da temática. Por sua vez, a PNRH são as intenções, projetos 

e ações que permeiam o SINGREH. 
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Em termos de legislação que orientam o sistema, existem apenas quatro leis de regência 

no que toca à gestão das águas, tendo como principal a Lei das Águas (Lei n. 9.433/97); a lei 

que cria a Agência Nacional de Águas (ANA) (Lei n. 9.984/00); a Lei n. 10.881/04, que dispõe 

sobre os contratos de gestão entre a ANA e entidades delegatárias das funções de Agências de 

Águas; e a Lei 12.334/10, que Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. 

Adentrando nas instituições de fato em âmbito federal, estas podem ser divididas em 

duas classes: as formuladoras das políticas públicas (instâncias colegiadas) e as 

implementadoras das políticas desenvolvidas (instâncias executivas). A instituição idealizadora 

das políticas públicas federais é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que possui 

maior protagonismo que os demais órgãos, pois é o principal órgão regulador. Já o órgão 

responsável por articular e implementar tais políticas públicas é a ANA90. 

Por sua vez, em âmbito estadual cada Estado cria regras próprias para gerir os recursos 

hídricos. Em Santa Catarina, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi 

instituído pela Lei Estadual n. 9.022, de 6 de maio de 199391. A estruturação é muito semelhante 

aos órgãos federais gestores das águas. No topo da hierarquia estão as entidades responsáveis 

pela orientação geral das políticas, que são os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

(CERH), enquanto que para implementar tais políticas tem-se os órgãos gestores das políticas 

públicas, que em Santa Catarina é a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDS), ou sucedâneo, neste caso o Instituto do Meio Ambiente (IMA), antiga 

Fundação do Meio Ambiente (FATMA), conforme artigo terceiro da Lei supra. 

Da análise de tais instrumentos extrai-se que os órgãos mais expressivos são os 

conselhos, pois ficam no topo da hierarquia e expedem moções e atos normativos, tais como 

resoluções, a fim de sugerir condutas a serem seguidas. 

Tanto em âmbito federal quanto estadual, logo abaixo dos órgãos acima elencados, 

existem ainda as agências de águas (também conhecidas como agências de bacias) e os comitês 

de bacias que são os membros que atuam mais próximos da sociedade, nas bacias e sub-bacias 

hidrográficas92. 

                                                           
90 VILLAR, Pilar Carolina. Gestão das águas de recarga do aquífero guarani: o caso de Ribeirão Preto. 2008. 

184 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 63. 
91 ALESC – Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lei n. 9.022, de 06 de maio de 1993. Dispõe sobre a 

instituição, estruturação e organização do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Florianópolis: ALESC, 1993. Disponível em: <http://leis.alesc.sc.gov.br/html/1993/9022_1993_lei.html>. Acesso 

em: 22 jul. 2019. 
92 DESENVOLVE RH. Plano Nacional de Desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH). 2018. p. 12. Disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjnn4DR3svjAhUVI

rkGHTnUAa8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcapacitacao.ead.unesp.br%2Fimages%2Fartigos%2F
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As agências de águas exercem o papel primordial de braço executivo dos comitês de 

bacia, ou seja, são responsáveis pelo trabalho técnico e administrativo no âmbito da bacia, para 

que de fato sejam implementadas as políticas planejadas. Vale destacar que, enquanto não 

criadas tais agências, os Conselhos Estaduais podem delegar suas atribuições a entidades sem 

fins lucrativos, cujo rol de entidades habilitadas encontra-se no artigo 47 da Lei de Águas.93 

As agências de águas são as entidades que na prática concedem outorgas, efetuam 

cobranças, fiscalizam e aplicam os valores arrecadados, conforme entendimento dos conselhos 

federais e estaduais e de acordo com as deliberações dos respectivos comitês de bacias. 

Por sua vez, os comitês de bacia hidrográfica são as entidades responsáveis por ajustar 

e definir os métodos de atuação política a ser seguida na sua região de atuação, de acordo com 

as peculiaridades locais, envolvendo a participação de todos (governo, sociedade civil 

organizada e usuários) de modo a democratizar a gestão da água. Pode-se afirmar que são fóruns 

de debates para decidir questões inerentes à gestão das águas de uma determinada circunscrição. 

Assim, é considerado o espaço de gestão que dá comandos às agências de águas, que, por sua 

vez, são as responsáveis por efetivar a política desenhada no âmbito da circunscrição da 

respectiva bacia94. 

Os comitês de bacia são considerados inovadores e recebem grande atenção quando o 

tema é gestão das águas. Isso porque a Lei das Águas (n. 9.433/97), instituidora da PNRH, 

prevê em seu artigo 3995 que a atuação nos comitês de bacia será exercida não só pelo poder 

público, mas também pelos usuários e por entidades civis constituídas com finalidades dirigidas 

ou relacionadas a proteção das águas. Assim, permite-se maior flexibilidade ao ajustar as 

políticas públicas de acordo com as necessidades locais. Em tese, trata-se de instrumento 

democratizador, porém há controvérsias, o que será abordado no próximo tópico, ao 

discutirmos justamente a participação da sociedade e a democracia no processo de gestão. 

Outro aspecto importante a ser estudado é a formulação das bacias e sub-bacias 

hidrográficas. 

                                                           

desenvolveRH%2FPlano_final_SINGREH.pdf&usg=AOvVaw1TCs_KAcgkvtXJjmHHO192>. Acesso em: 23 

jul. 2019. 
93 PORTAL SigRH. Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

2019. Disponível em: <http://www.sigrh.sp.gov.br/agenciadebacia>. Acesso em: 23 jul. 2019. 
94 ANA – Agência Nacional de Águas. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2018: informe anual. 

Brasília: ANA, 2018. Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/>. Acesso em: 6 jan. 2020. 
95 Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: I - da União; II - dos Estados e do 

Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; III - dos 

Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; IV - dos usuários das águas de sua área de 

atuação; V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 
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Uma bacia hidrográfica é composta por um conjunto de rios que confluem até chegar a 

um leito único, ou seja, é uma área de captação natural da água de precipitação da chuva que 

converge os escoamentos para um ponto comum. A divisão das bacias geralmente ocorre pela 

existência de grandes montanhas ou picos, que possivelmente direcionam o curso dos rios para 

lugar diverso daqueles existentes no outro lado96. 

No Brasil existem 12 regiões hidrográficas, sendo que referida divisão foi instituída pelo 

CNRH. Para definir a divisão das regiões, foram utilizados como parâmetro os grupo de bacias 

ou sub-bacias hidrográficas próximas, com características naturais, socais e econômicas 

similares, visando orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos em todo o 

país97. 

De tal modo, resta claro que os comitês e agências de bacias atuam por regiões, de 

acordo com a abrangência de determinada bacia e não por divisas municipais, distritais ou 

estaduais. Com efeito, para fins de aplicação dos instrumentos de gestão e atuação de comitês 

de bacias, é esse território que transpassa os limites políticos (inclusive federais) que deve ser 

considerado. 

Rememorando, visualizou-se que existem instituições em âmbito federal, cujo órgão 

idealizador da política é o CNRH, as quais são efetivadas pela ANA, sendo debatida nos 

comitês de bacias; em âmbito estadual, o órgão mentor é o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (idealizador da política), atuando a partir das ações das agências de águas, em que, 

igualmente ao âmbito federal, o debate para planejamento ocorre nos comitês de bacias. 

Apesar das divisões de competências para gerir os recursos hídricos, não existem bacias 

hidrográficas somente federais, nem bacias estaduais exclusivas. As bacias hidrográficas são o 

espaço destinado à gestão dos recursos hídricos que considera os aspectos hidrológicos naturais 

e não os das fronteiras geopolíticas, ou seja, as bacias são únicas e atuam repassando 

informações (decisões e sugestões) sobre a localidade para ambas as esferas federativas98, como 

afirmado acima. 

Assim, além de sabermos da existência desses órgãos, importa conhecer como se 

estabelece a competência federal ou estadual, verificação de extrema importância, uma vez que 

                                                           
96 FINKLER, Raquel. A Bacia Hidrográfica. Planejamento, manejo e gestão de bacias. 2010. Disponível em: 

<http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/bacias_hidrograficas/planejamento_manejo_e_gestao_unid

ade_1.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2019. 
97 ANA – Agência Nacional de Águas. Divisões hidrográficas no Brasil. Brasília: ANA, [s.p.]. Disponível em: 

<https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/divisoes-hidrograficas>. Acesso em: 24 jul. 2019. 
98 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Gestão integrada, participativa e descentralizada das águas. Revista Brasileira 

de Direito Ambiental, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 145-166, abr./jun. 2006. p. 4. Disponível em: 

<http://midia.pgr.mpf.gov.br/4ccr/sitegtaguas/sitegtaguas_4/pdf/artigo1.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2019. 
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define quem vai articular e efetivar os instrumentos de gestão: a ANA ou as Agências de Águas 

em nível estadual. 

A Constituição Federal (CF) em seu artigo 26, inciso I99, afirma que são bens dos 

Estados as “águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito”, logo são 

competentes os órgãos estaduais (CERH e Agências de águas) para gerir às águas dentro do 

âmbito estadual, inclusive as subterrâneas. 

Por sua vez, os incisos III, IV, VI, VIII e IX do art. 20 da CF100 trazem as exceções à 

competência estadual, prevendo os casos em que cabe à união (por meio do CNRH e da ANA) 

gerir os recursos hídricos. Basicamente são considerados bens da união (o que atrai sua 

competência) as águas que cruzem mais de um Estado ou sirvam de limites com outros países, 

o mar territorial, os potenciais de energia hidráulica e por derradeiro os recursos minerais. 

Neste ponto de divisão de competência surge uma questão delicada, criticada pela 

doutrina e estudiosos do tema. Isso porque o inciso IX do artigo 20 da Constituição prevê que 

são bens da União os recursos minerais, logo, as águas subterrâneas minerais são de 

competência da União. Porém, a regra geral do artigo 26 da Constituição Federal afirma que as 

águas subterrâneas são afetas aos cuidados dos Estados. 

Aparentemente não há muito problema, porém no Brasil não se sabe precisar onde 

exatamente existem águas minerais subterrâneas, o que pode causar uma confusão para o 

Estado, em razão da dupla dominialidade sobre as águas, pois não se sabe ao certo a quem cabe 

gerir as águas subterrâneas existentes em cada bacia hidrográfica, considerando que algumas 

localidades possuem águas minerais e outras não101. 

Tal situação gera o problema de municípios e lavras (exploradoras de minerais) que 

utilizam a mesma água, mas com regras e regulamentos vinculados a instituições e entes 

federativos diferentes. Esse é o caso dos municípios que compreendem o Circuito das Águas 

Minerais (Minas Gerais). Nesse caso, as águas destinadas ao abastecimento público são 

classificadas como subterrâneas e pertencem aos Estados, são geridas pelo Sistema Estadual de 

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

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da 

lei, as decorrentes de obras da União; 
100 Art. 20. São bens da União: [...] III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 

ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 

limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 

contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, 

e as referidas no art. 26, II; [...] VI - o mar territorial; [...] VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos 

minerais, inclusive os do subsolo;[...] 
101 ALVES JR., Wilson José Figueiredo; HERRMANN, Hildebrando. Dupla dominialidade das águas no Brasil: 

entraves legais para o adequado gerenciamento dos aquíferos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS, 19., 2009, Araraquara. Anais...  Araraquara: Universidade de Araraquara. 2009. p. 15-16. 
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Gerenciamento de Recursos Hídricos e fiscalizadas pelo órgão estadual competente, enquanto 

a lavra particular tem a mesma água classificada como mineral, pertence à União, e está sob a 

regulação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)102. 

Isso importa dizer que há uma deficiência muito grande no que toca a delimitação, 

divisão e qualificação das águas em território natural, pois num mesmo local a água é utilizada 

para consumo e tratada como um recurso hídrico, e também utilizada para extração de minerais 

e considerada um recurso mineral, gerando uma dualidade de órgãos competentes para dispor 

e gerir os recursos, ocasionando um elevado grau de insegurança pelos usuários e descrença no 

sistema. 

Ainda sobre a estruturação e funcionamento da gestão hídrica no Brasil, cabe ressaltar 

a função do Ministério do Meio Ambiente (MMA), representado pela Secretária de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano (SHRU), que em âmbito federal atua juntamente com o CNRH na 

coordenação, elaboração e na atualização da PNRH, além de auxiliar no seu acompanhamento 

e implementação103. 

A Lei n. 9.433/97, mais precisamente no seu artigo 33, inciso IV, prevê que os poderes 

executivos estaduais e municipais, em simetria ao federal, integram o SINGREH e participam 

por intermédio de suas respectivas secretarias nos assuntos afetos à gestão das águas, 

interferindo diretamente nos comitês e agências de bacias. 

Esse esboço representa como é formada a composição estrutural do SINGREH, com 

suas divisões e respectivas funções de cada órgão público existente, criado para gerir os 

recursos hídricos. Passaremos a conhecer os instrumentos existentes que estão à disposição do 

aparato estrutural. 

Estes instrumentos estão previstos no artigo 5° da Lei das Águas (n. 9.433/97), que prevê 

que são instrumentos da PNRH os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de 

água em classes segundo usos preponderantes, a outorga dos direitos de uso, a cobrança pelo 

uso, a compensação a municípios e o sistema de informação sobre as águas. 

Ainda, além destes instrumentos organizados no artigo quinto da Lei de Águas, deve-se 

adicionar aqueles previstos nos artigos 49 e 50 da mesma lei, que cuida das infrações e 

penalidades104. 

                                                           
102 BOSON, Patrícia Helena Gambogi. Quem é responsável pelas águas minerais? Água de Minas II, 2002. 

Disponível em: <http://www.almg.gov.br/RevistaLegis/Revista34/patricia34.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2019. 
103 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Água. [s.d.]. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/gestao.html>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
104 CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2005. p. 161. 



51 
 

Referidos instrumentos serão cuidadosamente tratados no item seguinte, oportunidade 

na qual será dada a devida atenção a cada um deles, a fim de compreendermos com maior 

detalhe a efetividade dos instrumentos de gestão em paralelo com a efetividade da lei de águas. 

 

3.2 A democracia no processo de gestão das águas e a efetividade da lei de águas 

brasileira 

 

Este assunto nos orientará em busca de respostas, especialmente do porquê a situação 

da água se agrava cada dia mais, mesmo com um sistema estruturado de longa data para gerir 

tais recursos. 

Brian Richter, renomado pesquisador sobre o tema da água, aponta que a solução de 

todos os problemas de gestão de um Estado, inclusive o da falta de água, se constrói com amparo 

numa sociedade bem informada, que tenha condições de participar na gestão dos bens públicos 

e de fato estarem envolvidos nos processos decisórios, de modo a atuarem ativamente nas 

decisões políticas a serem tomadas105. 

Num cenário de escassez cada vez mais intenso, adotando aparentemente a linha de 

raciocínio do citado Autor, emerge a Lei n. 9.433/97 visando prestigiar a participação popular 

para a adoção de iniciativas vinculadas à gestão das águas, criando-se com o advento da lei 

outrora citada fóruns de discussão e deliberação sobre gestão das bacias, denominados de 

comitês de bacias, onde os anseios sociais seriam convertidos em ações realizadas pelo poder 

público106. 

Assim, considerando o caráter democratizador dos comitês de bacias no Brasil, pois, em 

tese, foram criados para envolver a população local na gestão da água, é que vamos aprofundar 

o tema, a fim de verificar o grau de efetividade da Lei n. 9.433/97 ao criar essa ferramenta que, 

na teoria, outorga o poder de gestão para seus legítimos titulares, o povo. 

Portanto, a fim de iniciar o desenvolvimento do tema proposto, imperioso se torna a 

definição de democracia, expondo seu conceito e o que referida terminologia representa para o 

Estado e para o povo. 

Para alguns filósofos famosos, como Tocqueville, democracia é o contrário de 

aristocracia, ou seja, o poder político não é àquele exercido pelos nobres ou pessoas próximas 

aos chefes de Estado, mas sim a forma de governo em que todos participam da coisa pública. 

                                                           
105 RICHTER, Brian. Em busca da água: um guia para passar da escassez à sustentabilidade. Tradução de Maria 

Beatriz de Medina. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. p. 89. 
106 CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2005. p. 103. 
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Portanto, democracia pode ser interpretada como o modo de gestão em prol das massas (do 

maior número de pessoas possível), sendo aquele que busca satisfazer a vontade geral, e não 

apenas de uma seleta classe de pessoas107. 

Ainda, estendendo um pouco mais o conceito de democracia, que pode ser interpretada 

como o indicador de movimentos sociais e de um conceito indissociado do problema da 

formação do Estado (a democracia como forma de Estado) representando uma sociedade ativa, 

protagonista das mudanças que desejam. Assim, o termo democracia surge, inicialmente, para 

exprimir a ideia de República advinda do poder do povo, como o resultado da Revolução Social, 

traduzida numa nova forma constitucional de organização de uma sociedade108. 

Considerando a importância de aproximar a sociedade às práticas de gestão, o próprio 

Ministério do Meio Ambiente, ao divulgar a Lei de Águas em 1997, afirmou que, dentre os 

princípios básicos dos países que avançaram na gestão dos “recursos hídricos”, está a gestão 

descentralizada e participativa, sob a justificativa de que tudo que pode ser resolvido pelos 

níveis mais baixos, não precisa ser elevado aos níveis mais altos109. 

Para a Doutrina, o desenvolvimento da democracia se tornou o principal instrumento 

para a defesa dos direitos de liberdade, ensinando que o melhor remédio contra qualquer forma 

de abuso de poder é a participação dos cidadãos, de uma forma ou de outra, desde a formação 

das leis. “Isso porque os direitos políticos são um complemento natural dos direitos de liberdade 

e dos direitos civis. Caso contrário, a melhor proteção dos direitos sociais depende unicamente 

do direito natural de resistência à opressão.”110 

Nesse sentido, avaliando formalmente o conceito de democracia em paralelo com a 

criação de comitês de bacias hidrográficas, é possível observar que estes se aproximam muito 

de um preceito democrático, pois teoricamente permitem à população, em conjunto com o poder 

público, articular como a água deve ser cuidada em cada região hidrográfica, de acordo com os 

anseios locais. 

Porém, a doutrina aponta que a Lei de Águas (n. 9.433/97), apesar de parecer incluir a 

população nas decisões e assuntos afins (no que toca a gestão das águas), não foi capaz de 

                                                           
107 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 2000. p. 31. 
108 DREHER, M. Radikale und soziale Demokratie am Ausgang der JuliMonarchie. Heidelberg, 1972 apud 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 371. 
109 CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2005. p. 110. 
110 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 2000. p. 43-44. 
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democratizar o sistema, mas de outorgar a ele um ar mais profundo de aristocracia, onde se 

intensificaram as ideologias neoliberais111. 

Há ainda aqueles que defendem que a população em geral não está preparada para atuar 

na condição de protagonistas na estruturação e consolidação das políticas públicas a serem 

adotadas, dando a entender que apenas técnicos e experts no assunto deveriam participar, a fim 

de trazer ao debate ideias qualificadas e pautadas no conhecimento científico112. 

Ocorre que isso, segundo Christian Guy Caubet, constitui uma versão moderna da antiga 

exigência do voto censitário, ou seja, defender que apenas uma seleta classe de pessoas, dotadas 

de um conhecimento específico possa ter voz perante a gestão das águas, é completamente 

antidemocrático e reproduz condições de funcionamento da democracia burguesa, aquela que 

elabora de forma consciente direitos e normas inoperantes113. 

Estudos apontam que, especialmente nos países latino-americanos, a centralização na 

gestão das águas e a exclusão da participação social são acentuadas, devido as suas condições 

marginais na economia mundial114. 

Tanto isso se procede que com uma boa leitura do artigo 39 da Lei de Águas já é possível 

observar que na verdade a inovadora integração criada pela referida lei não é tão 

democratizadora como se diz ser. 

Isso porque as categorias de participantes são taxativamente numeradas, podendo-se 

extrair da Lei de Águas que a mesma garante 80% do espaço destinado à discussão com poder 

de voto nos comitês de bacias para duas categorias de representantes; aqueles que exercem 

grandes atividades econômicas (abastecimento urbano, industriais, irrigação, hidroelétricas, 

setor hidroviário, lazer e usos não consuntivos) com poder de voto de 40% do total e os outros 

40% destinados à administração direta (União, Estados e Municípios), restando apenas 20% 

para as entidades civis com participação comprovada na bacia hidrográfica115. 

Como se não bastasse, para a população ter acesso à participação da “gestão” das águas 

nos respectivos comitês de bacias a que pertencem devem obrigatoriamente, nos termos do 

artigo 48 da referida lei, criar entidades civis legalmente constituídas, tais como consórcios e 

associações intermunicipais, associações regionais, organizações técnicas, organizações não 
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governamentais, enfim, percebe-se que tal modelo de democracia adotado pela Lei de Águas é 

uma democracia seletiva, que cria embaraços apenas para as minorias terem voz116. 

Além de tamanha articulação em prejuízo da população, relatos de participantes, que 

atuaram por mais de dois anos nas sessões realizadas nos comitês de bacias, dão conta de 

expressar que quando se trata especialmente de votar questões mais delicadas, como aquelas 

que dizem respeito ao direcionamento dos investimentos, que é o que define a maior parte das 

ações práticas a serem tomadas, a sensação de impotência é total, pois na maioria das vezes as 

decisões chegam prontas para votação, ou apenas são apresentadas para simples aprovação da 

maioria, em total desprezo alheio117. 

Assim, considerando que para sermos protagonistas das decisões políticas devemos ter 

igualdade entre as pessoas e uma participação efetiva de todos, pois igualdade política exige 

que todos tenham as mesmas oportunidades de influenciar nas decisões e, em havendo 

restrições, elas devem se aplicar a todos, para que todos tenham o mesmo valor118, fica fácil a 

constatação que a promessa da Lei de Águas de democratizar o sistema de gestão não foi 

cumprida e ainda é possível observar resquícios da colônia de exploração que foi o Brasil. 

Percebe-se então que a única democracia que existe neste cenário é uma democracia 

elitista, que escolhe a dedo quem dela deve participar. 

Infere-se de tal modo que ainda estamos muito distantes de uma mudança de paradigmas 

na gestão das águas, de um modelo ideal, baseado no desenvolvimento sustentável, posto que 

exigiria um conhecimento mais profundo acerca da real demanda para cada usuário, bem como 

da qualidade da água em cada ponto de extração dela119. 

Vimos que a principal inovação da Lei de Águas é uma falácia, e isso reflete diretamente 

na situação delicada em que o Brasil e o mundo estão vivendo, pois, além de um instrumento 

que não funciona, há uma ideologia por trás do sistema que visa desestabilizar e desestruturar 

ao máximo os sistema de proteção da água para, aos poucos, grandes corporações dominarem 

o mercado de águas a nível global. 

Passamos então a analisar a efetividade da Lei de Águas no que toca a seus objetivos e 

respectivos instrumentos de gestão, mecanismos que servem para materializar os objetivos 

trazidos pela lei. 
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Dentre os quatro objetivos trazidos pelo artigo segundo da Lei de Águas, temos 

resumidamente os seguintes, respectivamente em seus incisos: garantir água para as futuras 

gerações em quantidades e qualidades necessárias; utilizar de modo racional os recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, para o desenvolvimento sustentável; atuar na defesa 

de eventos hidrológicos críticos de origem natural, decorrente do uso inadequado dos recursos 

hídricos e incentivar a captação e armazenamento das águas fluviais120. 

Para perfectibilizar esses objetivos, foram criados alguns instrumentos, previstos no 

artigo 5° da Lei das Águas (n. 9.433/97), a fim de outorgar ao sistema mecanismos para a 

efetivação dos referidos objetivos, sendo os seguintes: planos de recursos hídricos; 

enquadramento dos corpos de água em classes segundo usos preponderantes; a outorga dos 

direitos de uso; a cobrança pelo uso; a compensação a municípios e o sistema de informação 

sobre as águas121. 

Iniciando pelos planos de recursos hídricos, estes são planos diretores de longo prazo, 

que visam orientar a implementação de ações e projetos de acordo com as diretrizes da PNRH, 

prevista na Lei de Águas. Referido instrumento deve ser utilizado tanto em nível federal, 

estadual e em nível das bacias hidrográficas para orientar ações nas diversas escalas de gestão. 

Tais planos devem ter em sua essência requisitos mínimos, como o diagnósticos da atual 

situação dos recursos hídricos, análise do crescimento demográfico, a evolução das atividades 

produtivas que explorem a água e da utilização do solo, balanço entre disponibilidade e 

demandas futuras de água, metas de racionalização, aumento da qualidade da água, enfim, 

vários dados a fim de orientar ações e projetos futuros122. 

Basicamente surgiram frente à necessidade de existir um banco de dados acerca do 

caráter das águas subterrâneas, tais como qualidade e quantidade, nos termos da Resolução n. 

92/2008 do CNRH, que prevê orientação nesse sentido123. 

Tais informações se tornam imperiosas, pois auxiliam os órgãos gestores a conceder ou 

não o direito a exploração das águas em determinados locais, até porque podem ser 

consideradas inapropriadas para certos fins, como o consumo humano ou, como exemplo, 

conceder licença para utilizar irrigação em uma bacia com pouca água. Neste sentido, ter a 

percepção das características hidrogeológicas, da vulnerabilidade dos aquíferos e das zonas de 
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proteção são instrumentos-base da gestão das águas subterrâneas, pois permitem identificar os 

aquíferos e suas potencialidades, bem como determinar as prioridades na gestão das águas 

subterrâneas124. 

Nesse sentido, os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam 

fundamentar e orientar a implementação do gerenciamento das águas. A PNRH é considerada 

um plano diretor, servindo de exemplo no caso. Esses planos não possuem rigidez, pois são 

constantemente adequados de acordo com as novas informações obtidas. São estruturados para 

servir de orientador ao sistema, para serem implementados gradativamente, sendo considerados 

verdadeiros instrumentos flexíveis de intervenção, com grande incitação pedagógica, haja vista 

que funcionam como uma carta de intenções, que deve ser considerada como referência por 

todos os órgãos gestores de águas125. 

Em síntese, os planos se destinam a orientar as ações dos gestores das águas, por 

intermédio de diagnósticos produzidos através das informações locais e regionais, que após 

interpretadas oferecem subsídios aos gestores, para que estes criem áreas com restrições de 

usos, implementem e quantifiquem a cobrança, bem como estabeleçam as prioridades, metas e 

medidas a serem tomadas para garantir a permanência de água potável a todos. 

Sobre o assunto da importância dos dados para a gestão hídrica e a respectiva 

insuficiência deles no Brasil, o professor Antônio Pereira Magalhaes Junior dedicou uma obra 

inteira de mais de 600 páginas para cuidar do assunto. 

Isso porque a recente modernização legal e institucional do Brasil não foi acompanhada 

à altura pela adequada disponibilidade de dados a partir de sistemas e redes coletoras 

suficientes, gerando uma lacuna enorme no tema, pois as informações que temos não dão conta 

de organizar um sistema apto a ser gerido com eficiência, causando um descompasso cada vez 

maior da prática com a teoria126. 

Deve-se reconhecer que uma rede de monitoramento considerada adequada é algo de 

difícil obtenção em um país de dimensões continentais como o Brasil. Porém, mais importante 

que a quantidade de equipamentos e estações de medições de dados é a eficiência dos sistemas 

instalados, para amparar o planejamento de ações em cada localidades127. 
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Como trazido acima, esses planos diretores devem existir nas três esferas de poder, 

partindo da federal as orientações iniciais. Para termos uma ideia da falta de preocupação dos 

gestores públicos com o tema, a Lei de Águas, que criou tal instrumento, data de 8 de janeiro 

de 1997, e em 5 de dezembro de 2001 a ANA editou a Resolução n. 130, instituindo câmara 

técnica para tomar diretrizes gerais a fim de orientar a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), pois até a presente data tal plano não havia sido concluído. Enquanto isso, mesmo sem 

esse documento de referência elaborado, milhares de outorgas de direito de uso das águas foram 

concedidas ante a pressão dos usuários128. 

Referido projeto (Plano Nacional de Recursos Hídricos) somente foi concluído em 

dezembro de 2011, para orientar as ações futuras, ou seja, demorou do ano 1997 até o ano de 

2011 para tal plano ser criado129. 

Sobre o assunto, Magalhães Junior, ao final da sua obra, arremata afirmando que o real 

problema, na verdade, é a falta de interesse político nos níveis estadual e federal, que resulta 

em uma falta e subutilização de informações por vários fatores, como falta de sistemas 

interligados, não aplicação da PNRH, falta de acesso social ao conhecimento, entre outros. A 

deficiência enorme de dados precisos não se deve apenas a falta de interesse político, mas 

também a problemas conjunturais do País. Ademais, “[...] os CBHs já instalados no país 

parecem estar mais preocupados em obter recursos financeiros, do que propriamente discutir a 

relevância de informações que embasem a definição de prioridades de ação.”130 

A falta de dados e informações precisas ocasionam inúmeros problemas, dentre eles, o 

problema descrito no item acima (2.1), onde demonstrou-se que as águas de um mesmo circuito, 

quando utilizadas por mineradoras são consideradas mineral, de domínio da União, e pelo 

simples fato de ser utilizada para consumo, com a mera alteração do destinatário, são 

consideradas domínio do Estado. 

Denota-se de tal modo que o desconhecimento ou incompreensão dos indicadores ainda 

é marcante. Isso corrobora para o fortalecimento da resistência à utilização de indicadores. Boa 

parte disso se deve ao temor da difusão dos enormes passivos ambientais131. 

O segundo instrumento de gestão previsto no inciso II do artigo 5° da lei instituidora da 

PNRH (n. 9.433/97) é o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
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preponderantes da água. Tal ferramenta serve para classificar os corpos de águas em níveis de 

qualidades, a fim de obter informações precisas para saber os tipos de usos que podem ser 

explorados em cada corpo de água132. 

De tal modo, a divisão das águas por rios e regiões e o respectivo enquadramento em 

classes representa o estabelecimento da qualidade atual e da meta a ser cumprida para a água 

continuar sempre melhorando, a fim de atender a todos os usos pretendidos. O objetivo é 

assegurar água de qualidade a todos, inclusive aos que demandam desse bem para usos 

exigentes, como o consumo humano133. 

Referido enquadramento possui o objetivo de definir parâmetros para a qualidade da 

água, indicando quais são os poluentes e respetivas quantidades admitidas em cada classe de 

água, até chegar na última classe, que é considerada inapropriada para uma série de usos. A 

Resolução n. 396 de 2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)134 estabeleceu 

a classificação dos corpos de águas em especial e outras cinco categorias (classes 1,2,3,4 e 5). 

A classe especial é quando a água se encontra em seu estado natural, sem interferência 

nenhuma de agentes externos. A classe 1 é apta para qualquer uso sem tratamentos na água. Já 

as classes 2, 3 e 4 são restritas a usos com tratamentos, a fim de retirar da água algumas 

impurezas. E a classe 5 não admite sequer tratamento, pois encontra-se densamente poluída, 

sendo destinada apenas a usos que não têm requisitos de qualidades135. 

Então, a partir do mapeamento das águas em classes de qualidade é possível identificar 

os usos desejáveis para cada nível de qualidade, atuando como uma ferramenta extremamente 

útil para os órgãos gestores que irão fazer a análise dos pedidos de outorga de uso da água, bem 

como quantificar a cobrança sobre a concessão de uso e exigir outras contraprestações 

condizentes com as peculiaridades do local a ser explorado136. 
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Porém, estudos apontam que referido enquadramento está completamente 

desatualizado, necessitando de revisão137.  

A fim de nos certificarmos dessa informação, em consulta ao site da ANA 

(http://conjuntura.ana.gov.br/) é possível fazer o download de um documento denominado 

“Conjuntura Recursos Hídricos Brasil”, onde teoricamente deveriam constar todos os dados 

relativos às águas no Brasil. 

Avaliando tal documento, elaborado pela ANA, especialmente no que toca qualidade da 

água, denota-se mais uma vez que o afirmado acima para os planos de “recursos hídricos” 

(como diz a lei), novamente se aplica para os enquadramentos dos corpos de água, pois tal 

relatório deveria ser preciso e trazer todas as informações de quantidade de água disponível e 

poluída com determinada substância expressos em números, e, ao invés disso, traz apenas seis 

folhas (29 a 35) com imagens de vários pontilhados de cores sortidas, com gráficos genéricos, 

a fim de apontar a poluição da água em cada lugar do Brasil138. 

Ou seja, isso evidencia que nem mesmo o governo detém dados precisos ou ao menos 

aproximados em números, da real situação das águas no Brasil ou simplesmente está 

escondendo da população, o que em ambas as hipóteses demonstram um grave problema de 

falta de transparência. 

O terceiro instrumento de gestão previsto na Lei de Águas é a outorga de direitos de uso 

de “recursos hídricos”, traçado de modo genérico dos artigos 11 a 18 da Lei de Águas. Tal 

instrumento consiste no fato do poder público, por meio de autorização, conceder o direito à 

exploração de determinada quantidade de água, para uma pessoa – física ou jurídica – que 

explore atividade econômica139, para ter a sua disposição a possibilidade de explorar a água 

para determinados fins, com expressa permissão da administração pública. Com efeito, referido 

ato de concessão é considerado um ato administrativo que concede ao particular o direito de 

usufruir um bem de uso comum do povo140. 

A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos se trata de ferramenta essencial, 

especialmente no que toca às águas subterrâneas, pois, além de garantir ao usuário o acesso à 

água, permite que o Poder Público detenha o controle sobre seu uso141. 
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A rigor, o Estado pode revogar a concessão de uma outorga a qualquer tempo, por 

motivos de racionamento de água ou outro motivo atrelado ao mau uso do referido 

instrumento142. 

Porém, este instituto encontra dificuldade para ser implementado em larga escala no 

Brasil. Segundo a ANA, em outubro de 2016 contabilizou-se aproximadamente 278 mil poços 

licenciados por meio do sistema de outorgas, porém a estimativa é que existem 

aproximadamente um milhão e duzentos mil poços perfurados em todo o Brasil, o que 

demonstra a falta de sincronismo entre os usuários e a lei, inclusive porque existem milhares de 

poços mais antigos que a Lei de Águas, instituidora do referido instrumento143. 

Nesse ponto, pairam algumas discussões polêmicas, especialmente acerca da 

mercantilização da água. 

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Águas ao se dirigir a esse bem essencial à 

nossa vida, não utiliza a terminologia água, mas traz a expressão recursos hídricos, como se a 

água servisse apenas como insumo base de atividade produtiva, por classificá-la 

exclusivamente como um mero ‘recurso’144. 

Seguindo, quando o poder público outorga o direito de uso de determinada quantidade 

de água em certa localidade para uma pessoa, querendo ou não, acaba por privatizar seu uso e 

exploração para fins econômicos, pois a partir do momento que um outorgado ou 

concessionário de fornecimento de serviço de água, por exemplo, recebe a outorga, 

considerando que a água não retornará ao ecossistema na mesma quantidade e tampouco com 

a mesma qualidade, ele automaticamente estará se apropriando da água, para fins meramente 

mercadológicos145. 

Isso nos traria infindáveis discussões. Uma delas é se o concessionário de serviço 

público que recebeu a outorga irá disponibilizar água para todos, mesmo àqueles que não podem 

pagar por ela, atendendo ao direito humano fundamental de acesso à água, trabalhado no 

primeiro capítulo. 

Outro ponto da Lei de Águas que merece destaque é o teor de seu artigo décimo quinto, 

onde prevê a possibilidade de suspensão da outorga de determinado usuário, em alguns casos, 

dando uma conotação diferente a noção de precariedade que tais outorgas devem ter146. 
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Em casos de escassez (em qualquer localidade) as outorgas necessitariam ser suspensas, 

revogadas ou revisadas, porém nem sempre funciona dessa maneira, pois aqueles que já 

obtiveram a outorga, em tese, deveriam ceder água a todos que dela necessitassem para ao 

menos beber, e isso acontece? E vai acontecer um dia, sendo que a água na maioria das vezes 

encontra-se dentro de uma propriedade privada, pela qual foi autorizada a sua exploração por 

parte do Estado a um particular? Fica a reflexão e as incertezas para amadurecimento do tema. 

Muitas dúvidas põem em xeque a legalidade dessas práticas, especialmente pelo teor do 

artigo décimo primeiro da lei em comento, ao afirmar que as outorgas visam a assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e ao mesmo tempo o efetivo acesso da água 

a todos147. 

Isso porque a própria lei é conflitante: num primeiro momento ela afirma que tal 

instrumento visa assegurar a qualidade da água, e logo abaixo, no artigo décimo segundo, 

afirma que pode haver outorga a fim de conceder o direito de poluir, conforme incisos terceiro 

e quinto: 

 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos 

seguintes usos de recursos hídricos: [...] III - lançamento em corpo de 

água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou 

não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;[...] V - 

outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um corpo de água [...]. (Grifos nossos). 

 

Vejamos, nesse ponto há uma gritante contradição, pois ora a lei visa proteger a água, e 

ora outorgar o direito de poluir livremente e simplesmente socializar os prejuízos. Percebe-se 

então que há uma lacuna muito grande na lei, que precisa ser resolvida. Nesse sentido, a lei 

falha gravemente ao simplesmente evocar os casos em que poderá haver outorgas, porém, sem 

estabelecer as matrizes para a proteção e regeneração do meio ambiente em níveis de qualidade 

satisfatórios148. 

Na garantia de acesso à água por todos, também existe uma verdadeira omissão 

legislativa, pois, no contexto geral, a Lei de Águas vigentes no Brasil atende exclusivamente 

aos interesses econômicos149. Isso porque quando a lei criou as outorgas, os detentores do 

capital se muniram com seus devidos títulos, porém, do outro lado da moeda os proletariados 

não tiveram a mesma oportunidade, e em caso de escassez extrema, esse bem público 
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certamente irá faltar para o seu legítimo titular, o povo, aumentando cada vez mais as 

desigualdades e negando à população um direito fundamental150. 

Ao cuidar do tema, Caubet o arremata com maestria com seus ensinamentos e adverte 

que “[...] o direito de usar de um bem, com o efeito de suprimi-lo em função da consequência 

inevitável do uso, importa em atribuição final de propriedade, por mais que se queira criar 

ficções jurídicas ao contrário.”151 Isso demonstra que, de modo claro e evidente, este 

instrumento de gestão não atende aos anseios sociais e só prestigia as castas economicamente 

favorecidas, pois, apesar da teoria ter uma conotação protetiva ao povo, na prática a realidade 

se mostra bem diferente. 

Outro fator interessante a respeito das outorgas é que não são todos os usos que 

necessitam obrigatoriamente ter uma outorga do ente público. Isso foi assegurado no artigo 12 

parágrafo primeiro da Lei de Águas152, onde se destacou que independem de outorga os casos 

de uso da água no meio rural para necessidades do núcleo familiar (inciso I), para captações e 

lançamentos considerados insignificantes (inciso II) e para acumular em estoque volumes de 

água insignificantes (inciso III). 

Porém, a Lei Federal não definiu o que é considerado insignificante, deixando tal 

definição a encargo das futuras normativas regionais. 

Por sua vez, tem-se como quarto instrumento de gestão aquele previsto nos artigos 19 a 

23 da Lei n. 9.433/97, qual seja, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Segundo a Lei de Águas (artigo 19, incisos I a III), tal instrumento foi criado por três 

motivos, sendo eles: reconhecer a água como bem econômico e dar aos usuários uma indicação 

real de seu valor, incentivar a racionalização no seu uso e obter recursos financeiros com sua 

exploração153. De plano resta claro a tendência fortemente mercadológica presente na lei. 

Estabelecer que a água é um bem econômico pode ser caracterizada como uma afirmação que 

não se coaduna com o tamanho do valor moral e social que a mesma possui. 

Nesse sentido, quando a lei se refere que é necessário reconhecer a água como um bem 

econômico para dar aos seus usuários uma noção do seu real valor, tal afirmação só faz sentido 

para os evangelistas dos mercados154. A inserção desse texto na lei serve apenas para 

demonstrar o êxito das atividades neoliberais, que buscam cegamente o crescimento econômico 

                                                           
150 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 317. 
151 CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2005. p. 174. 
152 BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Lei dos Recursos Hídricos. Brasília: Senado, 1997. Disponível 

em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
153 Ibid. 1997. 
154 DIXON, Keith. Les évangélistes du marché: Les intellectuels britanniques et le néolibéralisme. Paris: Raisons 

d’ágir, 1998. p. 5-6. 
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e a expansão dos mercados a qualquer custo. Porém, isso não significa que tais disposições 

foram gloriosas. Tal conclusão se valida ao analisarmos algumas discussões. 

A primeira delas é inerente a falta de efetividade deste instrumento, posto que, segundo 

dados do relatório conjuntura, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas, apenas os 

estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará implementaram a 

cobrança de recursos hídricos155. 

Vejam, passaram-se mais de 23 anos até então desde a publicação da lei de águas, e este 

instrumento da cobrança somente está sendo implementado em parte de seis estados brasileiros, 

dentre os 27 estados que existem, o que demonstra a baixa aceitação e a falta de operabilidade 

do instrumento. 

Ademais, outro ponto que soa contraditório é a lei querer forçar o reconhecimento do 

valor da água, por meio de indicadores como demanda e disponibilidades, cujo valor não 

representa a essencialidade da água, mas atende apenas a parâmetros e critérios econômicos156. 

Por consequência, denota-se que o instrumento da cobrança pelo uso da água também 

não atende a uma política de proteção do bem essencial que é a água, tutelando seu valor social, 

cultural e ambiental, mas sim visa atribuir valor de mercado a um bem que na sua essência tem 

valor de uso157. 

Infere-se, portanto, que práticas como essas não dão conta de reestabelecer o equilíbrio 

no ecossistema, e que jamais poderiam ocorrer outorgas para poluir o meio ambiente, e depois 

o estado simplesmente cobrar uma determinada quantia através do corrente instrumento, como 

fosse resolver a poluição. Sabe-se que na teoria o valor arrecadado seria para melhorar o 

ambiente poluído ou danificado, porém não tem lógica haver permissão para poluir, e ato 

contínuo pagamento para tanto, sendo que a poluição poderia ter sido evitada. 

Ademais, segundo o artigo 22 da lei de águas, está previsto que os recursos arrecadados 

devem ser aplicados especificamente no financiamento de estudos, projetos e obras previstos 

nos planos de recursos hídricos (nacional e estaduais) e no pagamento de despesas com a 

implantação e manutenção dos órgãos e entidades que compõem o SINGREH158. Ou seja, o 

valor recebido pela cobrança de uso dos recursos hídricos não é destinado diretamente para 

recuperação da degradação ocasionado no meio ambiente. 

                                                           
155 ANA – Agência Nacional de Águas. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2019: informe anual. 

Brasília: ANA, 2019. Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/>. Acesso em: 6 jan. 2020. 
156 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 321. 
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158 BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Lei dos Recursos Hídricos. Brasília: Senado, 1997. Disponível 

em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
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Com base nesses dados, que apenas cinco estados brasileiros efetuam a cobrança pela 

utilização da água, fica fácil a constatação da baixa efetividade deste instrumento de gestão, 

pois aparentemente não há preocupação concreta e efetiva a respeito da tutela e da gestão 

ambiental das águas no Brasil. 

Ainda sobre o instrumento da cobrança, duas considerações devem ser feitas. A primeira 

é relacionada ao artigo 19, inciso I, que reconhece a água como um bem econômico, visando, 

em tese, demonstrar seu real valor. Ocorre que na verdade esse “real valor” é uma expressão 

utilizada pelos evangelistas do mercado – pregadores de políticas ultraliberais – visando cada 

vez mais o alcance de conquistas neste sentido159. 

A outra consideração importante é inerente ao artigo 21, inciso II da Lei de Águas160, 

que cria uma verdadeira institucionalização para socializar os prejuízos. 

Isso porque a lei simplesmente possibilitou o lançamento de esgotos e demais resíduos 

poluentes na água a partir de uma simples cobrança em dinheiro em contrapartida que – para 

agravar a situação – só foi implementada em cinco estados brasileiros. Nesse contexto, o 

poluidor compra o direito de poluir se livrando do seu problema particular e repassando para 

toda a sociedade, sem qualquer estímulo para amenizar ou suprimir referida poluição161. 

No texto original da Lei de Águas, no seu artigo 24 havia a previsão de compensações 

financeiras entre entes federados, de acordo com a vantagem que um extrair do outro, seja pela 

extração de minerais, seja pelos ganhos advindos dos recursos hídricos. 

Ocorre que tal dispositivo foi vetado na lei em comento (n. 9.433 de 1997), conhecida 

como Lei de Águas, indo completamente de encontro ao disposto na Lei n. 7.990 de 1989162, 

que instituiu a compensação financeira para os Estados e municípios de acordo com a 

exploração do petróleo, gás natural, recursos minerais e recursos hídricos. 

Enfim, perdeu-se uma grande oportunidade de redistribuir o bônus para as populações 

que sofrem com o ônus da exploração, com a construção de barragens e pequenas centrais 

hidrelétricas que acabam prejudicando ou até mesmo aniquilando vários produtores e famílias 

dos locais explorados, prejudicando diretamente a economia local. 
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Porém, apesar da omissão da Lei de Águas, em alguns casos, como o da barragem Itaipu 

Binacional, maior geradora de energia do Brasil, foi previsto na Lei n. 8.001/90163 (responsável 

pela divisão das compensações financeiras), que, obrigatoriamente 85% dos royalties devidos 

por ela serão rateados entre a União, Estados e respectivos Municípios afetados, conforme 

percentagens definidas na referida lei. 

Partindo para o quinto instrumento de gestão, temos o sistema de informações sobre 

recursos hídricos, que segundo a Lei de Águas, melhor exposto nos artigos 25 a 27 da Lei164, é 

um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre os 

“recursos hídricos” (como insiste em denominar a lei), a fim de melhorar a gestão no tema165. 

Tal instrumento visa reunir os dados acerca das peculiaridades que cada reserva de água 

possui, a fim de orientar o modo de atuação dos órgãos gestores, principalmente daqueles que 

concedem as outorgas de direitos de uso, e também de fornecer subsídios para a constante 

atualização da política e dos planos a serem adotados. 

Como princípios orientadores do sistema nacional de informações sobre recursos 

hídricos, esculpido no artigo 26 da Lei n. 9.433/97, tem-se: a descentralização na coleta de 

dados, a gestão unificada do sistema e a disponibilidade de informações a todos os brasileiros. 

Estes princípios orientadores servem para outorgar maior efetividade ao sistema, sendo 

indispensáveis para uma boa gestão do sistema como um todo. 

Na prática o principal instrumento de gerenciamento e captação de informações acerca 

das águas subterrâneas no Brasil é o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), 

mantido pelo Serviço Geológico do Brasil, contando com mais de trezentos mil poços 

cadastrados. A centralização de informações no SIAGAS foi recomendada pelo CNRH ainda 

em 2006, por meio da moção 38/2006, a fim de que os usuários e os órgãos e entidades de nível 

estadual e municipal passassem a fazer uso do sistema166. 

Porém, o sistema ainda é pouco eficiente. Isso porque o SIAGAS abrange apenas uma 

parte dos poços existentes e alguns dos cobertos estão inativos. Os dados fornecidos à 

população na internet são deficientes, pois informações mais precisas dependeriam de 

autorização do conselho geológico do Brasil. Ainda, a moção 39/2006, também do CNRH, 
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recomendou a interligação de informações do SIAGAS com outras fontes de informações, o 

que até o momento não aconteceu. Porém, continua sendo a principal ferramenta de acesso a 

informações hídricas no Brasil, a fim de avaliar perfil dos usuários e demais características 

inerentes aos usos das águas167. 

Além de uma ferramenta de gestão, tal instrumento reflete um princípio basilar do 

direito brasileiro, o princípio da publicidade, que todos os atos e informações de interesse geral, 

devem estar disponíveis a todos, que o povo possa exercer o seu dever de cidadão e fiscalizar o 

andamento da gestão dos bens públicos. 

O artigo 26º da lei em comento afirma que os princípios básicos para o funcionamento 

do sistema de informações sobre recursos hídricos são a descentralização na obtenção e 

produção de dados, a coordenação unificada do sistema e o acesso às informações disponíveis 

a todos168. 

Porém, como já analisado, os indicadores ambientais ao cuidarem do primeiro 

instrumento de gestão (planos de recursos hídricos), o nível de desconhecimento, 

incompreensão e baixa existência de dados, bem como o temor da difusão de passivos 

ambientais faz que haja uma imensa resistência à utilização de indicadores em termos globais, 

e em especial no Brasil169. 

É de fácil constatação que para o sistema funcionar, os princípios trazidos na Lei 

deveriam funcionar. Porém, alguns questionamentos dão conta de demonstrar a falta de 

estruturação e articulação da lei. 

Havendo concessão de serviço público para empresas privadas para distribuição de água 

e tratamento de esgoto – como a CASAN em Santa Catarina – estes deverão deixar os dados 

disponíveis ao público? Referida obrigação existirá em função dessa única disposição legal?170. 

Isso demonstra o quão frágil é referida lei. Isso porque a lei foi estruturada para ser 

operacionalizada e funcionar num sistema de cobrança em que os recursos financeiros obtidos 

pelos usuários retornassem para efetivar a política nacional de recursos hídricos, segundo 

diretrizes desta lei, ou seja, a única fonte de recursos para a tutela da água, seria advinda da 

cobrança dos usuários171. 
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Passando para o último instrumento de gestão das águas, que apesar de não estar previsto 

na lei, a doutrina assim o considera. Portanto, teceremos breves considerações sobre as 

infrações e penalidades. 

Dispõe o artigo 49 da Lei de Águas172 que impedir a fiscalização, fraudar medições, 

utilizar a água sem a devida licença ou fora dos termos nela previsto, poluí-la ou alterar suas 

características constituem infrações a serem punidas com aplicação de multas e embargo de 

área, sem prejuízo de eventual responsabilização na esfera criminal. 

Segundo o Relatório Conjuntura, no ano de 2018 foram realizadas trinta campanhas de 

fiscalização pelo País, as quais resultaram em 539 usuários vistoriados e 218 autos de infração 

lavrados173. 

Isso é vergonhoso, pois em um país onde existem 5.570 municípios ter apenas 539 

fiscalizações num ano se equipara a não haver fiscalização, pois equivale a menos de uma 

fiscalização a cada dez municípios. Por aí fica fácil identificar que mais uma vez a gestão das 

águas no Brasil é tratada com desleixo, para que aos poucos tudo seja privatizado e pare nas 

mãos dos detentores do capital. 

Nesse cenário de efetivação do sistema por meio da coerção, há muitos paradigmas a 

serem superados. 

De plano é possível constatar que os órgãos fiscalizadores encarregados pela 

fiscalização das águas não são eficientes e deixam muito a desejar, especialmente por não dar 

conta de fiscalizar todos os usos irregulares pelo Brasil afora. Na sequência, há uma falta 

enorme de educação ambiental, o que é facilmente visualizado ante a ausência de atuação 

preventiva pelo MMA e de políticas voltadas à conscientização da população. Ainda, não existe 

uma polícia de águas voltada especificamente para a tutela deste bem tão precioso que é água174. 

Pelas circunstâncias acima narradas, resta claro que em verdade há um desinteresse 

político muito grande, caracterizado pela ausência de medidas mais presentes e articuladas, 

especialmente no que toca a parte preventiva, com intensificação de fiscalização, incentivos à 

proteção e, acima de tudo, a conscientização. 

Denota-se uma imensa falta de simetria da prática com a teoria, que está prejudicando a 

todos, todos os ecossistemas e todas as pessoas, do mundo todo, pois a falta de cuidado da água 

em um lugar do mundo, certamente, irá impactar pessoas do outro lado do mundo, ao 
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importarem produtos locais, por exemplo. Enfim, pode-se observar com clareza que os métodos 

existentes de tutela da água previsto na lei de águas não são eficazes e necessitam urgentemente 

de melhorias em prol da natureza, dos ecossistemas e da vida como um todo. Esta abordagem 

no geral demonstra o porquê praticamente nada funciona nesta lei, pois há falta de interesse 

político em todas as esferas de governo, pois não há preocupação efetiva com a gestão das 

águas, mas com a gestão da economia. 
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4 NOVOS PARADIGMAS A SEREM ENFRENTADOS 

 

Neste último tópico buscaremos apresentar novas alternativas para o trato das águas, 

destacando a importância da água e de consagrá-la como um bem comum da humanidade, bem 

como demonstrar que um novo cenário emerge no tratamento jurídico e social das águas em 

vários Estados, especialmente àqueles situados na América Latina. 

Ainda, iremos buscar responder neste tópico ao problema de pesquisa que consiste em 

analisar se é possível privatizar as águas no Brasil. Para tanto, buscaremos informações acerca 

do surgimento de tais políticas de cunho fortemente mercadológicas e discutiremos o Projeto 

de Lei n. 495 do Senado, que pretende criar um comércio de águas no Brasil, expondo suas 

justificativas e avaliando a consistência de cada uma delas. 

 

4.1 A água como bem comum e o novo direito a água 

 

A disponibilidade cada vez mais restrita da água está tornando-a uma verdadeira 

commodity, que em curto período de tempo terá enorme valor comercial por força do mercado. 

O Brasil, por exemplo, considerado um país privilegiado pela densidade de água, já vem 

sofrendo com escassez de água potável, algo que era pouco provável há menos de cinquenta 

anos, demonstrando que os sistemas hídricos existentes em nosso planeta estão a cada dia mais 

comprometidos. 

Nesse sentido, o acesso à água potável está despertando interesses de grandes economias 

e empresas transnacionais, que estão percebendo que o negócio do futuro é ter o domínio sobre 

a água potável, a fim de comercializá-la a preços altíssimos. 

Porém, devemos nos remeter a essencialidade da água. 

De acordo com Kant, no mundo social existem duas categorias de valores: o preço 

(Preis) e a dignidade (Würden). Enquanto o preço representa um valor exterior (de mercado) e 

manifesta interesses particulares, a dignidade representa um valor interior (moral) e é de 

interesse geral. As coisas e objetos têm preço; as pessoas possuem dignidade175. 

Tal ensinamento representa exatamente os conflitos de valores existentes na sociedade, 

sendo que de um lado encontram-se o poder aquisitivo, o dinheiro, o preço e de outro lado 

encontra-se a vida, a natureza e o respeito com toda e qualquer existência. 
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Tal panorama pode ser dividido claramente em duas vertentes, a antropocêntrica e a 

ecocêntrica. 

As vertentes antropocêntricas tiveram início ainda no século VI a.C., originada na 

Grécia por Aristóteles, onde as primeiras ideias antropocêntricas e hierárquicas começaram a 

se desenhar e formar uma ideologia escravocrata, onde os homens fortes poderiam fazer tudo o 

que bem entendessem para defender seus interesses particulares176. 

Para fundamentar sua teoria, Aristóteles eleva os humanos a uma classe de 

superioridade, pois são os únicos que possuem racionalidade e que projetam seu futuro, e por 

isso podem se valer de sua capacidade para escolher o seu modo de vida, tendo aptidão para 

explorar tudo o que está a sua volta para garantir seu conforto futuro177. 

O conceito de antropocentrismo, para Leonardo Boff, pode ser interpretado como “[...] 

aquela atitude mediante a qual somente se vê sentido nas coisas à medida que elas se ordenam 

ao ser humano e satisfazem seus desejos.”178 

No mesmo sentido, a fim de definir o antropocentrismo de modo mais peculiar, temos 

que o “[...] antropocêntrico vem a ser o pensamento ou a organização que faz do homem o 

centro de um determinado universo, ou do Universo todo, em cujo redor (ou órbita) gravitam 

os demais seres, em papel meramente subalterno e condicionado.”179 

Essa ideologia filosófica, de superioridade, de dominação e de exploração, acredita que 

apenas o homem possui valor moral, e que os demais ecossistemas que habitam a natureza 

servem apenas para servir o homem, e que possuem valores meramente mercadológicos180. 

Basicamente, o antropocentrismo atribui ao homem a noção de estar no centro do 

universo, podendo dele usar e abusar, destruir florestas e ecossistemas inteiros em prol do lucro, 

e para fins privados, como a aquisição de poder, a concentração de riquezas e até mesmo para 

solidificar a cultura extrativista, a fim de manter o sistema capitalista nos moldes impostos à 

sociedade (de consumismo)181. 
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Contudo, esse viés do antropocentrismo acima exposto não reflete a parte mais obscura 

de sua essência, posto que a referida corrente filosófica tomou tanta proporção que está 

tornando a humanidade seres dominados pela cegueira da ganância, fazendo com que se 

consolide cada vez mais um cenário opressor, consumista, seletivo e individualista, que segue 

somente as regras dos mercados financeiros, protegendo apenas o absolutismo da propriedade 

privada, pouco importando quanto isso irá custar182. 

Tal dogmática apenas é possível, pois a educação e formação cultural das pessoas estão 

submetidas a uma “pedagogia antropocêntrica”, que desde criança são fortemente influenciados 

pelos meios de comunicação. Associado a isso, vem a ideia do ser humano como o ser existente 

mais poderoso do universo (por ser superior e racional) e que o mundo foi criado para ser 

governado pelo homem183. 

Acontece que o antropocentrismo tomou proporções catastróficas e já estamos vivendo 

em um cenário onde vale tudo pelo lucro, típico de uma sociedade escravocrata, que se 

consolida no plano da alienação, inclusive dos outros seres humanos, imposta pelo sistema de 

classes, que alienou o mercado, as pessoas e agora vem promover a alienação da natureza, para 

intensificar ainda mais a alienação das pessoas184. 

Percebe-se então que o antropocentrismo é uma ideologia que justifica a violência e a 

dominação pela espécie humana em relação a todas as formas de vida não humanas do 

planeta185, mas que indiretamente em decorrência das relações de poder, provoca esse efeito de 

dominação entre os próprios seres humanos186. 

Recentemente, iniciaram alguns movimentos sobre tutela ambiental por grandes grupos 

econômicos, porém é possível observar que a lógica do antropocentrismo não se preocupa com 

ninguém mais além do homem, e quando assim o faz, dizendo que é importante a preservação 

da natureza, é para que haja garantia da manutenção de um negócio ou atividade, ou da vida 

humana, mas não porque há de fato uma preocupação no equilíbrio entre os ecossistemas187. 

Isso tudo demonstra o quanto Kant estava correto ao definir os valores da sociedade em 

preço e em dignidade, posto que um desses valores dificilmente se coaduna com o outro. 
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Como alternativa a este modelo de governo, de gestão e de vida que a sociedade adota 

massivamente, impulsionada pela inércia dos mercados financeiros, apresentam-se as vertentes 

ecocêntricas, as quais direcionam sua atenção ao cuidado e ao zelo com a natureza, com o meio 

ambiente e com toda e qualquer forma de existência que haja no meio ambiente, a fim de 

proteger a manutenção de todos os ecossistemas. 

Assim, o ecocentrismo pode ser entendido como um “[...] paradigma que defende 

valores não utilitaristas dos ecossistemas e da própria biosfera e, diante das condições 

biológicas e ecológicas do homem, considera-o parte da natureza.”188 

Há grande diferenciação entre os dois modelos de vida em discussão, pois no 

ecocentrismo o homem compreende que ele é apenas mais um ser vivo dentre outros milhares 

que habitam o planeta, e logo atua pautado numa perspectiva de respeito com tudo aquilo que 

possui vida, como os animais, as plantas, os oceanos, bem como preza pela manutenção da 

integridade do planeta, que é a casa comum de todos. 

Defensores mais aprofundados no tema asseveram que todo animal, planta ou ser vivo 

possui um valor intrínseco que de alguma forma deve ser respeitado, pois, a sua medida, todos 

contribuem para o regular funcionamento de todos os ecossistemas e do planeta como um todo. 

Nesta lógica, a perspectiva biocêntrica se revela como a opção que dá valor moral a tudo aquilo 

que possui vida, pois respeitando o espaço do outro, é que a vida flui com mais sentido e leveza. 

Como princípios orientadores dessa lógica tem-se a não-maleficência, não-interferência e a 

justiça restitutiva (que tudo o que for retirado da natureza, de alguma forma, deve ser 

compensado)189. 

Neste sentido, considerando que todos os seres vivos possuem um valor peculiar para a 

natureza, inclusive os humanos, é que tal vertente adota como ponto de partida para uma 

transformação social que cada ser explore somente o necessário para sua subsistência e da 

maneira menos agressiva possível190. 

Esses novos paradigmas são baseados nos preceitos da ética e da justiça social, posto 

que é pouco provável que uma grande exploradora de riquezas como uma mineradora seja capaz 
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de explorar a natureza de forma sustentável e sem causar graves danos em todos os ecossistemas 

a sua volta, o que causa um impacto direito e indireto em milhares de seres vivos. 

Neste sentido é que se apresentam novos paradigmas emergentes como as atuais 

discussões doutrinárias que vêm sendo construídas acerca do decrescimento, da educação 

ambiental, da justiça ecológica e do ecocentrismo como alternativas para salvar o planeta da 

massiva onda de exploração desenfreada levada a cabo pelo capitalismo agudo. 

Sobre decrescimento, Alberto Acosta ao apresentar seu livro usa um pensamento de 

Marx, afirmando que, segundo este, “[...] as revoluções são a locomotiva da história mundial. 

Mas talvez as coisas se apresentem de maneira completamente diferente. É possível que 

revoluções sejam, para a humanidade que viaja nesse trem, o ato de acionar os freios de 

emergência.”191 

Neste contexto é que surgem as discussões de vanguarda mais aprofundadas, a fim de 

superar o reducionismo causado pelos debates progressistas. 

Buscando alternativas e esse modelo capitalista exegético de desenvolvimento, uma das 

principais discussões travadas nesse sentido é o debate acerca da pós-modernidade. 

Pós-modernidade ou modernidade radicalizada, para Anthony Giddens, ou ainda 

modernidade líquida, nas lições de Zygmunt Bauman, representa o momento posterior aos 

discursos iluministas, fundados apenas na crença de expansão econômica e industrial de 

maneira indomável 192. 

Porém, após todo crescimento e suposto sucesso das práticas extrativistas começaram a 

aparecer os problemas, conhecidos como os desastres da modernidade, que são considerados 

por alguns pesquisadores como uma patologia, que “permitiu que uma ciência monológica 

colonizasse e dominasse as outras”193. 

Tal afirmação é possível, pois o homem nesse período industrial centralizou suas 

energias apenas em crescer, expandir e obter lucro, sem se preocupar com os efeitos de suas 

atitudes e tampouco sem se importar com o grau de sustentabilidade de suas práticas 

extrativistas e predatórias. 
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Essa lógica imperial fez emergir vários debates sobre o pós-extrativismo, pois foi 

constatado que em decorrência dela é que presenciamos hoje uma crise universal da civilização, 

e não apenas uma crise econômica ou financeira194. 

Então a pós-modernidade pode ser explicada como: 

 

Uma força subterrânea que irrompe à superfície somente para mostrar 

o seu vigor, aqui e ali, trazendo instabilidade, erosões e erupções, 

sentidas como abalos da segurança territorial na qual se encontravam 

anteriormente instaladas as estruturas valorativas e vigas conceptuais 

da modernidade195. 

 

Assim, esse momento histórico entendido como pós-modernidade fez emergir várias 

rupturas aos antigos padrões tidos como absolutos, em razão dos questionamentos e da 

superação dos ideais pertencentes à modernidade. Porém, esses ideais não desapareceram, eles 

ainda continuam fortes em meio as novas tendências, os quais formam uma multiplicidade de 

valores que conduz a uma heterogeneidade sem possibilidade de retorno, e que não aceita mais 

os velhos dogmas196. 

Essa construção, que é uma crítica ao capitalismo agudo, perpassa por problemas 

conjunturais que foram construídos ao longo dos anos, especialmente na mentalidade das 

pessoas, ao ser cultivada a ideia de desenvolvimento, progresso e crescimento como um dogma 

que tem a ver única e exclusivamente com a exploração ao máximo de tudo, principalmente 

dos recursos naturais197. 

Porém, com uma análise mais aprofundada do tema percebe-se que estes modelos foram 

impostos em meio a nossa sociedade, por meio de políticas públicas de incentivo à exploração, 

à dominação e ao lucro. 

Por tais razões é que discussões que perpassam pelos bens comuns surgem com 

intensidade e se apresentam como uma alternativa para a compreensão do significado da água, 

de sua importância e do relevante valor moral que a mesma possui. 

A noção de bem comum é algo metafísico, que possui uma formação complexa, de 

difícil precisão, pois, dependendo do contexto inserido, suas percepções se alteram 

radicalmente. Porém, tentaremos expor sua alma da melhor maneira possível. 
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Deve-se destacar que a noção de bem comum é composta por diversos elementos, como 

a paz, a justiça, a liberdade, a segurança, a solidariedade e a utilidade social que devem interagir 

e atuar de forma harmônica no meio social para que todos tirem proveito da vida e possam 

exercer o direito à felicidade, pois sem o estabelecimento da harmonização desses elementos, 

o que haverá serão excessos e carências em lugares diversos198. 

O amadurecimento no tema dos bens comuns é de ordem imperiosa, posto que a 

sociedade centraliza-se na individualidade de tal modo, que, analisando a ideia de humanidade, 

como algo que possui uma força coletiva geral, ou uma força real, como a formação do estado, 

por exemplo, denota-se que os seres humanos ignoram essa condição, pois ao observarmos 

nosso redor encontramos apenas pessoas individualistas e extremamente egocêntricas199. 

Por tais razões é que encontramos pesquisadores que afirmam que não há criatura 

superior ao homem, e por isso nada pode travar seu desenvolvimento, pois ele possui direitos 

intangíveis, que não podem sequer ser ameaçados. Evidentemente tais ideologias estão presas 

às matrizes geradoras da modernidade e ainda não despertaram para a emergência de que temos 

de cuidar da casa comum, ao invés de permanecer adotando práticas extrativistas como 

prioridades absolutas, e passar a adotar práticas sustentáveis como uma alternativa para salvar 

o planeta e todos os seus ecossistemas do colapso200. 

Apesar de o debate ser de vanguarda, o estudo dos comuns não é algo recente, pois já 

vem sendo estudado nas ciências sociais (neoinstitucionalistas e marxistas) há mais de 

cinquenta anos. Para termos ideia da seriedade do debate, em 2017 foi realizado o segundo 

encontro em Madri, denominado European Commons Assembly, onde mais de cem 

organizações internacionais reuniram-se para traçar planos e objetivos a serem perquiridos por 

todas as nações201. 

Nessa perspectiva, há pesquisadores que ficaram conhecidos por criticar o tema dos bens 

comuns, como Mancur Olson, no livro “The logic of collective action: public goods and the 

theory of groups”, e Garrett Hardin, na famosa obra “The tragedy of the commons”202. 
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Hardin sustenta que é impossível haver sustentabilidade no uso de bens comuns, pois 

sempre haverá aquele que acreditando estar agindo racionalmente (exclusivamente em prol de 

seus próprios interesses) passe a utilizar mais recursos do que a natureza tenha capacidade de 

regeneração. Como exemplo, traz em sua obra a figura de uma pastagem em uma área comum 

utilizada por vários pastores. Segundo o autor, cada pastor agindo racionalmente vai colocar 

cada vez mais animais no pasto, pois o seu ganho logo será maior, o que no longo prazo irá ser 

responsável pelo esgotamento do bem comum, apontando como solução ao suposto problema, 

a privatização dos bens comuns para que apenas uma pessoa proceda a gestão dos recursos203. 

Contudo, desde 1968, data da obra de Hardin, muito se evoluiu no tema. 

Isso não significa que atingimos um grau satisfatório de evolução. Porém, estudos 

debruçados sobre a ecologia política dão conta de demonstrar que existem outras alternativas 

de gestão dos recursos naturais com experiências positivas, que demonstram que o 

posicionamento de Hardin, como todo seu absolutismo está ultrapassado e não espelha a 

realidade contemporânea204. 

Nestes trilhos, buscando uma ecologia sem política, ou seja, sem tendencionismo e 

pautada em dados concretos do esgotamento dos recursos naturais, a ecologia política “parte do 

pressuposto de que os recursos naturais são construídos e não dados”. À vista disso, 

contrariando antigas premissas de que o domínio dos bens comuns deveria pertencer ao Estado 

ou à apenas um particular (os detentores do capital através das privatizações), novos modelos 

gestionários emergem com sucesso em diversas comunidades e se demonstram altamente 

eficazes na tutela dos bens comuns. Com isso, surge a teoria dos recursos comuns que procura 

explicar como “comunidades de indivíduos” encontram diferentes maneiras de gerir os recursos 

comuns, podendo mencionar a título de exemplo, como sinônimo de sucesso, o manejo 

realizado pelas comunidades tradicionais, particularmente na Amazônia205. 

Ao encontro dessa mudança de paradigma sobre os comuns, tentaremos trazer alguns 

conceitos de bens comuns e de bem comum, diferenciando-os para melhor compreensão do 

tema. 

Houtart explica que bens comuns são aqueles que estão compartilhados por todos os 

seres humanos. Enfatiza, ainda, que a defesa dos bens comuns é uma forte reinvindicação de 
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vários movimentos sociais, que tutela a primazia da vida, da água, das sementes, da natureza, 

enfim, é um modelo que contrapõem os padrões neoliberais de superexploração que acreditam 

que todo uso da terra deve ser capitalista206. 

Por sua vez, bem comum é um estado geral de satisfação e equilíbrio desejado a todos 

os seres humanos. A fim de compreender o alcance da expressão “bem comum”, trazemos a 

definição de Eduardo Garcia Máynez, que o define da seguinte maneira: “El bien común se 

alcanza cuando todos los mienbros de uma sociedade disponen de los medios indispesables para 

la satisfaccion de sus necesidades materiales e espirituales, lo mismo que para el desarollo y 

perfeccionamento de sus aptitudes.”207 

Neste sentido, o Papa João XXIII afirmou que o bem comum pode ser entendido como 

“[...] o conjunto das condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento 

integral da personalidade humana.”208 

Assim, bem comum também pode ser interpretado como o bem singular de cada 

indivíduo inserido num ambiente, desde que os indivíduos atuem reciprocamente para o bem 

de toda comunidade, que via reflexo propiciará o bem individualmente para cada integrante, à 

medida que o ambiente se torna mais harmonioso e preparado para propiciar a todos boas 

condições de vida209. 

A fim de apresentar um conceito mais amplo acerca do tema, trazemos as lições de 

Dartod e Laval, que definem bem comum da seguinte maneira: 

 

Em todos os manifestos, plataformas e declarações publicados nos 

últimos dez anos em nome da luta ‘contra a globalização’, o termo 

‘comuns’ ou expressão ‘bem(s) comum(ns)’ servem para traduzir lutas, 

práticas, direitos e formas de viver que se apresentam como contrários 

aos processos de privatização e as formas de mercantilização que se 

desenvolveram a partir dos anos 1980. A palavra ‘comum’, como 

adjetivo ou substantivo, no singular ou no plural, começou a funcionar 

como bandeira de mobilização, palavra de ordem da resistência, fio 

condutor da alternativa. E por esse motivo que a atual convergência das 

mobilizações contra o neoliberalismo que se faz em nome do comum 
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marca um novo momento na história das lutas sociais contra o 

capitalismo em escala mundial.210 

 

Há aqueles que definem o comum simplesmente como aquilo que não pode ser cercado, 

independentemente se isso é classificado pelos mercados financeiros como mercadoria ou não, 

pois um mero objeto pode ser facilmente privado, já bens essencialmente comuns, como a 

natureza em geral e a água, demandam grandes engendrações para tanto211. 

O comum também pode ser interpretado como o princípio que confere visibilidade e 

prioridade a tudo aquilo que não está facilmente compreendido nas esferas individual e estatal, 

mas sim na esfera coletiva e relacional. A par disso, “[...] quando determinados bens e recursos 

são mantidos em regime de corresponsabilidade e benefício recíproco, são considerados bens 

comuns.”212 

O estudo dos bens comuns tem por finalidade não apenas demonstrar o conceito de bem 

comum e de bens comuns, mas também de propiciar transformações na realidade social das 

comunidades, pois, a partir da devida compreensão do tema, se apresenta um viés emancipatório 

para as pessoas, ao tomarem exata noção do poder de seu protagonismo enquanto atores social 

de transformação, oferecendo possibilidades para superar o paradigma de que apenas o Estado 

e o mercado é que possuem influência e poder de modificação social. 

Assim, reiterando para não restarem dúvidas acerca da diferença entre ambos os 

conceitos, em síntese os bens comuns são os bens que a natureza nos oferece, como a água. Por 

sua vez, o bem comum é o estado de felicidade e equilíbrio destinado às pessoas que estas novas 

alternativas visam implementar na sociedade. 

Percebe-se, então, que, ao falarmos sobre bens comuns, estamos logicamente falando 

em buscar alternativas para contrapor o modelo de desenvolvimento puramente econômico, 

desenhado pelas grandes corporações e demais detentores de poder, que sistematicamente 

forçaram o mundo a um sistema de exploração desmedida e que não possui sustentabilidade 

nenhuma, pois a única certeza que ele promove é do esgotamento dos recursos explorados. Isso 
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significa que o paradigma do capitalismo, nos moldes impostos, necessita ser revisto com 

demasiada urgência213. 

Nessa perspectiva de evidente dicotomia existente entre valor e preço é que se apresenta 

a água como um bem comum da humanidade. 

A terminologia valor vem do latim valere, que significa ser forte ou valioso. Em lugares 

que a água é sagrada, como na Índia, tal expressão é utilizada justamente porque as águas 

oferecem força vital para todos os ecossistemas214. 

Resta evidente que nada se amolda mais perfeitamente ao conceito de “bens comuns” 

do que a água, pois possui um caráter de bem que transcende a propriedade privada e que é da 

sua essência a universalidade do acesso a todos, pois todos tem direito a vida, e sem água não 

há vida. 

Reforçando o paradigma da água como um bem comum, trazemos as premissas de 

Eduardo Coral Veigas: 

 

[...] em primeiro lugar cumpre assegurar a todos o direito de 

simplesmente continuar vivo, permanecer existindo até a interrupção da 

vida por causas naturais. Isto se garante através da segurança pública, 

com a proibição de justiça privada e com o respeito por parte do Estado 

à vida de seus cidadãos. Em segundo lugar, é preciso assegurar um nível 

mínimo de vida, compatível com a dignidade da pessoa humana. Isto 

inclui direito a uma alimentação adequada, moradia, saúde, educação, 

cultura e lazer215. 

 

Ora, para garantir um nível mínimo de vida, com saúde e alimentação adequada, 

imperioso se torna o acesso universal à água, e o seu reconhecimento como bem comum da 

humanidade, caso contrário tais premissas não se sustentariam, gerando uma inversão de 

valores paradoxal. 

Convergindo com essa linha ideológica, a União Europeia, que representa a maior parte 

da Europa, através do Conselho da Comissão Europeia, em encontro realizado ainda no ano de 
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2002, já havia declarado que para eles: “El agua es un derecho humano, un bien público, un 

bien económico y también un bien vulnerable.”216 

Apesar de fazer referência à água como um bem econômico, não deixaram de 

reconhecê-la também como um bem público, que logo significa que é um bem comum de todos 

e também um direito humano, que deve ser assegurado a todos. 

Na América Latina a afirmação da água como um bem público comum a todos é ainda 

mais intenso, marcado por várias lutas sociais em prol da água e da vida, que estavam sendo 

dominadas pelas grandes corporações internacionais do setor hídrico. 

Caso emblemático que marcou a história da humanidade foram as lutas e a revolta 

ocorrida na Bolívia, especialmente em prol da proteção da água e da natureza como um todo. 

No dia 4 de abril do ano 2000, segundo dados divulgados, entre cinquenta e setenta mil 

pessoas foram para as ruas na Bolívia, mesmo o país tendo declarado estado de sítio, a fim de 

reivindicar a saída da empresa transnacional Bechtel (majoritariamente estadunidense) do país, 

que explorava a água e vendia a preços altíssimos, de modo a privar milhares de pessoas de ter 

acesso sobre esse bem217. 

A luta não foi fácil, o Estado através da força policial se colocou contra o seu povo, e 

foram intensos seis dias de guerras, com muita violência, mortes, opressão e lutas até o governo 

local recuar e rescindir o contrato de concessão com a empresa e fazer a mesma se retirar do 

local218. 

Após tanto sofrimento sentido na pele do povo Boliviano, este reconheceu, por 

consenso, que aquele modelo explorador que estava instalado no país não era apropriado, pois 

apenas pensava no lucro e na exploração, pouco importando quantas vidas seriam necessárias 

para tanto. 

Então, como havia um sentimento geral de anseio pela mudança de paradigma, em 2009 

houve uma ressignificação do sentido dado à natureza como um todo, sendo desenhados novos 

horizontes através da promulgação de uma nova Constituição, pautada no zelo e cuidado com 

a vida, com a natureza, com a água e com a terra, visando a adoção do paradigma do “bem-
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viver”, como citado pela constituinte, que preza pela qualidade de vida acima de qualquer forma 

de especulação mercadológica219. 

No ano seguinte à promulgação da constituição, em uma conferência realizada na cidade 

de Cochabamba, em 2010, a Bolívia avançou para uma declaração universal dos direitos da 

terra. Na oportunidade foram discutidas alternativas aos modelos explorativistas e logo em 

seguida foram aprovados dois marcos regulatórios a fim de reafirmar os direitos da natureza, 

sendo a Lei n. 71, de 21 de dezembro de 2010, denominada de Lei de Direitos da Mãe Terra e 

a Lei n. 300, de 15 de outubro de 2012, intitulada de Marco da Mãe Terra e Desenvolvimento 

Integral para Viver Bem220. 

No Equador, com o advento da assunção à Presidência da República do partido Alianza 

País, dirigido por Rafael Correa que assumiu o posto de Presidente em 2007, assim como na 

Bolívia, houve uma mudança de direção radical, conhecida como a Revolução Cidadã, pois 

logo no ano seguinte, em 2008, foi aprovado uma nova constituição, onde a natureza, o 

equilíbrio e as pessoas possuem valor acima de tudo, pautada na filosofia intitulada de “Bem-

Viver”221. 

Essa ideologia faz severas críticas aos modelos extrativistas predatórios que visam 

apenas à acumulação de riquezas, bem como prioriza o cuidado com a vida acima de tudo, pois 

o que de fato tem valor é a vida, e não o dinheiro. Ciente disso, e disposto a enfrentar ataques 

das grandes economias e de todos aqueles que não pactuam dessa nova construção social, esses 

países se desafiaram a enfrentar o capitalismo para superar a destruição da natureza em massa 

e oferecer a possibilidade de que todos possam ter uma vida saudável no futuro, com acesso a 

tudo o que for essencial para o seu desenvolvimento, porém sem precisar acumular mais do que 

necessita para viver bem. 

A fim de compreendermos a sacralidade e o valor moral e social conferido à natureza 

por essas nações e, especialmente por estes povos, em janeiro de 2014, ocorreu em Quito, no 

Equador a sessão inaugural do Tribunal Ético Permanente pelos Direitos da Natureza e da Mãe 

Terra, a fim coibir ataques aos direitos da natureza, pois no Equador a natureza é considerada 

sujeito de direitos, os quais são considerados sagrados, pois possibilitam a manutenção da 

vida222. 
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Outro Estado latino-americano com grande protagonismo na tutela ambiental é a 

Argentina, local marcado por lutas ambientais com várias histórias de sucesso. Uma delas que 

podemos citar é a revogação da concessão dos serviços de água e saneamento básico ao grupo 

GDF Suez, em parceria com o grupo Roggio, que tratava a água como simples mercadoria, 

deixando pessoas sem acesso a esse bem, ora por falta de pagamento, ora por ausência de 

viabilidade econômica. Então foi articulado um movimento na Província de Córdoba, em defesa 

da água e da vida, o qual teve êxito e fez com que o governo local devolvesse os serviços para 

uma empresa estatal, que atendesse a todos com um mínimo de água potável, mesmo as pessoas 

não conseguindo pagar a conta de água do mês, em respeito à dignidade e ao valor da vida223. 

Importa salientar que, no caso de Equador e da Bolívia, as mudanças de paradigmas 

iniciaram-se ainda nos anos de 1990, em razão de problemas políticos vinculados a 

reivindicações de identidade, que buscaram a valorização da cultura indígena, a proteção da 

natureza, da água e a preservação do território dos povos originários224. 

Isso explica muito o porquê tais revoluções foram bem-sucedidas, que, apesar de haver 

forte resistência, tiveram grande sucesso, pois a base de tudo – que é a população possui um 

grande conhecimento voltado à importância da proteção da natureza, ou seja, há alto nível de 

educação do valor moral e social que a natureza possui, o que resume todo o sucesso 

conquistado por estes povos na tutela do meio ambiente. 

Esses casos que aconteceram na Bolívia, no Equador e na Argentina servem de exemplo 

de como é possível adotar novos paradigmas, que ofereçam qualidade de vida e sustentabilidade 

a todos os ecossistemas, valorizando a vida e a água como um bem comum da humanidade. 

Tais episódios emergem frente às incongruências sobre o conhecimento hegemônico 

existente no mundo. Ocorre que não existem dogmas universais criados pelo homem capazes 

de atender aos anseios, medos e desejos de toda a pluralidade de seres existentes no globo 

terrestre e, por consequência, quando um modelo é plantando mediante o uso da força ele não 

se sustenta eternamente, pois os padrões culturais acerca do meio ambiente são múltiplos e 

fazem surgir rupturas nos modelos tidos como dogmas e começam a se desenhar novos 

paradigmas resultantes das contradições estruturais e dos conflitos sociais. Esses 

acontecimentos, que representam o esgotamento de paradigmas tradicionais da modernidade, 
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abrem espaço para a reconstrução de novos paradigmas, pautados em modelos críticos-

emancipadores225. 

Tais mudanças de paradigmas estão ganhando cada vez mais campo e tendem a se tornar 

uma tendência mundial na medida em que o nível de educação das pessoas evolui, 

especialmente para a compreensão do que realmente tem valor, que é a manutenção da vida no 

planeta. 

Nesse cenário é que emerge o paradigma dos novos direitos da natureza, novos direitos 

da água, novos direitos à vida, bem como a tudo que de fato tem valor, e não preço. O debate 

sobre os novos direitos surge para atender à demanda social contemporânea, pois os velhos 

padrões não mais se sustentam, sejam pela dinamicidade do mundo contemporâneo, pela 

pluralidade de atores ou mesmo pela emergência que demanda o planeta de mudanças urgentes 

voltadas a práticas sustentáveis e que respeite o espaço de todos. 

Assim, novas perspectivas urgentemente precisam ser traçadas, a fim de que sejam 

desenhados novos horizontes. Pautado nesse anseio moral e ecológico, um novo 

constitucionalismo emerge em toda a América Latina, reunindo esforços para a proteção do 

meio ambiente e para a continuidade da vida como um todo226. 

Torna-se a fazer menção à constituição do Equador, que ao reconhecer os direitos da 

natureza e dar significado a ela perante o direito, tornando-a sujeito de direitos, conferindo 

tratamento e valor adequado à terra, à natureza e à interculturalidade, contribuiu 

significativamente para o repensar de novas alternativas de desenvolvimento, pautadas no 

crescimento pessoal e social e não apenas econômico227. 

Parte da doutrina ambientalista afirma que a Constituição brasileira de 1988 também 

possui um direcionamento para uma percepção ética da natureza como portadora de um valor 

intrínseco, fato que representa um avanço, pois historicamente as relações entre o homem e a 

natureza foram sempre de muita exploração228. 

Ao encontro disso, destaca-se que o novo direito à água está relacionado ao 

reconhecimento da natureza como portadora de um valor inigualável, considerada como 
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legítima portadora de direitos, em que deve ser respeitada de uma maneira intensificada, com 

todo o cuidado e zelo possível. 

Esse reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, logo, abrange a água e, 

portanto, faz da natureza um ator social de magnitude superior a qualquer outro sujeito, pois a 

manutenção da vida depende categoricamente do seu equilíbrio. 

A discussão dos novos direitos é de vanguarda e encontra-se em fase inicial. Porém, o 

reconhecimento da água como direito humano fundamental já foi realizado, como bem trazido 

no item 1.3 desta pesquisa, demonstrando que o novo direito à água aos poucos está tomando 

forma e conteúdo. 

Prova dessa postura ativa de mudança é que 47 membros do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU aprovaram a Resolução n. 15/9, onde ficou reconhecido o direito ao 

saneamento e a água potável como um valor indisponível, sem qualquer possibilidade de 

negociação, como legítimo direito fundamental, decorrente do direito que todos possuem de ter 

um padrão de vida adequado, com o mais alto nível de saúde física e mental229. 

Ou seja, no mínimo 47 Estados (nações) já adotaram posicionamento firme no sentido 

de construção de um novo paradigma, de um novo direito à água, onde deve ser privilegiada a 

universalidade do acesso à água potável, como instrumento capaz proporcionar a todos os 

padrões mínimos de qualidade de vida, como a saúde e alimentação. 

Porém, para que o novo direito à água seja considerado um verdadeiro paradigma 

universal, temas como justiça ecológica e principalmente educação ambiental devem ser 

intensificados, pois a tutela jurídica por si só não é suficiente, é preciso conscientização de que 

o rompimento dos velhos padrões somente serão implementados com sucesso após uma atuação 

profícua de cada indivíduo, que consequentemente movimentará o seu coletivo, que por 

consequência efetivará um novo direito, um novo Estado, uma nova sociedade e novo modelo 

de vida onde todos tenham seu espaço preservado230. 

 

4.2 Afinal, é possível privatizar as águas no Brasil? 
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Vimos até o presente momento que a água é considerada um bem comum da 

humanidade, ora pelos pesquisadores e comunidade acadêmica que representam a construção e 

evolução do conhecimento empírico, ora pela comunidade local, regional, nacional e 

transnacional, que considera a água como um bem comum a todos. 

Foi verificado ainda que a crise da água já é sentida em várias lugares do mundo, de 

norte a sul, a qual é intensificada pelas mudanças climáticas, o que fez despertar o interesse de 

vários atores em apropriar-se da água, razão pela qual o tema merece ser estudado para uma 

melhor compreensão do atual cenário a seu respeito, especialmente no Brasil. 

O tema é sem dúvidas de alta indagação e de resposta no mínimo difícil e complexa, 

pois a água já foi apropriada e considerada propriedade privada no Brasil em várias 

oportunidades, podendo citar como exemplos a sua retenção para gerar energia elétrica e a sua 

apropriação para venda e distribuição em supermercados. 

Porém, o que nos trouxe até aqui é um Projeto de Lei (PL) polêmico, que pretende 

privatizar de vez a água, criando “mercados de águas”, razão pela qual passamos a expô-lo e 

apresentá-lo com mais detalhes. 

Tal marco legislativo é o Projeto de Lei n. 495/2017 de origem do Senado Federal, cuja 

autoria é do senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), que visa provocar significativas mudanças na 

Lei de Águas (n. 9.433/1997)231. 

Referida Lei (n. 9.433/1997) foi criada para, em tese, contribuir na sustentabilidade 

desse bem indispensável que é a água, listando dentre seus objetivos a utilização racional da 

mesma, a prevenção de crises hídricas pelo seu mal uso, o incentivo à captação e 

aproveitamento das águas da chuva e, principalmente, assegurar às futuras gerações água em 

quantidade e qualidade necessárias232. 

Nela pode-se observar certa preocupação com a efetiva gestão, especificamente com a 

alocação dos recursos hídricos de forma eficiente, especialmente aqueles que se encontram em 

lugares menos privilegiados por este recurso, para que seja assegurado a todos o acesso à água 

em quantidade e qualidade compatíveis com o bem-estar social, posto que a Lei n. 9.433/97 

afirma que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas 

(conforme incisos II e IV do artigo primeiro da Lei n. 9.433/97)233. 
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Com base nessas diretrizes, denota-se uma suposta preocupação especial da lei de águas 

acerca da distribuição eficiente desses recursos, sem, contudo, deixar de frisar que a água cuida-

se de um bem de domínio público, ou seja, que jamais poderá ser conferido a um particular 

plenos direitos sobre ela, conforme inciso I, do artigo primeiro da Lei n. 9.433/97234. 

Contudo, o Projeto de Lei n. 495/2017 do Senado Federal pretende distorcer esse cenário 

e criar a possibilidade de reservatórios e bacias de águas locais e regionais serem livremente 

comercializados entre particulares, através de compra e venda, sem interferência nenhuma do 

Estado. 

Primeiramente, passamos à análise da justificativa do projeto, para compreender quais 

são as razões que justificam sua proposição. 

De plano é possível observar no PL que essa tenta demonstrar a necessidade de 

introduzir um mercado de águas dentro da Lei n. 9.433/97, com a ideia de promover uma 

distribuição mais eficiente destes recursos, em atividades que gerem emprego e renda, 

otimizando seus benefícios socioambientais. De acordo com o senador, tal projeto seria útil 

para as regiões que sofrem pelas secas. Faz referência ainda que as negociações (compra e 

venda das outorgas) no mercado se intensificariam nesses períodos, supostamente contribuindo 

para a economia235. 

Aduz que, com a criação de tal mercado, o serviço de captação de água poderia se elevar, 

inclusive em bacias já saturadas, posição que o próprio presidente da ANA, declarou ser 

favorável em uma entrevista dada à Folha de São Paulo em 2015. Destaca que o objetivo do 

projeto não é privatizar as águas, mas apenas implantar negociações relativas aos direitos de 

uso (que num primeiro momento foram autorizadas pela autoridade competente ao negociante), 

baseando-se em experiências internacionais exitosas com o mercado de águas, como Estados 

Unidos, Austrália, Chile e Espanha. Elenca que a proposta também vai ao encontro da 

declaração de Dublin sobre a água e o meio ambiente236. 

Afirma que a aprovação do projeto possibilitaria a compra e venda do direito de usar a 

água de quem já detém outorga, franqueando o seu acesso, por exemplo, a prestadores do 

serviço de abastecimento, sem interferências do Estado, podendo ser disponibilizada 

diretamente pela esfera privada. Aduz, ainda, que grupos de usuários poderiam inclusive 
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negociar maior ou menor vazão de descarga de água para atender seus interesses, diretamente 

com as hidrelétricas237. 

Enfatiza que o uso múltiplo em situações normais deve ser priorizado, mas que, em 

situação de escassez, não faz sentido manter a utilização da água para aqueles que apresentam 

baixa eficiência no seu uso. Complementa ainda que o mercado funcionará com a cessão 

onerosa (compra e venda) do direito de explorar a água que se dará entre os usuários de uma 

mesma bacia hidrográfica, por tempo determinado, e que as cessões não poderão prejudicar o 

direito de usos de terceiros238. 

Como se pode observar, caso aprovado, as mudanças serão intensas e irão proporcionar 

outra roupagem à PNRH. Acontece que existem algumas fragilidades na justificativa do projeto 

quanto a sua viabilidade social e principalmente a respeito da sua legalidade, o que veremos a 

seguir, mas antes cumpre nos questionar: de onde vem esse projeto? Tal pergunta se torna 

imperiosa para compreendermos os paradoxos existentes no mundo e o que existe por trás de 

projetos políticos como este em comento. 

Importa lembrar que o mundo está vivenciando um cenário de implementação 

disfarçada de verdadeiras guerras por águas, de sul a norte e do ocidente ao oriente, em virtude 

da escassez cada vez maior de água potável239. 

Nessas guerras polarizam-se duas tendências, a do paradigma mercantilista, como 

pretende efetivar o PL n. 495/2017 acima trazido, pautado exclusivamente no desenvolvimento 

econômico que hoje vê na água acima de tudo uma oportunidade de negócios, e outro paradigma 

pluralista, que tem como princípio basilar a vida e se opera nas relações de reciprocidade entre 

o homem e a natureza240. 

Essa dicotomia entre paradigmas demonstra que o acesso e principalmente o domínio 

das águas é uma questão de poder. A situação é mais sensível do que aparenta, pois quem 

incentiva e fomenta o paradigma mercantilista da água são duas agências ligadas a Organização 
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das Nações Unidas (ONU), quais sejam, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI)241. 

Logicamente isso soa estranho, pois a ONU possui agências como a Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que realiza trabalho social em prol dos 

refugiados e a agência Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que 

visa tutelar os direitos humanos especialmente dos países membros da América Latina, por 

historicamente terem seus direitos violados242. 

Ademais, dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estão 

na pauta global como prioridades a serem implementadas por todos os governos, encontra-se o 

objetivo de número 6, cuja prioridade é: “Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água e saneamento para todas e todos” e garantir os meios de sua implementação até o ano de 

2030243. 

Porém, de outra banda há também forte vocação econômica por trás da ações da ONU, 

que podem ser facilmente visualizadas nas agências executivas como a Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual (OMPI), que visa à tutela da criação e inovação tecnológica através 

das patentes; a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que visa ao 

desenvolvimento econômico dessas respectivas localidades, e as agências acima mencionadas, 

como o Banco Mundial (agência especializada independente da ONU) e o FMI (agência 

especializada da ONU), que se destinam a prestar auxílio financeiro aos Estados membros que 

necessitam de apoio, especialmente àqueles em desenvolvimento, para acelerar o processo de 

acumulação de riquezas244. 

Ciente dessa visão eurocêntrica e mercadológica adotada por algumas agências da ONU, 

o Banco Mundial elaborou um relatório após a conferência RIO-92, que falava sobre o mal 

gerenciamento dos recursos hídricos no mundo, e assinalou que a água necessita de um 

cuidadoso gerenciamento econômico, por ser um bem escasso245. 

Nesse sentido, aos poucos o Banco Mundial, alinhado com os interesses dos grandes 

grupos corporativos da água, difundiu a ideia de que há um enorme desperdício de água no 
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mundo, e isso vem ocorrendo porque na maior parte do mundo a água é considerada um bem 

social e não uma mercadoria, e por isso o preço da água é mantido artificialmente baixo, o que 

faz com que as pessoas não valorizem esse bem e o tratem com negligência, segundo o Banco 

Mundial246. 

Para efetivar tal política, o Banco Mundial criou o Conselho Mundial da Água em 

parcerias com as maiores empresas do setor da água do mundo. A partir deste momento todas 

as práticas e incitações foram no sentido de conferir à água um significado mercadológico, a 

fim de considerar a água como um bem econômico247. 

A fim de disseminar tal ideologia cada vez mais, os fóruns mundiais da água são 

elaborados a cada três anos com a finalidade de consolidar essa visão de mercado para a gestão 

da água, enfatizando e incentivando que o ideal é a realização de parcerias público-privadas, 

pois a má gestão exclusiva do poder público, tem contribuído significativamente para a atual 

crise hídrica mundial248. 

Mas de onde vem essa posição da ONU, há consenso de todos os estados membros para 

isso? 

Em decorrência dessa visão hegemônica adotada pela ONU, obviamente muitos Estados 

não se sentem confortáveis, por terem posições e diretrizes socioambientais e econômicas 

completamente diversas, como é os casos do Equador, Argentina e Bolívia visto acima, e vários 

outros Estados não mencionados. 

Assim, resta evidente, por toda construção até então traçada, que não há consenso 

universal para a evangelização de práticas mercadológicas pela ONU e por suas agências em 

todos os cantos do mundo. Mas por que isso acontece? 

A resposta é curiosa. Isso porque há uma hegemonização muito grande de poder dentro 

da ONU, e: “Com frequência é possível identificar a vontade da Organização como sendo a 

vontade de seus membros mais influentes, os P-5 e, em especial, os EUA.”249 

Os P-5 são formados pelos Estados ganhadores da Segunda Guerra Mundial: China, 

França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Porém, os países considerados ocidentais: 

Reino Unido, França e Estados Unidos possuem forte alinhamento ideológico, e formam o 
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bloco chamado de P-3, que são quem decide praticamente a integralidade das decisões da ONU, 

principalmente as ações coercitivas, justamente por fazerem parte do conselho de segurança250. 

Isso demonstra que a hegemonização existente dentro da ONU é gritante, e se deve a 

uma construção pautada na força bélica e no poder econômico, mas, além disso, para esses 

Estados (P-5) manterem-se em tais posições de domínio absoluto, utilizam-se de grande poder 

persuasivo, que geram o consenso capaz de manter os oprimidos (de modo geral) num cenário 

de seres passivos251. 

Em resumo, do ponto de vista econômico e financeiro, os Estados Unidos sempre foram 

o maior e mais influente acionista do Banco Mundial, tendo suas ideologias forte impacto na 

atuação da instituição desde a sua criação. Em contrapartida, eles se aproveitaram amplamente 

do Banco Mundial, mais que qualquer outro Estado, tanto em termos econômicos, quanto 

políticos no curto e no longo prazo252. 

Isso demonstra, com clareza, de onde vêm as políticas que pretendem tornar a água um 

bem econômico e lucrar valores inimagináveis com um bem comum da humanidade, cujo custo 

de produção do insumo base é zero. 

Disso tudo é possível inferir que o objetivo n. 6 dos 17 objetivos do desenvolvimento 

sustentável da ONU, cuja prioridade é “Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água e saneamento para todas e todos”, pode não significar apenas o que parece, tomando por 

base as diretrizes ideológicas adotadas pelo Banco Mundial e FMI, por exemplo (que são 

agências especializadas da ONU), pois tal afirmação tem como pano de fundo a 

sustentabilidade, porém a real intenção pode ser a concessão dos serviços de abastecimento de 

água e saneamento para a iniciativa privada, como visto acima. 

Isso explica ainda o alinhamento ideológico do PL n. 495/2017, que visa a liberação da 

livre negociação das outorgas de águas, ou seja, após concedido o direito de exploração de 

determinado ponto de água, o explorador poderá livremente negociá-la para outro usuário, sem 

o crivo do Estado a fim de verificar a viabilidade da nova atividade que vai explorar a água253. 
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Tais projetos políticos como o presente privam completamente a população de exercer 

a sua soberania e de participar ainda que minimamente na gestão das águas. 

Como observado no capítulo segundo, não há democracia de fato na gestão das águas 

no Brasil, pois o sistema é inoperante e não privilegia a participação popular, tudo 

estrategicamente pensado para desmoralizar a gestão pública de águas e conceder a exploração 

dos serviços à iniciativa privada. 

A América Latina vem sofrendo nas últimas décadas vários impasses entre os atores 

sociais que lutam pela democratização do sistema, contra as forças capitalistas que prezam pela 

hegemonia em tudo, principalmente quando o assunto é privatização na gestão dos serviços 

públicos254. 

A fim de defender a privatização dos serviços de abastecimento de água, alguns 

pesquisadores entendem que “[...] não há problemas na criação de comércios de águas e que 

tampouco deve haver empecilhos para transferir esses direitos de uso entre particulares, sem 

interferência nenhuma do Estado.”255 

O principal questionamento que os defensores da privatização dos serviços de 

abastecimento público fazem é o seguinte: os críticos da Lei n. 9.433/97 (Lei de Águas) querem 

manter a integridade do meio ambiente mesmo contra as necessidades econômicas 

modernas?256 

Porém, tal corrente é minoritária e não representa o consenso científico no direito 

ambiental brasileiro. 

Importa destacar que, para responder tal questionamento, Christian Caubet faz a 

seguinte crítica: “Já que a visão economicista falhou (adotada pela Lei 9.433/97), por que 

continuar usando com prioridade ou exclusividade os elementos que ela promove?”257 

Isso demonstra que atribuir preço à água para supostamente dar sentido ao seu real valor, 

só faz sentido para os evangelistas do mercado, que buscam incessantemente a privatização de 

todas as riquezas naturais258. 

Entendido o contexto em que se insere o Projeto de Lei n. 495/2017 do Senado Federal, 

que foi o pontapé inicial desta pesquisa, passamos a discutir alguns pontos essenciais dele. 

                                                           
254 CASTRO, Jose Esteban. Água e democracia na América Latina. Edição do Kindle. Campina Grande, PB: 

SCIELO; EDUEPB, 2016. p. 481. 
255 FINK, Daniel Roberto; SANTOS, Hilton Felício dos. A legislação de reuso da água. In: MANCUSO, Pedro 

Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos (Eds.). Reuso da água. São Paulo: Manole, 2003. p. 579. 
256 CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2005. p. 170. 
257 Ibid., 2005. p. 170. 
258 DIXON, Keith. Les évangélistes du marché: Les intellectuels britanniques et le néolibéralisme. Paris: Raisons 

d’ágir, 1998. p. 5. 



92 
 

O primeiro ponto a ser discutido é se o argumento da distribuição mais eficiente da água 

(com a descentralização dos serviços à iniciativa privada) realmente possui viabilidade. 

Isso porque a população menos favorecida é a que mais sofre com a falta de água. 

Estudos de 2008 apontam que 52,5% da população do interior de Paraíba, região norte do Brasil, 

sofrem com a insegurança alimentar, sendo que os principais motivos para não terem acesso à 

alimentação de maneira satisfatória, são: falta de dinheiro, moradia precária e falta de água 

permanente259. 

Outro dado relevante é que, dentre 3.912 pessoas entrevistadas, apenas 230 detinham 

uma renda per capita superior a R$ 300,00, sendo que outras 243 famílias detinham uma renda 

per capita inferior a R$ 25,00260. 

Isso demonstra com clareza que a justificativa de maior eficiência na distribuição da 

água é falha, pois com a descentralização dos serviços ao setor privado, a distribuição se 

restringirá aos que detenham condições de pagar por ela. Assim, a eficiência não se 

concretizará, vez que os mais necessitados que sofrem com a insegurança alimentar continuarão 

às margens desse precioso bem, pois dificilmente reunirão condições de pagar por ela. 

Por sua vez, o argumento de que as negociações das outorgas do direito de uso da água 

se intensificariam nos períodos com maior demanda se observa um grande problema. 

Quando a outorga é concedida pelo Estado a uma determinada pessoa é porque ela 

cumpriu todas as exigências para tanto. Agora, imaginar que a outorga possa ser vendida nos 

parece irresponsável, por dois motivos. Primeiro que o comprador irá pular a fase de habilitação 

para a concessão da outorga e, segundo, caso o estado não intervenha nas negociações irá abrir 

margem para o domínio das águas pular de mão em mão, a ponto de fugir completamente do 

seu controle. 

Convergindo com a crítica apresentada acima, existe o princípio da obrigatória 

intervenção do poder público em matéria ambiental – advindo da Declaração de Estocolmo – 

que por sua vez dispõe ser desprovida de legitimidade qualquer intervenção ao meio ambiente 

que lhe cause dano significativo sem o aval do poder público, justamente para evitar que todos 

atuem livremente em desfavor da natureza, de acordo com sua conveniência e necessidade261. 
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Quanto ao argumento de que a elevação da captação da água aumentaria até mesmo em 

bacias já saturadas, percebe-se que isso é uma mera suposição, e que de fato não há elementos 

plausíveis para amparar tal afirmação. 

Ademais, para contrapor tal suposição, estudos realizados em países que adotam tal 

filosofia mercadológica para a água indicam que a cobrança não levou à redução da captação 

de águas, mas tão somente ao redimensionamento do volume total outorgado262. 

Seguindo no contraponto à justificativa lançada no projeto, o PL 495 menciona que não 

deseja privatizar a água, mas implantar a possibilidade de serem realizadas negociações aos 

direitos de uso da água, que foram anteriormente concedidas a um particular. 

Veja, se um particular conseguir vender a outro o direito de explorar a água, não estamos 

falando diretamente em privatização, mas algo muito semelhante, pois, ao invés do Estado 

alienar o bem, um particular fará isso após a licença do Estado. 

O mais inconveniente desse projeto é criar a possibilidade da exploração da água ser 

livremente alienada a qualquer pessoa, seja ela quem for (estrangeira; fabricante de 

agrotóxicos), pois a única restrição que o PL 495 menciona é que as negociações de outorgas 

sejam por tempo determinado (que pode ser 200 anos), tempo suficiente para secar os lençóis 

e que seja negociada entre usuários de uma mesma bacia, o que não é um grande empecilho, 

pois um estrangeiro, por exemplo, já pode estar utilizando água na região. 

Outro ponto que merece destaque é de o PL afirmar que não faz sentido a manutenção 

de uso múltiplo da água, em situação de escassez, para aqueles que apresentem baixa eficiência 

no seu uso. 

Isso pode ser muito grave, pois aqueles que têm mais tecnologia e melhor condições 

financeiras serão agraciados com o uso da água em situações extremas, e o pobre/pequeno 

produtor que se encontra oprimido pelo capital e não tenha alta eficiência na sua cadeia 

produtiva será proibido de utilizá-la. É um contrassenso, pois, além de ferir a igualdade formal, 

prevista no artigo 5º da CF, fere principalmente a igualdade material, melhor desenhada pelo 

princípio da isonomia, que visa privilegiar os menos prestigiados a fim de se obter uma maior 

igualdade possível. 

Prevê ao final um aumento significativo nas multas, por alteração do artigo 50 da Lei n. 

9.433, que pode servir simplesmente para penalizar brutalmente o inimigo do capital, por vezes 

aquele que utilizará a água sem a devida licença, por não reunir condições de comprar a mesma 

dos mercados de águas implementados pelo próprio PL 495, caso aprovado. 
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Vimos que profundas são as alterações sugeridas pelo PL. Porém, para sua 

implementação, vários estudos de viabilidade jurídica, social e de ordem prática devem ser 

perfectibilizados, pois, caso contrário, será implementada uma lei no ordenamento jurídico que 

trará significativas mudanças na sociedade e não terá sustentação mínima para ser imposta, 

tornando-se uma lei vazia, altamente desrespeitada e desprovida de legitimidade. 

Passamos agora então a avaliar o conjunto legislativo brasileiro, para descobrir se 

propostas como essas possuem aporte jurídico-legal para serem implementados na atual 

conjuntura legislativa brasileira. 

Assim, enfrentaremos um estudo propedêutico acerca do primeiro filtro que o Projeto 

de Lei deve enfrentar antes de ter prosseguimento, qual seja, se o mesmo respeita a 

Constituição, seus preceitos básicos como a dignidade da pessoa humana e ainda se este guarda 

simetria com as diretrizes gerais constitucionais e com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Inicialmente, temos o artigo 20, incisos III e VIII, da Constituição Federal, os quais 

prescrevem que as águas que provenham de território estrangeiro, sirvam de limites para com 

os outros países e banhem mais de um estado, bem como os potenciais de energia hidráulica, 

são bens da união. 

Na sequência, o artigo 26263 da Constituição Federal reza que se incluem entre os bens 

dos Estados todas as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. 

Deste modo, juntas (as disposições do artigo 20 III264 e VIII e 26 da CF) abrangem toda 

a água existente nas bacias hidrográficas, as quais são consideradas bens públicos por força 

constitucional. 

Seguindo no raciocínio, temos as disposições do artigo 99, inciso I265 do Código Civil, 

que afirma ser bem público todo aquele de uso comum do povo, trazendo exemplos como os 

rios e os mares, abrangendo de modo geral toda a água. 

Em complemento, importantes são as lições do artigo 100266 do Código Civil a fim de 

concluir o raciocínio, onde previu-se com clareza que os bens públicos de uso comum do povo 

são inalienáveis. 
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Para completar, a própria Lei de Águas (n. 9.433/97) com todo seu viés mercadológico 

que instituiu a cobrança pelo uso da água, ainda assim previu expressamente em seu artigo 

28°267, que as águas são inalienáveis e as concessões de outorga não implicam a alienação 

parcial das águas. 

Do ponto de vista jurídico, moral e social não há respaldo técnico e tampouco social 

para a implementação de projetos que visem de uma forma ou outra privatizar as águas. 

No caso do projeto em apreço, a situação se agrava, pois esse pretende possibilitar a 

venda de bacias e sub-bacias hidrográficas inteiras, o que pode responder por quantidades 

impossíveis de serem calculadas, pela tamanha proporção que determinadas bacias 

hidrográficas possuem. 

Assim, sendo que o PL visa criar a possibilidade de particulares comprarem e venderem 

livremente o direito de usar a água, criando um verdadeiro comércio aberto desse precioso bem, 

esse é completamente desprovido de qualquer legitimidade, pois através dele somente não 

ocorrerá “privatização” propriamente dita, mas quem irá vender o direito de uso é um particular 

e não o Estado, que em termos práticos não apresenta nenhuma mudança substancial. 

Portanto, revela-se facilmente que o PL 495 do Senado e qualquer outra tentativa de 

passar o domínio da água para o setor privado não resiste a um filtro de legalidade, pois vai de 

encontro com as normas explícitas em nossa Constituição Federal, bem como nas demais 

legislações infraconstitucionais. 

Nessa perspectiva, a fim de complementar o estudo, trazemos as lições de Oscar 

Oliveira, que ensina: 

 

A água é um direito para nós, não é algo a ser vendido. O direito à água 

também está atrelado às crenças tradicionais da população rural, desde 

os tempos dos Incas. As práticas tradicionais e ideias por trás do uso da 

água vão além da distribuição da água e englobam a ideia de que a água 

pertence a comunidade e ninguém tem o direito de possuir a água268. 

 

Nesse contexto de reafirmação da água como um bem comum, bem público 

fundamental, direito coletivo geral que não admite apropriação privada por apenas uma parcela 

da sociedade é que encerramos a presente discussão, com a convicção de que projetos como 

estes não respeitam a universalidade do acesso à água e não irá atuar em prol do meio ambiente 

                                                           
267 Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu 

uso. 
268 OLIVERA, Oscar. Cochabamba: water war in Bolivia. Cambridge: South End Press, 2004. p. 8. 
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e de todos os ecossistemas, mas sim apenas em prol dos detentores do capital, que são os 

mesmos de ontem, hoje, e serão os mesmos amanhã. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Certos pontos são extremamente difíceis de se concluir e gerar uma solução sólida a seu 

respeito, pois quanto mais nos aprofundamos, mais dúvidas nos cercam e nos fazem refletir 

acerca de alternativas para os atuais padrões impostos à sociedade. 

A primeira grande pergunta que nos fazemos é: Qual é a saída para livrar a água da 

ditadura dos mercados financeiros? Como utilizar a economia em favor do meio ambiente? 

Algo complexo e certamente de difícil resolução, que deixamos em aberto para instigar 

trabalhos futuros na busca por aprofundamento ainda maior no tema, pois atualmente a principal 

saída parece estar atrelada a economia, já que praticamente tudo é gerido pelo capital e poder. 

Porém, realizado o desabafo, muitas foram as lições que podem ser extraídas desta 

pesquisa que, apesar de breve, tem consigo respeitável fonte bibliográfica para sustentar nossas 

inquietações. 

Iniciamos pela constatação de que vivemos hoje uma aguda crise hídrica mundial de 

água potável, ou seja, há uma intensa escassez de água apropriada para o consumo no Brasil e 

no mundo. 

A situação é realmente preocupante, pois, de acordo com as projeções da ONU até 2025, 

um terço da população mundial não terá mais água potável para o consumo e somente até 2013 

mais de 11 milhões de pessoas haviam morrido pela má qualidade da água. 

Isso se agrava com a constatação científica apresentada no início da pesquisa de que a 

cada 21 anos a demanda de água doce no mundo simplesmente dobra. Dentre as principais 

causas da escassez hídrica mundial, estão o aquecimento global, a mineração, as monoculturas 

e a falta de saneamento básico nas cidades. 

O aquecimento global é um dos maiores vilões da água doce no mundo, posto que 

aproximadamente 70% desta está concentrada nas calotas polares (geleiras) e a incidência cada 

vez mais intensa na natureza dos efeitos do aquecimento global, além de provocar o 

derretimento forçado das geleiras, por consequência acaba por desregular toda a natureza, 

causando secas, tempestades, furacões, enfim, vários extremos climáticos que acabam 

destruindo ainda mais a harmonia e a vida de vários ecossistemas. 

Aí começamos a perceber a sensibilidade e a fragilidade da água, que diferente das 

visões mercadológicas que insistem em afirmar que a água nunca vai acabar, percebemos que 

na verdade é muito pelo contrário, pois a água doce potável (apta para o consumo) já acabou 

em vários lugares do planeta, e se continuar nessa proporção de degradação ambiental, muito 

logo irá acabar no mundo todo. 
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Isso serviu para nos demonstrar melhor a essencialidade da água, e que ela é o bem 

natural de maior valia existente na natureza, pois é o eixo motriz de toda e qualquer existência. 

Resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU de números 64/292 e 15/9, ambas 

de 2010, são documentos em que a ONU reconhece expressamente o direito a água e ao 

saneamento básico como direitos humanos fundamentais. 

Constatou-se ainda que o direito ao acesso à água potável já foi reconhecido em âmbito 

global, por vários instrumentos conjuntos realizados pela vontade geral de vários Estados 

(nação), que, apesar dos ataques mercadológicos, reafirmam cada vez mais o reconhecimento 

da água como um direito humano fundamental. 

Fazemos um pequeno adendo a fim de levantar uma crítica a expressão Direito Humano 

Fundamental, pois o reconhecimento da água como um direito coletivo geral deve abranger 

todos os ecossistemas, talvez uns mais, outros menos, mas o fato é que o homem deve centrar-

se na proteção da natureza, para que logo o homem também esteja protegido, e não dedicar 

ações apenas voltadas ao homem, porque sem os demais ecossistemas logo ele estará acabado. 

Portanto, a água deve ser considerada um Direito Fundamental a todos, e não apenas um Direito 

Humano Fundamental, dedicado aos humanos. 

Seguindo, foi possível constatar ainda que o sistema brasileiro de gestão hídrico é 

completamente falho e ineficiente, deixando muito a desejar, frente a enorme falta de 

efetividade de suas disposições legais. 

Ademais, possui caráter fortemente mercadológico, pois o advento da Lei de Águas (Lei 

9.433/97) categorizou a água como um bem econômico e instituiu a cobrança pelo seu uso, “a 

fim de outorgar à coletividade, noção do seu real valor”, dando uma roupagem com indícios 

fortemente mercatórios. 

Referida Lei de Águas ainda, ao se dirigir à água, refere-se somente com a terminologia 

“recursos hídricos”, como se a água fosse um mero insumo de uma simples cadeia produtiva, 

dando pouco sentido ao seu verdadeiro valor social e moral que representa a manutenção da 

vida de todos os ecossistemas presentes na natureza. 

Outra grande falha a nosso ver da atual Lei de Águas, com caráter eminentemente 

econômico, é a possibilidade de o poder público conceder outorgas para permitir ao particular 

o direito de poluir. Isso é um verdadeiro absurdo, pois significa a socialização dos prejuízos, 

mas não dos lucros. Assim, o poluidor compra o direito de poluir livrando-se do seu problema 

particular e repassando para toda a sociedade, sem qualquer estímulo para amenizar ou suprimir 

referida poluição. 
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De modo geral, visualizou-se que há um desinteresse político enorme em de fato efetivar 

medidas em favor do meio ambiente, pois o que sempre dominou e continua falando mais alto, 

é o capital e a acumulação de riquezas. 

Até mesmo a criação dos comitês de bacias que segundo a lei visava democratizar a 

gestão das águas, trazendo maior valor social para o sistema se mostrou ineficiente e desprovida 

de qualquer sentido prático, pois foi operacionalizada de modo controverso, deixando o poder 

decisório nas mãos daqueles que sempre geriram o sistema. 

De tal modo foi verificado que a gestão das águas é antidemocrática e está pautada pela 

lógica do mercado, que por sua vez é dominada pela ditadura do capitalismo. 

Conclui-se ainda que a água deve ser considerada como um bem comum da humanidade 

de valor intransigível, que não admite ser tratada como mera mercadoria ou moeda de troca. 

Esse entendimento inclusive está ganhando força mundo afora, vários Estados já se 

posicionaram rompendo paradigmas antigos da modernidade, exclusivamente mercadológicos 

e adotando posicionamento firme na valorização da natureza e dos valores pautados pela ética 

do desenvolvimento sustentável, e não simplesmente econômico. 

Por isso, contata-se o emergir de um novo direito à água, que priorize a vida, a natureza, 

o desenvolvimento social e coletivo, prezando pelos valores do bem-estar, da saúde, da 

priorização da construção coletiva para somente depois pensar em crescimento econômico e 

distribuição de riquezas. 

Partindo para a etapa final da pesquisa, foi observado que a privatização das águas 

(impulsionada pela tensão do mercado) nos moldes desenhados pelo capitalismo não respeita a 

universalidade de acesso à água e como reflexos das políticas extrativistas podem inclusive 

afetar a soberania nacional, com a venda de grandes quantidades de reservatórios do bem mais 

preciso da terra, a água. 

No que se refere ao Projeto de Lei 495 do Senado, suas justificativas não guardam a 

pertinência necessária para lidar com a amplitude das mudanças propostas, posto que, com a 

possibilidade de venda do direito de uso da água a qualquer pessoa, como melhor delineado no 

desenvolvimento, estaremos correndo graves riscos, pois caso o direito de explorar as principais 

bacias hidrográficas seja alienado a Estados estrangeiros ou até mesmo às grandes corporações 

transnacionais (que são os potenciais compradores) o país ficará subordinado aos detentores do 

capital, impossibilitando inclusive o seu próprio povo, detentor de todo o poder, de exercer o 

direito constitucional de usufruir dos bens comuns a todos assegurados. 

Pontua-se ainda que caso ocorra a aprovação do PL 495, todos os objetivos contidos na 

Lei n. 9.433/97, já abordado, serão violados, pois aquele que compra o direito de explorar a 
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água não terá um cuidado especial em assegurar às futuras gerações o direito à disponibilidade 

em qualidade e quantidade necessárias; dificilmente fará uma utilização racional com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; não irá atuar na prevenção de eventos hidrológicos críticos 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais e dificilmente irá incentivar e promover a 

captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais, pois, tendo a permissão para 

comercializar a água, tudo será avaliado sob o ponto de vista comercial e não do ponto de vista 

ambiental e social como devido. 

Neste viés, vimos que o poder de explorar a água e vender tal direito somente em prol 

de uma pessoa ou pequeno grupo delas, fere veementemente as diretrizes gerais instituidoras 

dos direitos humanos asseguradas constitucionalmente por força do artigo 1º, inciso III da 

magna carta. 
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