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RESUMO 
 
O presente estudo, partindo da suposição de que o Brasil tem regime jurídico moderno em 
matéria de águas, garantindo sua tutela civil, e normas administrativas e de natureza penal, 
adequadas para garantir o controle e a repressão de atividades danosas, ou potencialmente 
danosas, para o meio ambiente, procura demonstrar que a legislação ambiental no Brasil 
poderá servir de modelo de comparação para a adoção de normas ambientais comunitárias no 
processo de integração da América Latina para a adequada gestão e proteção dos recursos 
hídricos, assim como para a regulação do uso econômico da água. O estudo tem por tema 
central a regulação ambiental dentro do contexto latino-americano, com enfoque na regulação 
do uso recursos hídricos no Brasil, como um bem dotado de valor econômico e não como um 
bem livre. Analisou-se o estágio atual das legislações ambientais no plano constitucional dos 
países do continente sul americano, o regime jurídico de proteção ambiental adotado pelo 
Direito brasileiro, a repartição de competências entre os entes políticos internos, o exercício 
regular do poder de polícia e os regimes específicos de regulação do uso econômico da água. 
Além disso, faz-se uma abordagem da interseção entre o Direito Ambiental e o Direito 
Tributário, questionando a respeito da natureza jurídica da cobrança sobre o uso da água como 
bem dotado de valor econômico, levando em consideração o uso da fiscalidade e da 
extrafiscalidade como mecanismos jurídicos que buscam introduzir no regime jurídico 
brasileiro os princípios oriundos do Direito Internacional do poluidor-pagador e do usuário-
pagador, que se prestam para forçar a internalização dos custos decorrentes das externalidades 
negativas decorrentes do uso irracional de recursos naturais.  
 
Palavras-chave: Direito Ambiental; Legislação ambiental brasileira; Regulação dos recursos 
hídricos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Este estudo, desenvolvido sob a forma de monografia, busca atender a exigência do II Curso 

de Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal, empreendimento levado a efeito pela 

Escola de Administração Fazendária, com o apoio da União Européia, no período de março de 

2005 a março de 2006, tendo por objetivo a capacitação de quadros nacionais para a 

compreensão da necessidade de cooperação internacional e de integração econômica entre os 

países, para o enfrentamento das questões que afetam a todos e que reclamam soluções 

negociadas, muitas das quais estabelecidas no plano supranacional, por afetar interesses 

comuns de diversas nações.  

 

Entre os problemas que demandam enfrentamento pelo conjunto das nações está o 

aquecimento global, a pobreza endêmica e a crescente escassez relativa de recursos hídricos. 

Por isso, as nações têm se reunido em busca de soluções globais, firmando tratados e 

convênios internacionais específicos para a busca de soluções. Vários desses tratados e 

convênios tratam da questão ambiental do globo terrestre e têm recomendado aos países de 

todo o mundo a adoção de medidas tendentes à preservação do ambiente, seja para as 

gerações atuais, seja como herança para as gerações futuras.  

 

Destaca-se aqui a inclusão, entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, documento 

resultante do pacto que 189 países firmaram durante a Cúpula do Milênio, encontro 

promovido em 2000, em Nova York, pela Organização das Nações Unidas, do objetivo de 

garantir a sustentabilidade asmbiental no planeta. Segundo noticiou a Revista Veja (no 1.926, 

de 12 de outubro de 2005), “em março deste ano, o secretário-geral da Organização das 

Nações Unidas, Kofi Annan, decretou os anos que vão de 2005 a 2015 como a Década da 

Água. O objetivo é que nesse prazo se reduza à metade o número de pessoas sem acesso a 

água encanada, cifra que ultrapassa 2 bilhões de pessoas.”  
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2 IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

 

É consenso mundial que o direito à água, tem relação direta com o direito à vida e à dignidade 

humana. E sendo o Estado responsável pelo atendimento às necessidades básicas da 

coletividade, cabe a ele prover a sociedade de recursos hídricos em quantidade e qualidade 

suficientes para consumo humano e dessedentação da fauna, além de assegurar sua 

disponibilidade para uso econômico na geração de energia, irrigação e uso industrial. 

 

Os estudos hidrológicos do planeta demonstram que de toda a água doce disponível no globo 

terrestre apenas parte ínfima é facilmente aproveitável, pois, dos 2,5% de água doce da Terra, 

68,9% formam as calotas polares e geleiras, 29,9% constituem reservas subterrâneas e apenas 

em torno de 1% são, de fato, aproveitáveis. Esses números revelam que a água, até 

recentemente considerado um “bem livre” adquiriu valor econômico, como bem essencial 

escasso e finito. O aumento da demanda, devido à expansão populacional e, via de 

conseqüência da expansão urbana e industrial, o uso irracional na irrigação, a degradação dos 

mananciais e as alterações do ciclo hidrológico resultante do desmatamento e do fenômeno do 

aquecimento global revelam que o horizonte próximo é de escassez crescente desse recurso, o 

que exige do poder público a sua proteção.  

 

A necessidade de conscientização das nações para a proteção dos mananciais e de regulação 

do uso da água tem levado a sociedade global a desenvolver esforços de sensibilização de que 

são exemplos recentes o Terceiro Fórum Mundial da Água, realizado em Kyoto, em Março de 

2003 e a Cúpula da Água realizada em Joanesburgo em Agosto de 2002. A Declaração de 

Estocolmo sobre Meio Ambiente (1972) já propugnava que deveria ser fomentada, em todos 

os países, especialmente naqueles em desenvolvimento, a investigação científica e medidas 

desenvolvimentistas, no sentido dos problemas ambientais, tanto nacionais como 

multinacionais (Cláusula 20) 1.  

 

A Conferência de Joanesburgo (RIO + 10), como já acontecera na Declaração de Dublin 

(Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, 1992), enunciara entre os princípios 

guia, o de que a água é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o 

desenvolvimento e o meio ambiente e o de que a água tem um valor econômico em seus 

                                                
1 Disponível em <http://www.dhnet.org.br/dhnet/cdrom/cd2002/index.html>. Acesso em: 03 jan. 2006. 
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múltiplos usos e deve ser reconhecida como um bem econômico. Não só a água, mas outros 

recursos naturais tem tido reconhecida a sua valoração econômica. Por isso novas disciplinas 

têm surgido no campo acadêmico, como os conceitos de Economia Ambiental e de Economia 

Ecológica, esta “[...], distinguindo-se tanto da “economia convencional” quanto da “ecologia 

convencional”, a Economia Ecológica define-se assim enquanto um campo transdisciplinar o 

qual busca a integração entre as disciplinas da economia e ecologia, e demais disciplinas 

correlacionadas, para uma análise integrada dos dois sistemas.2”.  

 

Também a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) 

proclamou que os estados devem cooperar, em um espírito de parceria global, para a 

conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre 

(Princípio 7); que devem cooperar com vistas ao fortalecimento da capacitação endógena para 

o desenvolvimento sustentável (Princípio 9); e cooperar para o estabelecimento de um sistema 

econômico internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento sustentável em todos os países (Princípio 12).3 

 

Por sua vez, e mais recentemente, a Declaração Ministerial aprovada no Fórum Mundial da 

Água, no dia 23 de março de 2003, em Kyoto, no Japão, já em sua primeira cláusula, declara 

que a água é determinante para o desenvolvimento sustentável e que priorizar questões de 

água é uma demanda global urgente.  E que cada país tem a responsabilidade primária de agir.  

 

Como o Brasil vem se comportando diante dessas manifestações internacionais e 

intergovernamentais? O Brasil, como aponta HENKES4, vem agindo na construção de um 

marco regulatório das águas desde os anos 30 do Século XX, apesar de não haver ainda, 

naquela época, uma conscientização de que a água é um recurso finito e com valor 

econômico:  

A partir da década de 30, percebem-se indícios da necessidade de uma gestão 
sustentável dos recursos hídricos, haja vista a edição do Código de Águas. 
[    ] 
Acrescenta-se ainda que, na época e até pouco tempo, os recursos hídricos eram 
tidos como res nullius e de disponibilidade infinita, assim sendo julgava-se 
desnecessário o controle, planejamento, gerenciamento e racionalização do uso. 

                                                
2 AMAZONAS, Maurício de Carvalho. Disponível em: http://www.ecoeco.org.br/historico/ecoeco-oque.html. 
Acesso em: 24 mar 2006. 
3 Disponível em <http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/ 
20030625102846/20030625104533/view>. Acesso em: 03 jan. 2006. 
4 HENKES, Silviana Lúcia. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4146> Acesso 
em: 24 mar. 2006. 
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Ou seja, estaria o Brasil mais à frente que as outras nações na questão da regulação 

ambiental?  

 

Para Klaus Herrmanns da Fundação Konrad Adenauer para o Norte e o Nordeste brasileiros, 

na dimensão internacional a comunidade dos povos é chamada para utilizar os recursos da 

água doce de forma acordada, economicamente eficiente, ecológica e social5. E para tanto, são 

necessários regulamentos entre as nações para o uso justo da água de lagos e rios, que 

ultrapassam as fronteiras. 

 

Conclui-se, pois, que a regulação endógena e comunitária da gestão e da proteção dos 

recursos hídricos, merece estudos específicos dentro do campo de estudos do Direito 

Ambiental Brasileiro e Internacional. Por isso a monografia ora iniciada terá por tema central 

a regulação ambiental relativa a recursos hídricos no Brasil, dentro do contexto da América 

Latina.  

 

Abrangendo quase toda a América do Sul, a América Central e o México, a América Latina 

engloba 33 países: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, 

Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Suriname, Saint Kitts, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e 

Tobago, Uruguai e Venezuela. Existem mais 11 territórios que não se tornaram independentes 

e, portanto, não podem ser considerados países.  

                                                
5 HERRMANNS, Klaus. Cadernos Adenauer. Água uma questão de sobrevivência. Fundação Konrad Adenauer. 
Disponível em http://www.adenauer.org.br/atividade.html#. Acesso em: 09 out. 2005 
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Imagem 1: Mapa da América Latina6 

 

Dentre os países latino-americanos destacam-se, para este estudo, os países que formam a 

América do Sul e que, à exceção da Guiana Francesa, que é departamento ultramarino francês 

e, por isso, parte da União Européia, compõem a Comunidade Sul-Americana de Nações7 que, 

à semelhança da União Européia, pretende:  

A concertação e a coordenação política e diplomática que afirme a região como um 
fator diferenciado e dinâmico em suas relações externas. 
O aprofundamento da convergência entre o MERCOSUL, a Comunidade Andina e o 
Chile, através do aprimoramento da zona de livre comércio, apoiando-se, no que for 
pertinente, na Resolução 59 do XIII Conselho de Ministros da ALADI, de 18 de 
outubro de 2004, e sua evolução a fases superiores da integração econômica, social e 
institucional. Os Governos do Suriname e Guiana se associarão a este processo, sem 
prejuízo de suas obrigações sob o Tratado revisado de Chaguaramas. 
A integração física, energética e de comunicações na América do Sul como base do 
aprofundamento das experiências bilaterais, regionais e subregionais existentes, com 
a consideração de mecanismos financeiros inovadores e as propostas setoriais em 
curso, que permitam uma melhor efetivação dos investimentos em infraestrutura 
física para a região. 
A harmonização de políticas que promovam o desenvolvimento rural e 
agroalimentar. 
A transferência de tecnologia e de cooperação horizontal em todos os âmbitos da 
ciência, educação e cultura. 
A crescente interação entre as empresas e a sociedade civil na dinâmica de 
integração desse espaço sul-americano, levando em consideração a responsabilidade 
social8  

 

Vê-se no texto acima, que a Comunidade tem interesse na “concertação”, na coordenação, na 

convergência energética, na harmonização de políticas. Ainda que este interesse não tivesse 

                                                
6Disponível em: Wikipédia, a enciclopédia livre. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Map-
Latin_America.png>. Acesso em: 30 dez. 2005.  
7 Idem. 
8 Disponível em: http://casa.mre.gov.br/declaracoes/Cusco.doc. Acesso em: 30 dez. 2005. 
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sido expressado, a estabilidade das relações internacionais depende de cooperação e de 

políticas de fronteira que preserve os interesses das nações vizinhas, especialmente no que se 

refere aos rios e aqüíferos transfonteiriços. 

 

A Comunidade Sul-Americana de Nações resulta do esforço de convergência de 12 países 

membros, sendo 5 membros do Pacto Andino (Comunidade Andina): Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru, Venezuela; 4 membros do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai; 

mais 3 outros países: Chile, Guiana e Suriname, que não farão parte imediatamente da 

comunidade, cuja disposição geográfica está refletida nas Imagens 1 e 2.  

 
Imagem 2: Mapa da Comunidade Latino Americana de Nações.9  

 

Embora o Brasil detenha cerca de 12% dos recursos hídricos disponíveis, a sua distribuição 

geográfica é desigual: enquanto a Amazônia tem 80% do total, a Região Nordeste apresenta 

áreas bastante carentes de cursos de água permanentes (MELO, 2005)10. 

 

                                                
9 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:SACN_member_states.jpg>. Acesso em: 30 dez. 2005.

 

10 MELO, Murilo Otávio Lubambo de. Disponível em http://www.ambientebrasil.com.br/. Acesso em: 06 de out. 
de 2005. 
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2.1 O tema e o problema 

 

O presente estudo parte da suposição de que o Brasil tem regime jurídico moderno em matéria 

de águas, garantindo sua tutela civil, e normas administrativas e de natureza penal, que 

garantem o controle e a repressão de atividades danosas ou potencialmente danosas para o 

meio ambiente. E tem por tema central a regulação ambiental relativa a recursos hídricos no 

Brasil, dentro do contexto latino-americano, com enfoque na regulação do uso econômico de 

recursos hídricos no Brasil. Vale dizer, neste estudo serão examinadas e comparadas as 

disposições sobre a proteção ao meio ambiente nas Constituições federais das nações latino-

americanas e o problema da pesquisa será responder até que ponto o Brasil está preparado 

para cooperar com a comunidade latino-americana de nações na harmonização de suas 

legislações ambientais relativas ao uso econômico dos recursos hídricos.  

 

Admite-se, aqui, como pressuposto, de que não há outro caminho para o desenvolvimento 

harmônico da Região que não a cooperação entre os povos, ainda que a conscientização esteja 

em seu estágio inicial.  

 

Neste contexto, supomos que a legislação ambiental no Brasil poderá servir de modelo de 

comparação com vistas à adoção de normas ambientais comunitárias no processo de 

integração da América Latina - em especial na Comunidade Latino-americana de Nações -, 

para a adequada gestão e proteção dos recursos hídricos. Assim, também, para a regulação do 

uso da água, como bem dotado de valor econômico, formando uma imagem favorecedora para 

uma maior inserção política e econômica da região no mercado global. 
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2.2 Objetivos intermediários 

 

Além do objetivo final do trabalho, de demonstrar se, e como, o Brasil poderá cooperar com a 

comunidade latino-americana de nações, no propósito de adotar normas comunitárias 

harmonizadas relativas à regulação do uso econômico dos recursos hídricos, por já ter um 

regime jurídico bastante avançado no contexto das nações da América Latina, como objetivos 

intermediários o estudo buscará revelar o estágio atual das legislações ambientais no plano 

constitucional dos países do continente sul americano, o regime jurídico de proteção 

ambiental adotado pelo Direito brasileiro, a repartição de competências entre os entes 

políticos internos, o exercício regular do poder de polícia e os regimes específicos de 

regulação do uso econômico da água. 

 

Um outro objetivo intermediário adicional, não menos importante que os demais, será uma 

abordagem da interseção entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário, em especial, 

levando em consideração o princípio do poluidor-pagador (extra fiscalidade) e, para além 

disso, verificar a natureza jurídica da cobrança sobre o uso econômico da água.  
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2.3 Relevância do Estudo 

 

Este estudo é relevante para a República Federativa do Brasil e para os povos latino-

americanos sobre diversos aspectos. Mas dois aspectos são mais relevantes: primeiro porque o 

art. 4º da Constituição Federal estabelece que o Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações, o que também é objetivo manifestado por diversos 

outros países latino-americanos; segundo, porque a sociedade globalizada tem instituído 

diversos instrumentos normativos e de orientação (softlaw) para a proteção ambiental do 

planeta, aos quais os países devem aderir para facilitar sua inserção no mercado global. 

 

Do ponto de vista dos governos subnacionais brasileiros, o uso econômico da água para fins 

hidroelétricos representa uma crescente fonte de receitas estaduais, face os atuais 

investimentos em infra-estrutura de geração de energia elétrica a partir de uma fonte limpa e a 

existência de normas impositivas da obrigação de pagar pelo direito de uso da água. Além 

disso, o uso econômico de hidrovias representa uma possibilidade real de socialização do 

progresso nas bacias hidrográficas seja pelos investimentos que demanda em portos, 

terminais, estradas vicinais e ferrovias, seja pelas possibilidades de abastecimento de água 

potável para as populações ribeirinhas, de projetos de irrigação agrícola, de agroindústria e de 

pecuária. 

 

Vale ainda referir que cabe ao Poder Público da União e das unidades federadas, nos termos 

da Constituição Federal, a fiscalização e o controle ambiental, o que implica no poder de 

instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição. Também cabe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 

Mas o aspecto mais relevante é a necessidade de conscientização de que a proteção ambiental 

é condição de sobrevivência da vida sobre a terra. 
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3 NORMATIZAÇÃO AMBIENTAL NO PLANO CONSTITUCIONAL 

 

3.1 Normatização no plano do Direito Internacional  

 

GERALDO EULÁLIO DO NASCIMENTO E SILVA ensina que11: 

O sujeito, por excelência, do direito ambiental internacional continua a ser o Estado, 
mas as organizações internacionais e intergovernamentais desempenham um papel 
cada vez mais importante na formulação e no seu desenvolvimento, sobressaindo a 
atuação das Nações Unidas e das principais organizações intergovernamentais, como 
o IMO, UNESCO, FAO e o PNUMA. 

 

Por isso, o desenvolvimento do tema implica necessariamente no exame e comparação dos 

Tratados Internacionais relativos ao meio ambiente, especialmente daqueles de que o Brasil é 

signatário, encarados como softlaw, ou seja, como disposições normativas sem força coativa 

direta, mas às quais os países devem aderir para favorecer sua inserção no mercado global e 

para lhe dar voz na política mundial. Entre estes Tratados e Convenções destacam-se: 

- a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente 

- o Relatório Brundtland 

- a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

- a Agenda 21 

- a Declaração Ministerial do Fórum Mundial da Água, em Kyoto, no Japão 

 

Os tratados internacionais relativos ao meio ambiente, como já dito, devem ser encarados 

como softlaw, ou droit vert, declarações de princípios ou diretivas, sem força coativa direta, 

mas às quais os países devem aderir para favorecer sua inserção no mercado global e para lhes 

dar voz autorizada na política mundial.  

 

São exemplos de princípios de proteção ambiental no Direito Internacional, os princípios da 

prevenção e da precaução, do desenvolvimento sustentável, da participação, da informação e 

o da responsabilidade comum, porém diferenciada. FRANGETTO e GAZANI (2002)12, 

estudiosos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism - 

CDM), afirmam: “Os princípios jurídicos climáticos representam os pontos básicos pelos 

                                                
11 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional. 2. ed. rev. e atualizada. Rio de 
Janeiro: Thex Ed., 2002.   
12 FRANGETTO, F. e GAZANI, F. Viabilização jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
no Brasil - O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB – 
Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2002. p. 33.  
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quais qualquer ação de luta contra as mudanças climáticas deve ser iniciada. Daí a 

importância de conhecê-los, [...].” (2002, p.33). 

 

Embora os tratados internacionais não sejam dotados de cogência, as Constituições modernas, 

inclusive as latino-americanas, lhe atribuem força coativa quando os recepcionam em seus 

sistemas jurídicos internos. Recepção, dizem os autores acima citados, “é o processo que tem 

por finalidade a incorporação de um tratado internacional no ordenamento jurídico interno de 

um país, mediante um trâmite que legitima e confirma sua internalização no âmbito 

nacional.”13. 

 

E o Brasil tem dado acolhida aos tratados internacionais no seu ordenamento jurídico?  

 

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOL, em artigo sobre a influência dos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos no direito interno brasileiro14, nos revela ter 

sido do jurista brasileiro, Prof. ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE, juiz da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, a proposta feita na Assembléia Nacional 

Constituinte, de se inserir na Constituição a regra do art. 5.º, § 2.º. Segundo MAZZUOL, 

assim se expressou aquele professor em prefácio à coletânea Instrumentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (págs. 20-21): 

O disposto no art. 5.º, § 2.º, da Constituição Brasileira de 1988 se insere na nova 
tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder um tratamento 
especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos e garantias 
individuais internacionalmente consagrados. A especificidade e o caráter especial 
dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontram-se, com 
efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição Brasileira de 1988: se, para os 
tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação pelo Poder 
Legislativo de ato com força de lei, de modo a outorgar as suas disposições vigência 
ou obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente no caso 
dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é parte 
os direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante o art. 5.º, § 1.º e 2.º, da 
Constituição Brasileira de 1988, a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente 
consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano do ordenamentos jurídico 
interno. (28) 
[...] 
O raciocínio é simples: abstraindo-se a referência aos tratados internacionais, o texto 
constitucional dispõe que os direitos e garantias expressos na Constituição, não 
excluem outros "decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados". Um dos 
princípios constitucionais expressamente consagrados pela Magna Carta, o qual, 
inclusive, é norteador da República Federativa do Brasil, é o princípio da 
prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4.º, II). Ora, se é princípio da República 
Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos, a outro entendimento não 

                                                
13 Idem, p. 52 
14 MAZZUOL, V. A influência dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no direito interno 
brasileiro. Disponível em: <http://www.kplus.com.br>. Acesso em: 23 out. 2005.  
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se pode chegar, senão o de que todo tratado internacional de direitos humanos terão 
prevalência, no que forem mais benéficos, às normas constitucionais em vigor. A 
conclusão, aqui, mais uma vez, decorre da própria lógica jurídica, que não pode ser 
afastada, interpretando-se corretamente aqueles preceitos. 

 

Entre os Tratados e Convenções que tratam das questões relativas à proteção dos recursos 

hídricos destacam-se, colacionados pela mestra em Direito Internacional e doutora em Direito 

GRANZIERA (2003)15, a Carta Européia da Água, proclamada pelo Conselho da Europa em 

Estrasburgo, em maio de 1968, a Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente, realizada 

de 5 a 16 de junho de 1972, a declaração Universal dos Direitos da Água, em 22 de março de 

1992, a Conferência do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento, realizada em 

3 a 14 de junho de 1992 e a Declaração de Paris, realizada de 19 a 21 de março de 1998. 

 

A Carta Européia da Água traz em seu Princípio 12 o reconhecimento de que a água não tem 

fronteiras e que, sendo um bem comum, impõe uma cooperação internacional. 

 

A Declaração do Ambiente de Estocolmo, em seu Princípio 11 dispõe que os Estados e as 

organizações internacionais devem dar os passos apropriados com o fim de obter acordo sobre 

a maneira de enfrentar as possíveis conseqüências econômicas, a nível nacional e 

internacional, resultantes da aplicação das medidas de proteção do ambiente.  Segundo o 

Princípio 21 da mesma Declaração, os Estados, de conformidade com a Carta das Nações 

Unidas e com os princípios do Direito Internacional, têm a responsabilidade de assegurar que 

atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros 

Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. Já o Princípio 22 exige que os 

Estados cooperem no progressivo desenvolvimento do Direito Internacional relativo à 

responsabilidade e indenização das vítimas de danos ambientais que as atividades exercidas 

em seus territórios causem às regiões fora dos limites de seus respectivos territórios. O 

Princípio 24 diz que os assuntos internacionais relativos à proteção e melhoria do ambiente 

devem ser tratados pelos países com espírito de cooperação, em pé de igualdade e o Princípio 

25 recomenda que os Estados devem assegurar que as organizações internacionais 

desempenhem papel coordenado, eficiente dinâmico na proteção e melhoria do ambiente. 

 

A Declaração Universal dos Direitos da Água, editada quando da instituição, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) do “Dia Mundial da Água”, declara que a água não é 
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uma doação gratuita da natureza e que ela tem um valor econômico; e que o planejamento da 

sua gestão deve levar em conta a solidariedade e o consenso, em razão de sua distribuição 

desigual sobre a terra. Esse consenso resulta na edição de documentos, declarações que 

veiculam princípios internacionalmente consagrados. 

 

Da Declaração emitida na Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - decorrente do acolhimento pela Assembléia Geral das Nações Unidas, do 

Relatório Bruntland -, no que se refere às responsabilidades e à cooperação nas relações 

internacionais, destacam-se os princípios a seguir referenciados. Segundo o Princípio 2, que 

coincide com o Princípio 21 da Declaração do Ambiente de Estocolmo, os Estados, de 

conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípio do Direito Internacional, 

têm a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem 

danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 

nacional. Por sua vez, o Princípio 5 estabelece, como requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável, que os Estados devem cooperar na tarefa essencial de erradicar 

a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender às 

necessidades da maioria da população do mundo. Conforme o Princípio 7, os estados devem 

cooperar, em um espírito de parceria global, para a conservação, proteção e restauração da 

saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Já o Princípio 11, assim como previsto na 

Convenção sobre a Mudança de Clima (Rio de Janeiro, 1992), prevê que os Estados devem 

adotar legislação ambiental eficaz. O Princípio 13 diz que os Estados devem desenvolver 

legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização das vítimas de danos ambientais 

e que devem cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvimento de normas de 

direito internacional ambiental relativas a danos ambientais causados fora de sua jurisdição 

por atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. Por fim, o Princípio 16 recomenda 

a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos.  

 

Vale salientar que da Conferência do Rio de Janeiro resultou a Agenda 21 (confirmada no 

item 22 da Cúpula do Milênio e na Resolução das Nações Unidas sobre a Cúpula da Terra), 

cujo enfoque é o do “desenvolvimento sustentável”, expressão que fora cunhada no Relatório 

Bruntland, e conseqüente redução ou erradicação da pobreza, sem deixar de levar em conta as 

questões ambientais. 

                                                                                                                                                   
15 GRANZIERA, M. L. DIREITO DA ÁGUAS: Disciplina jurídica das águas doces. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
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A Declaração de Paris exorta a comunidade internacional para desenvolver um estatuto 

consensual de princípios relativos ao gerenciamento de recursos hídricos e cooperação 

internacional e recomenda a promoção do princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador 

 

Podemos ainda citar como relevantes a Consolidação das Regras da International Law 

Association sobre Recursos Hídricos, conhecida como Consolidação Campione, que adota a 

bordagem integrada dos recursos hídricos e a Convenção de Washington sobre outros usos 

dos Cursos de Água Internacionais que não a navegação, de 1997, documentos citados pelo 

Embaixador Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva16.  

 

Mesmo que muitas resoluções no plano internacional não sejam recebidas como inteiramente 

obrigatórias pelos Estados, vê-se pelos encontros acima referenciados e pelos documentos 

neles firmados por um cada vez maior número de países, que já existe uma conscientização no 

plano do Direito Internacional para a necessidade de cooperação entre os Estados para a 

proteção dos recursos hídricos. 

                                                
16 SILVA, G. DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL. 2. ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Thex 
Ed., 2002.  
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3.2 Normatização no plano da integração econômica na América Latina 

 

A disposição de alguns países latino-americanos para a cooperação entre os Estados está 

claramente patenteada no Tratado de Cooperação Amazônica, firmado em Brasília em 3 de 

junho de 1978, de que são signatárias as Repúblicas da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do 

Equador, da Guiana, do Suriname e da Venezuela. Colaciona-se, a seguir alguns excertos 

daquele documento: 

Animadas do propósito comum de conjugar os esforços que vêm empreendendo [...] 
para promover o desenvolvimento harmônico da Amazônia [...]; 
Convencidas da utilidade de compartilhar as experiências nacionais em matéria de 
promoção do desenvolvimento regional; 
Cônscias de que tanto o desenvolvimento sócio-econômico como a preservação do 
meio ambiente são responsabilidades inerentes à soberania de cada estado e que a 
cooperação entre as Partes Contratantes [...] continuando e ampliando os esforços 
conjuntos que vêm realizando em matéria de conservação ecológica da Amazônia; 
Seguras de que a cooperação entre as nações latino-americanas em matérias 
específicas que lhes são comuns contribui para avançar no caminho da integração e 
solidariedade de toda a América latina;” 
Persuadidas de que o presente Tratado significa o início de um processo de 
cooperação que redundará em benefício de seus respectivos países e da Amazônia 
em, seu conjunto; 
Artigo V 
Tendo em vista a importância e multiplicidade de funções que os rios amazônicos 
desempenham no processo de desenvolvimento econômico e social da região, as 
Partes Contratantes procurarão envidar esforços com vistas à utilização racional dos 
recursos hídricos. 
Artigo XV 
As Partes Contratantes se esforçarão por manter um intercâmbio permanente de 
informações e colaborarão entre si e com os órgãos de cooperação latino-
americanos, nos campos de ação que se relacionam com as matérias que são objeto 
deste Tratado. 

 

Também o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul17, aprovado pela Decisão nº 

2/01 do Conselho do Mercado Comum, em 22 de junho de 2001, e que entrou em vigor no dia 

27 de junho de 2004, reflete o esforço dos países membros das Repúblicas da Argentina, do 

Brasil, do Paraguai e do Uruguai para a implementação das decisões e dos preceitos do 

desenvolvimento sustentável preconizados na Agenda 21, adotada na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, e que tem como objetivo 

desenvolver e propor estratégias para garantir a proteção ambiental e a integração econômica 

dos membros do bloco e dos países associados ao Mercosul, Colômbia, Chile e Peru. 

 

Nesse Acordo, os Estados Partes reconhecem a importância da cooperação entre os Estados 

Partes com o objetivo de apoiar e promover a implementação de seus compromissos 
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internacionais em matéria ambiental, observando a legislação e as políticas nacionais vigentes 

e afirma estarem convencidos da importância de um marco jurídico que facilite a efetiva 

proteção do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais dos Estados Partes. 

 

O Acordo Quadro prevê que os Estados Partes deverão, em suas ações, orientar-se, entre 

outras coisas, pelo seguinte: 

a) promoção da proteção do meio ambiente e aproveitamento mais eficaz dos 

recursos disponíveis mediante a coordenação de políticas setoriais, com base nos 

princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio; 

b) incorporação da componente ambiental nas políticas setoriais e inclusão das 

considerações ambientais na tomada de decisões que se adotem no âmbito do 

Mercosul para fortalecimento da integração; 

c) promoção do desenvolvimento sustentável por meio do apoio recíproco entre os 

setores ambientais e econômicos, evitando a adoção de medidas que restrinjam ou 

distorçam de maneira arbitrária ou injustificável a livre circulação de bens e serviços 

no âmbito do Mercosul; 

d) tratamento prioritário e integral às causas e fontes dos problemas ambientais; 

e) promoção da efetiva participação da sociedade civil no tratamento das questões 

ambientais; e 

f) fomento à internalização dos custos ambientais por meio do uso de instrumentos 

econômicos e regulatórios de gestão. 

 

A Cooperação em Matéria Ambiental, nos termos do Acordo Quadro, poderá incluir, a adoção 

de políticas comuns para a proteção do meio ambiente, a conservação dos recursos naturais, a 

promoção do desenvolvimento sustentável, a apresentação de comunicações conjuntas sobre 

temas de interesse comum e o intercâmbio de informações sobre posições nacionais em foros 

ambientais internacionais. 

 

Também prevê que os Estados Partes devem implementar, entre outras ações, o incremento do 

intercâmbio de informação sobre leis, regulamentos, procedimentos, políticas e práticas 

ambientais, assim como seus aspectos sociais, culturais, econômicos e de saúde, em particular 

aqueles que possam afetar o comércio ou as condições de competitividade no âmbito do 

Mercosul e buscar a harmonização das legislações ambientais, levando em consideração as 

diferentes realidades ambientais, sociais e econômicas dos países do Mercosul, assim como 

                                                                                                                                                   
17 BRASIL. DECRETO Nº 5.208 de 17 de setembro de 2004. Disponível em: 
http://www.presidencia.gov.br/CCIVIL/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5208.htm. Acesso em: 14 fev. 2006. 
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estimular a harmonização das diretrizes legais e institucionais com o objetivo de prevenir, 

controlar e mitigar os impactos ambientais nos Estados Partes, com especial atenção às áreas 

fronteiriças. 

 

Com esses dois exemplos de acordos internacionais, podemos concluir, preliminarmente, que 

no âmbito da América Latina, também, as regras internacionalmente gestadas estão sendo 

reconhecidas para fins de cooperação entre os países.  

 

Uma demonstração da efetividade do processo de cooperação no contexto latino-americano 

para fins de proteção ambiental se revela no Anexo II - Plano de Trabalho para 2005, do 

Subgrupo de Trabalho nº 6 – Meio Ambiente apresentado na V Reunião Extraordinária do 

Mercosul18, realizada em Foz do Iguaçu em 28 e 29 de março de 2005, onde observamos que 

os países membros do Mercosul países já desenvolvem esforços efetivos na regulação 

ambiental, inclusive em relação aos recursos hídricos, como no Programa I. Gestão 

Sustentável dos Recursos Naturais, em relação a Conservação e Biodiversidade, na Linha de 

Ação 1. Recursos Hídricos, os produtos e resultados esperados envolvem as seguintes 

atividades, e respectivos prazos de realização: 

 

Programa  Linhas de 
Ação  

Produtos/Resultados 
Esperados  

Atividades  Prazo  

I. Gestão Sustentável dos Recursos Naturais.  

1.1.a. Continuar com a análise da 
proposta de protocolo sobre a gestão 
de recursos hídricos.  

Dezembro 
de 2006  

1.1.b. Articular com o Grupo ad hoc de 
Alto Nível do Aqüífero Guarani e com 
o Projeto para a Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Aqüífero Guarani.  

Dezembro 
de 2005  

1.1. Proposta de 
projeto de protocolo 
sobre gestão de 
recursos hídricos.  

1.1.c. Concluir as negociações e 
elevar o Projeto de Protocolo.  

Dezembro 
de 2006  

1.2.a. Análise dos padrões ambientais 
de qualidade de água nos Estados 
Partes.  

Junho de 
2006  

1.2.b. Buscar a harmonização dos 
padrões ambientais de qualidade de 
água nos Estados Partes, com ênfase 
nas bacias compartilhadas. 

Dezembro 
de 2007  

C
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E

 

1. 
Recursos 
Hídricos. 

1.2. Padrões de 
qualidade de água 
levantados e 
compilados.  

1.2.c. Difundir as informações sobre 
qualidade de água no âmbito do SIAM.  

Dezembro 
de 2006  

 

                                                
18 Anexo II - Plano de Trabalho para 2005, do Subgrupo de Trabalho nº 6 – Meio Ambiente apresentado na V 
Reunião Extraordinária do Mercosul. Disponível em http://200.40.51.219/msweb/. Acesso em: 16 fev. 2006. 
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Ou seja, no plano supranacional, o Mercosul desponta como uma alternativa que já começa a 

se viabilizar para a integração latino-americana, no que concerne à proteção do meio ambiente 

porque, evidentemente, quando as experiências do Mercosul tiverem sucesso, servirão de 

modelo para toda América Latina. 
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3.3 Normatização ambiental no plano do direito interno dos países latino-americanos 

 

A análise das disposições constitucionais e infraconstitucionais relativas à regulação dos 

recursos hídricos nos revela que algumas das Constituições latino-americanas não 

incorporaram disposições específicas relativas à proteção ambiental. É o caso da Constituição 

de Antiqua e Bermuda, de Bahamas, de Barbados, de Belize, de Granada, da Jamaica, da 

República Dominicana, de Trinidad e Tobago, de 1976, que silenciam sobre direito ambiental. 

Mas, de um modo geral, os textos constitucionais latino-americanos referenciam, mesmo en 

passant, o dever de proteção ambiental e, em sua maioria, repartem a competência regulatória 

com os governos subnacionais, além de buscarem a inserção das populações nas decisões 

sobre as questões ambientais. 

 

A Constituição mexicana, de 1917, adota uma técnica redacional de parágrafos de difícil 

leitura, em que se juntam matérias relativas a diversos assuntos específicos. Assim, em 

diversos momentos se podem verificar alusões às questões relativas à proteção ambiental e ao 

regime jurídico das águas. Pode-se dizer que houve excesso de constitucionalização das 

questões ambientais e relativas à propriedade, se comparadas com outras constituições que 

apenas estabelecem princípios gerais e diretrizes, remetendo ao órgão legislador a regulação 

das referidas questões. 

 

Já os textos constitucionais mais recentes, ou que receberam recentemente emendas ou forma 

reformadas, mesmo quando adotaram disposições concisas, refletem em sua redação a 

conscientização sobre a necessidade de constitucionalização dos temas objeto das discussões 

internacionais sobre a proteção ambiental dos recursos naturais, inclusive dos recursos 

hídricos. 

 

Em especial as Constituições Colombiana e Equatoriana refletem a tendência moderna de 

constitucionalização das matérias ambientais de um modo mais abrangente.  Destaca-se aqui 

que a Constituição Colombiana estabeleceu a cooperação estatal com países vizinhos, 

permitindo à lei facultar aos governos subnacionais cooperarem diretamente com os governos 

subnacionais limítrofes dos países vizinhos, e previu a cobrança pelo Estado de “regalias” 

pela exploração de recursos naturais. 
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Também merece destaque que importância crescente dos povos indígenas e negros ou 

afroequatorianos se revelam em diversos textos constitucionais pelo reconhecimento e 

garantia dessas coletividades de usufruírem dos recursos naturais renováveis existentes nos 

locais em que habitem e de manterem suas práticas, usos e costumes de manejo da 

biodiversidade e do uso do solo e das águas. 
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3.3.1 Normas de proteção ambiental nas Constituições Brasileiras 

 

A leitura das seis Constituições brasileiras promulgadas no período de 1824 a 1946 não 

dispunham especificamente sobre proteção ambiental. Assim como na maioria das 

Constituições Latino Americanas, as Constituições da República protegiam o direito de 

propriedade e de indenização na expropriação, tendo em vista a necessidade de preservação 

do acesso público a elas ou do emprego em uso público, face a sua essencialidade para a vida 

ou segurança. 

 

Na Constituição do Império, de 1824, no máximo se pode entrever a possibilidade da 

expropriação da propriedade para atender a necessidade ou interesse público, mediante 

indenização. 

Art. 179. [...] 
XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem 
publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, 
será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que 
terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 

 

A possibilidade de desapropriação para atender a necessidade ou interesse público se mantém 

na Constituição da República, de 1891, que vai mais além ao impor ao Congresso Nacional 

“legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, ou se estendam a 

territórios estrangeiros”.  

 

Embora as primeiras alusões sobre o domínio e a propriedade da água no Brasil estivessem 

nas Ordenações Filipinas, vigentes no Brasil até entrada em vigor do Código Civil de 1816, 

somente com a Constituição de 1934, de curtíssima duração, se tratava especificamente da 

repartição de competência entre a União e os Estados na regulação das riquezas do subsolo, 

mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca, e a sua exploração, 

por não excluir a legislação estadual supletiva ou complementar sobre as mesmas matérias: 

Art. 5º - Compete privativamente à União:  
[...] 
XIX - legislar sobre:  
[...] 
j) bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, 
energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração;  
[...] 
§ 3º - A competência federal para legislar sobre as matérias dos números XIV e 
XIX, [...] riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, 
florestas, caça e pesca, e a sua exploração não exclui a legislação estadual supletiva 
ou complementar sobre as mesmas matérias. As leis estaduais, nestes casos, 
poderão, atendendo às peculiaridades locais, suprir as lacunas ou deficiências da 
legislação federal, sem dispensar as exigências desta. 



 Pág. 27/80 

 

Na Constituição de 1934, admitia-se o domínio particular de margens de corpos d’água 

navegáveis, pois se previa serem de domínio dos Estados as margens dos rios e lagos 

navegáveis, destinadas ao uso público, se por algum título não forem do domínio federal, 

municipal ou particular. Também se reconhecia a propriedade privada sobre as águas no Art. 

119, mas submetia-se o aproveitamento industrial das águas e da energia hidráulica, ainda que 

de propriedade privada, a autorização ou concessão federal, na forma da lei e previa a 

“nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de 

energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País”. 

 

A respeito da Constituição de 1934, Márcia Dieguez Leuzinger leciona que “[...] apesar de 

não tratar especificamente da questão ambiental, trouxe algumas inovações, como a separação 

das riquezas do solo e das quedas d’água, para efeito de exploração e aproveitamento da 

propriedade; [...].”19 

 

As Constituições de 1937, 1946 e 1967 não inovam substancialmente na matéria. Mas 

GRANZIERA (2002)20 observa que a Constituição de 1934 já reconhecera a aridez de parte 

do território brasileiro. É interessante que o constituinte estabeleceu como competência 

privativa da União “organizar defesa permanente contra os efeitos da seca nos Estados do 

Norte” e que essa defesa atenderia a planejamento sistemático e permanente. É talvez a 

primeira evidência de que começava a se formar uma consciência nacional de gestão 

ambiental integrada.  

 

A Constituição Brasileira de 1988, mais recente e contemporânea das discussões 

internacionais relativas às questões ambientais, estabeleceu no seu art. 170 a defesa do meio 

ambiente como um dos princípios a serem observados pela ordem econômica. Esta 

contemporaneidade com o movimento de conscientização mundial sobre a proteção ambiental 

se reflete na Constituição Brasileira em vigor, que trata do meio ambiente em um capítulo 

específico: 

Capítulo VI 
Do Meio Ambiente 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

                                                
19 LEUZINGER, M. Meio Ambiente: propriedade e repartição constitucional de competências. Rio de Janeiro: 
Esplanada, 2002. p. 17. 
20  GRANZIERA, M. L. op. cit. p. 85 
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público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
 

Nota-se no caput do art. 225 do texto constitucional a presença inequívoca do princípio da 

cooperação, consistente na imposição simultânea ao poder público e à coletividade o dever de 

defesa e preservação do ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e de cada um. 

 

A propósito da expressão “bem de uso comum do povo”, o Doutor em Direito CID 

TOMANIK POMPEU, em manifestação na audiência pública sobre anteprojeto de lei de 

cobrança pelo uso da água, realizada perante a Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, em 5 de agosto de 1997, em São Paulo21, esclareceu: 

Esses bens são insusceptíveis de direito de propriedade, mas a tradição permite 
empregar o termo para designar o titular da relação jurídica, ao qual se confia a sua 
guarda e gestão. Neste sentido, as pessoas jurídicas de direito público são os 
titulares, e o povo e, também, órgãos e entidades públicas, seus beneficiários. 

 

Para assegurar a efetividade ao direito explícito no art. 225, caput, o constituinte impôs 

especificamente ao poder público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

 

Os textos constitucionais latino-americanos analisados, inclusive os brasileiros, revelam, em 

alguns casos, completo silêncio em relação à questão ambiental. É o caso, por exemplo, das 

Constituições de países que estavam ou ainda estão na esfera de influência inglesa. Em outros 

casos, a questão ambiental é referida de modo bastante superficial, especialmente nas 

constituições que não foram renovadas após os grandes encontros internacionais sobre o meio 

                                                
21POMPEU, C. T. Audiência Pública sobre Anteprojeto de Lei de Cobrança pelo Uso da Água, realizada perante 
a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo em 5 ago. 1997. 
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ambiente. Chama a atenção a preocupação do Equador e da Colômbia em referenciar a 

proteção do meio ambiente em muitas e diversas disposições de seus textos constitucionais. 

 

A conclusão preliminar a que se poderia chegar neste ponto do estudo, no plano das previsões 

constitucionais de proteção ao meio ambiente, inclusive das águas, é que o Brasil, o Equador 

e a Colômbia estão melhor preparados e mais dispostos a cooperarem em na construção de 

uma regulação internacional no campo do Direito Internacional Ambiental que favoreça a 

integração latino-americana, embora no aspecto do reconhecimento dos direitos dos povos 

indígenas aqueles dois países irmãos estejam bem mais preparados para a orientação de uma 

política de inclusão com preservação das culturas daqueles povos. No entanto, como adverte o 

Dr. Philipp Hartmann, orientador desta monografia, esta conclusão não convence, pois não 

depende dos textos constitucionais a capacidade e disposição de cooperar com os vizinhos, 

mas sim da legislação concernente e da realidade na execução da política ambiental, de sorte 

que, no caso extremo, pode sequer haver menção relativa ao meio ambiente na Constituição e 

mesmo assim um país pode ser avançado na política ambiental. Por isso, neste estudo se 

verificará se no caso do Brasil a legislação resulta em efetiva implementação de uma política 

ambiental. 
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4 NORMATIZAÇÃO LEGISLATIVA NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL DO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

4.1 Evolução da normatização legislativa ambiental no plano federal 

 

A legislação de proteção ambiental (florestal) aplicável no Brasil, senão data do 

descobrimento (1500), por força da aplicação, na colônia, das Ordenações Afonsinas e, logo 

em seguida, das Ordenações Manuelinas, se inicia com as Ordenações Filipinas, porém 

estribadas apenas no interesse econômico, pois Portugal pretendia proteger a exploração do 

pau-brasil e outras riquezas naturais dos ataques estrangeiros. Cita Márcia Leuzinger o 

Regimento do Pau Brasil, de 1605, que punia, até com pena de morte, os que explorassem, 

sem autorização expressa do Rei de Portugal, aquela árvore, então preciosa, ou ateassem fogo 

nas matas onde ela existia, e transcreve excerto da obra de Ann Helen Wainer, Legislação 

ambiental brasileira, Rio de Janeiro, Forense, 1991, aqui parcialmente transcrito, que revela 

norma do invasor holandês para proteção das águas: “uma das legislações ambientais mais 

ricas daquela época, comparável apenas à legislação ambiental portuguesa, pois que proibiam 

o abate de cajueiro, determinaram o cuidado com a poluição das águas [...].”22 

 

A citada autora revela, na mesma obra: “Quanto à legislação ambiental, verifica-se, em 1760, 

a expedição de Alvará determinando a proteção de manguezais localizados nas capitanias do 

Rio de Janeiro, Pernambuco, Santos e Ceará [...].”23 
 

Também referencia a mesma autora, a Lei no 601, de 1850, que punia severamente a 

depredação ambiental, instituindo a responsabilidade objetiva por dano ambiental: 

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas derribarem 
mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bemfeitorias, 
e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da 
satisfação do damno causado. [...].24  

 

Márcia Leuzinger, a respeito da proteção de áreas consideradas patrimônio nacional (a 

Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 

e a Zona Costeira) observa que “a função social das áreas descritas pelo § 4º do art. 225 

somente será cumprida quando atendidas as normas gerais e específicas [...]”.25 tem plena 

                                                
22 LEUZINGER, M. op. cit. p. 17. 
23 Idem. p. 17. 
24 Idem, p. 19. 
25 Idem, p. 89. 
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razão a autora, pois não basta a disposição constitucional, é preciso que se editem e se 

cumpram as normas que realizam a Constituição na prática da vida nacional, que transformam 

a Constituição semântica em Constituição normativa. Não sem razão, a Professora Carla 

Amado, em artigo publicado em junho de 2004, diz: 

O Brasil tem uma cobertura normativa, no plano ambiental, de grande qualidade, 
quer no plano substantivo, quer no plano adjectivo. No entanto, as dificuldades de 
implementação são directamente proporcionais a este patamar. Os autores 
denunciam a degradação crescente dos recursos naturais do país, resultado da falta 
de sensibilização da população em geral e dos grandes empresários das indústrias 
pesadas, em particular, e da ausência de sancionamento eficaz das condutas 
prevaricadoras. Urge pôr fim a este fado tropical e compatibilizar o plano legislativo 
com o plano material, cumprindo o ideal da Lei Básica no sentido da valorização 
efectiva de bens que são de uso comum do povo brasileiro e da comunidade 
universal. (AMADO, 2004).

26
  

 

O depoimento abalizado da Professora Carla Amado responde em parte a um dos 

questionamentos deste estudo: no âmbito da proteção ambiental: o Brasil tem um dos regimes 

jurídicos mais avançados do mundo em matéria relativa à proteção ambiental.  

                                                
26 GOMES, Carla Amado. O direito ao ambiente no Brasil: um olhar português. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 14 out. 2005. 



 Pág. 32/80 

4.2 Normatização legislativa relativa aos recursos hídricos no plano federal 

 

É surpreendente que um país com imenso volume de recursos hídricos disponíveis, tivesse 

adotado, já antes da Segunda Grande Guerra, algum tipo de tutela jurídica avançada sobre 

esse recurso natural. Por isso, certamente, diz a Dra. Silviana Lúcia Henkes, advogada em 

Santa Catarina, especialista pela UFPE, mestre e doutoranda pela UFSC e bolsista do CNPq, 

no artigo Histórico legal e institucional dos recursos hídricos no Brasil27: “Embora, somente 

na última década, os recursos hídricos tenham despertado maior atenção na esfera 

governamental pátria, o Brasil possui há décadas, normas legais e órgãos destinados a 

promover seu gerenciamento e tutela”(HENKES, 2003). 

 

Apesar do pioneirismo, observa a autora no artigo citado que:  

Apesar de vigente, grande parte da legislação hídrica restou inócua durante décadas 
no que tange à gestão sustentável, devido a crença da infinitude deste recurso, [...] e 
principalmente, em decorrência dos interesses econômicos vislumbrados acerca 
deste recurso, durante boa parte do século XX, v.g. exploração energética. 
[...] 

A normatização e a institucionalização evoluíram de acordo com as necessidades, 
interesses e objetivos de cada época. Neste contexto, verificar-se-á que as primeiras 
constituições brasileiras tutelaram os recursos hídricos para assegurar os direitos de 
navegação e pesca, tendo em vista a relevância econômica destas atividades para o 
país. (HENKES, 2003) 

 

A análise comparativa das Constituições latino-americanas revela que em muitas delas, 

inclusive nas Constituições Brasileiras, era nítida a intenção de legislar sobre as águas apenas 

do ponto de vista da apropriação privada do solo e do ponto de vista da liberdade de nelas 

navegar e pescar. Depois do extraordinário crescimento das necessidades de energia elétrica 

para suprimento das cidades e da indústria é que as Cartas Magnas latino-americanas passam 

a referenciar os recursos hídricos como fonte de energia e, evidentemente, a legislação 

infraconstitucional brasileira refletiu essa nova tendência, como nos revela a citada autora:  

A partir da segunda metade do século XX, com o desejo desenfreado pelo 
desenvolvimento econômico "a qualquer custo" a água passou a ser utilizada de 
forma mais intensa e diversificada. Assim sendo, a legislação brasileira, em especial, 
o Código de Águas, em seu livro III, artigos139 usque 204, devidamente 
regulamentado, passou a tutelar os recursos hídricos visando assegurar a produção 
energética. Corroboram-se tais fatos, verificando-se o elevado número de usinas e 
centrais hidrelétricas criadas no país neste período e também pelo fato de que as 
disposições do Código de Águas referentes à preservação, conservação e 
recuperação dos recursos hídricos não foram regulamentadas, ao contrário das 
disposições referentes à produção energética. (HENKES, 2003) 

                                                
27 HENKES, Silviana Lúcia. Histórico legal e institucional dos recursos hídricos no Brasil. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4146>. Acesso em: 
06 out. 2005. 
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Realmente, atos normativos relativos às questões ambientais não faltam na prática legislativa 

brasileira. Em uma pesquisa básica no site do Senado Federal (Brasil) relativa ao assunto meio 

ambiente, são localizados mais de 5.000 documentos, dos quais 1.052 documentos só na base 

da legislação federal. 

 

Em sua evolução histórica, a legislação ambiental do Brasil relativa aos recursos hídricos teve 

como primeiro diploma legal relevante, o Código de Águas, instituído pelo Decreto nº 24.643, 

de 10 de julho de 193428. Já neste importante ato legislativo, observa-se a preocupação do 

legislador brasileiro com aspectos econômicos, pois estabelece entre os objetivos da atividade 

regulatória a ser exercida pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção 

Mineral assegurar serviço adequado, fixar tarifas razoáveis e garantir a estabilidade 

financeira das empresas. Mas, importa observar, apesar de o Brasil, antes da Segunda Guerra 

Mundial ainda não se encontrar em processo de intensa industrialização, pois a economia 

mundial mal saía da recessão provocada pelo crack da Bolsa de Nova Iorque, nos 

consideranda do referido Decreto, já se encontra presente a preocupação com o uso racional 

da água: 

Considerando que o uso das águas no Brasil tem-se regido até hoje por uma 
legislação obsoleta, em desacôrdo com as necessidades e interesse da coletividade 
nacional; 
Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, dotando o 
país de uma legislação adequada que, de acôrdo com a tendência atual, permita ao 
poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas; 
Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que facilitem e 
garantam seu aproveitamento racional; 
[...] 

 

Já na vigência da Constituição de 1967, fora editada a Lei Federal no 6.938/81, que dispôs 

sobre a Política nacional de Meio Ambiente e instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

– SISNAMA, englobando o conjunto de órgãos e instituições que, nos níveis federal, estadual 

e municipal, são encarregados da proteção ambiental. Entre os objetivos desta Lei está a 

imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. 

 

                                                
28 BRASIL. Decreto 24.643, de 10. jul. 1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em: 
http://www.presidencia.gov.br/CCIVIL/decreto/D24643.htm. Acesso em: 24.fev.2006. 
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A partir da Constituição de 1988 as águas, como recurso natural, passaram a estar sob 

domínio exclusivo do Estado. Segundo MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA29, no 

Brasil, a tendência a publicização foi mais forte que em outros países, que deixaram algumas 

águas expressamente sob domínio privado, citando o exemplo da Lei Espanhola de Águas 29 

de 1985, “que destinou ao domínio privado as calhas nas quais ocasionalmente passam as 

águas pluviais,”e a Lei francesa de 16/12/1964 que remete para ato administrativo 

classificatório a definição de que águas são de domínio do Estado. Diz ela: “A Constituição 

Federal de 1988 dividiu o domínio hídrico entre a União e os Estados, nada dispondo sobre 

águas particulares.” 

  

Esta publicização extrema está refletida na Lei nº 9.433/97 (Lei das Águas) que confirma a 

disposição constitucional de que “a água é um bem público”, embora uma análise mais 

acurada possa revelar que o particular não precisa de autorização para aproveitar-se das águas 

pluviais que captar.  

 

Vale referenciar que a importância da matriz energética para o desenvolvimento econômico 

do País se reflete na reserva, em sede constitucional, à União, em articulação com os Estados, 

do direito de explorar diretamente, ou por meio de autorizatários, concessionários ou 

permissionários, os potenciais hidroenergéticos do País: 

Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
[...] 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos; 
[...] 

 

A verificação de que o sistema jurídico das águas brasileiras prevê a implementação de 

normas internas de gestão e conservação considerando a água como recurso natural finito, 

dotado de valor econômico, garantindo o uso múltiplo das águas, e estabelecendo a bacia 

hidrográfica como unidade territorial como mecanismo de descentralização do poder de 

deliberação e de participação social na formulação de políticas de recursos hídricos, de certo 

modo já responde ao questionamento central deste estudo: no âmbito da proteção ambiental, o 

Brasil tem um regime jurídico avançado.  

                                                
29 Op. cit. p. 87 



 Pág. 35/80 

4.3 A repartição de competências sobre recursos hídricos na federação brasileira 

 

Segundo MÁRCIA LEUZINGER: 

O modelo federativo adotado pelo Brasil, como visto, prevê não apenas 

dois, mas três níveis de estatalidade superpostos, que funcionam 

autonomamente, pressupondo essa autonomia (do grego autos, que 

significa próprio, e nomos, que significa norma) a repartição de 

constitucional de competências para o exercício e o desenvolvimento de 

sua atividade normativa.30 

 Por isso a Constituição brasileira de 1988, em vigor, estabelece competências privativas e 

compartilhadas em matéria de proteção ao meio ambiente. Essa competência se reparte em 

competências legislativas e competências materiais competências que devem ser exercitadas, 

de modo harmônico, porém com autonomia, nos limites das respectivas jurisdições, tendo em 

vista a forma de estado adotada pela nação brasileira. Às primeiras para a edição de leis, as 

segundas para a edição de atos normativos menores, que realizem as disposições das leis 

editadas. No art. 22 o texto constitucional brasileiro estabelece para a União competência 

privativa para legislar em diversas matérias, inclusive em diversas áreas que têm 

referibilidade com o meio ambiente, embora tenha disposto, no mesmo artigo, que lei 

complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 

relacionadas no mesmo artigo: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”. 
[...] 
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 
[...] 
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 
[...] 
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 
[...] 
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 
[...] 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 

Como competência material comum o constituinte de 1988 estabeleceu para a União, os 

Estados e os Municípios, a responsabilidade de zelar, proteger e controlar o patrimônio 

                                                
30 Op. cit.. p. 119. 
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público, aí naturalmente incluídos os recursos naturais, e de proteger o meio ambiente. É o 

que demonstram os artigos 23, incisos I, III, VI, VII, IX e XI: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; 
[...] 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
[...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
[...] 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 
[...] 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
[...] 
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

 

Também, houve por bem o constituinte de 1988 estabelecer competências legislativas 

concorrentes para a União, os Estados e os Municípios, em áreas específicas, algumas das 

quais relacionadas à questão ambiental. É o que revela o artigos 24, incisos I, VI, VII e VIII: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
[...] 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
[...] 

 

O mesmo artigo estabelece que, no âmbito da legislação concorrente, compete à União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais e aos Estados editar legislação suplementar eficaz nas 

mesmas matérias, desde que não contrarie as normas gerais fixadas pela União. 

 

Em relação à competência municipal, MÁRCIA LEUZINGER transcreve ensinamento do 

Ministro José Augusto Delgado na obra Direito Ambiental e Competência Municipal, In 

Revista Forense, v. 317, p.58: 

No que se refere ao problema da competência concorrente, entendo que a 
Constituição federal excluiu, de modo proposital, o Município. Não obstante assim 
se posicionar, permitiu, contudo, que o Município suplementasse a legislação federal 
e a estadual no que coubesse (art. 30, II, CF), com o que colocou ao alcance do 
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município, de modo não técnico, a competência concorrente. Dentro desse quadro, o 
Município pode legislar sobre meio ambiente (VI, art. 23), suplementando a 
legislação federal e estadual em âmbito estritamente local. 
[...] 

 

Efetivamente, os incisos I e II do art. 30 do texto constitucional brasileiro em vigor deixou 

margem para que os Municípios pudessem legisla, embora suplementarmente, sobre as 

questões ambientais do seu particular interesse. 

Art.30 - Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.” 

 

Entende-se do particular interesse municipal, entre outros, a proteção, o controle e a 

fiscalização dos recursos hídricos contidos exclusivamente no território de um mesmo 

Município e dos que, embora banhando também outros municípios ou deles oriundo, afetem 

de forma significativa a saúde da população e o desenvolvimento de atividades econômicas. 

Não sem razão, a Lei Federal 6.938/81 (art. 6º, inciso VI e § 1º), ao instituir o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, nele incluiu os órgãos ou entidades municipais, 

responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições, 

facultando-lhes, também, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, inclusive os 

estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, elaborar as normas 

supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente. Além disso, por 

força do caráter universal da responsabilidade ambiental, que é de todos, resulta ser do 

interesse de cada Município a proteção, controle e fiscalização dos cursos d’água em relação 

aos outros Municípios usuários da mesma bacia hidrográfica. 

 

Ë de todo relevante que o Brasil caminhe para uma maior responsabilização dos Municípios e 

simultâneo apoio na proteção de mananciais de águas, porque não são os governadores e 

deputados que regulam e fiscalizam a produção de lixo doméstico e sim os prefeitos e 

vereadores, autoridades responsáveis por atender ao saneamento das cidades, criação de 

aterros sanitários, etc.  
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5 REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS RECURSOS HÍDRICOS NA 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

 

De acordo com os dispositivos acima transcritos, o Poder Constituinte reservou à União, com 

exclusividade o poder de legislar sobre águas, de modo abrangente, porém, apenas para fixar 

normas gerais, de âmbito nacional, deixando a legislação suplementar para as unidades 

federadas (que em sentido amplo incluem seus municípios). E repartiu a competência material 

entre a União e as unidades federadas. Mas para dar uniformidade de ação sobre a gestão dos 

recursos hídricos em todo o território brasileiro, o constituinte deu à União, no art. 21 do texto 

constitucional, competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão: 

1. os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos; 

2.  os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 

3. os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

 

Ainda em conformidade com esta disposição de uniformidade em âmbito nacional, também 

deu competência à União para instituir, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento 

deste recurso natural. Ou seja, embora a exploração dos recursos hídricos, bens do Estado, 

pelo setor privado possa se dar mediante autorização, concessão ou permissão, esta atividade 

estará sempre regida por um comando estatal. 

 

A efetivação dos comandos máximos acima referenciados por via de atos legislativos federais 

se consolidam com as Leis 9.433, de 1997, e 9.984, de 2000, somando-se ao Código de Águas 

e à Lei Federal 6.938/81, leis recepcionadas pela Constituição em vigor, entre outros diplomas 

legais regedores de áreas específicas de tutela jurídica. Portanto, como se viu até aqui, apesar 

da edição do Código de Águas, vigente desde 1934, e de dezenas de leis e decretos, portarias 

e resoluções editados relacionado com os recursos hídricos, além de tratados e outros atos 

internacionais, a proteção ambiental no Brasil somente ganha o status de política nacional de 
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meio ambiente com a edição das duas Leis ora citadas31. A primeira (Lei no 9.433/97) instituiu 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, para regulamentar o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal que 

determinou a instituição do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e a 

definição de critérios de outorga de direitos de seu uso. A segunda (Lei no 9.984/00), 

dispondo sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Estes dois atos legislativos federais, além 

de uma dezena de decretos federais posteriores, foram necessários, tendo em vista a 

necessidade de novo regime jurídico aplicável aos recursos hídricos em conformidade com a 

Constituição em vigor, que em seu art. 20, inciso III, incluiu entre os bens da União: 

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; 

 

A Constituição reservou aos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

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

União. 

 

Aqui se poderia afirmar que, tendo a Constituição repartido os recursos hídricos entre a União 

e as unidades federadas, também deveria ter repartido a competência com a autonomia típica 

dos Estados para regularem o uso da água nos respectivos territórios, buscando fomentar a 

integração e a cooperação. Até porque não se pode comparar áreas com stress hídrico como o 

Piauí com o úmido Amazonas. Deveria pois, o sistema ser mais respeitador da autonomia dos 

governos subnacionais.  

                                                
31 Documentos disponíveis em: <http://www.mma.gov.br/port/srh/estagio/legislacao/codigo.html> 
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5.1 A Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente, que “tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana”, inclui nesse objetivo a racionalização do uso do solo, do subsolo, 

da água e do ar, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais e o controle e 

zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. PAULO DE BESSA 

ANTUNES, in a PNMA “deve ser compreendida como o conjunto dos instrumentos legais, 

técnicos, científicos, políticos e econômicos destinados à promoção do desenvolvimento 

sustentado da sociedade e economia brasileiras.”32.  

 

Entre os órgãos de suporte da PNMA estão o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o 

primeiro responsável, entre outras providências de âmbito nacional, pelo estabelecimento de 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção do meio ambiente com vistas 

ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos (Lei 6.938/81, art. 8º, inc. 

VII) e o segundo como órgão executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

 

O objetivo de impor o uso racional dos recursos hídricos levou o legislador a instituir uma 

política específica para esse objeto. A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH tem 

por fundamentos que a água é um recurso natural limitado, de domínio público e dotado de 

valor econômico, cuja gestão é descentralizada, com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades, e focada em bacias hidrográficas de uso múltiplo, sendo que em 

situações de escassez, o uso prioritário é o necessário para consumo humano e a 

dessedentação de animais. Com essa política busca o País assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável e a prevenção e defesa contra eventos 

                                                
32 Citado por PEIXOTO, Paulo Henrique Abujabra e PEIXOTO, Tathiana de Haro Sanches. Resumo Jurídico de 
Direito Ambiental. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 53. 
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hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 

naturais. 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a seguinte 

organização33:  

 
 

 
 

Segundo Maria Luiza Machado Granziera34, “Embora o Decreto no 4.613, de 11-3-03 (…) 

disponha que o Conselho Nacional é órgão consultivo e deliberativo, suas atribuições 

possuem caráter técnico, de articulação política, consultivo, normativo e deliberativo.” 

  

Diferentemente do Conselho Nacional, em que predomina o Poder Público, revela a mesma 

autora que os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos possuem composição específica, em 

que se determina a proporção da participação da sociedade civil. 

 

A Lei 9.433/97 prevê, também, os Comitês de Bacia Hidrográfica, aos quais deu competência 

para promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das 

entidades intervenientes e arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos 

                                                
33 Disponível em http://www.mma.gov.br/port/srh/sistema/index.html. Acesso em: 20 mar 2006. 
34 GRANZIERA, M. L. DIREITO DA ÁGUAS: Disciplina jurídica das águas doces. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. p. 152 
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relacionados aos recursos hídricos. Ou seja, lhes deu uma função política no seu âmbito de 

atuação.  

 

Por fim, a mesma lei 9.433/97 instituiu como integrantes do Sistema, as Agências de Água, 

tendo instituído a Agência Nacional de Águas, à qual cabe, em sua esfera de atribuições a 

implementação da Política nacional de Recursos Hídricos, inclusive a outorga dos direitos de 

uso dos recursos hídricos, competindo às demais funcionarem como secretarias executivas 

dos respectivos Comitês.  

 

Neste sistema tem importância crucial para a efetividade das decisões a descentralização das 

decisões ao nível das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica foi definida como unidade 

territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve se dar 

de forma integrada, descentralizada e participativa, considerando as diversidades sociais, 

econômicas e ambientais do País. Para tanto, são estabelecidos os comitês de bacias 

Hidrográficas, colegiados instituídos por Lei, no âmbito do Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos e dos Sistemas Estaduais, considerados a base da gestão participativa e integrada da 

água, com poder deliberativo.  

 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas, instrumento novo na realidade institucional brasileira, 

são órgãos colegiados, de que participam usuários das águas, entidades civis de recursos 

hídricos com atuação comprovada na bacia, a sociedade civil organizada, representantes de 

governos municipais, estaduais e federal, funcionando como uma espécie de “parlamento das 

águas”, ou um fórum de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica, para debate das 

questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia; articular a atuação das entidades que 

trabalham com este tema; arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados a recursos 

hídricos; aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; além de 

estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 

serem cobrados; assim como dos critérios de rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo. 
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O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, promoveu a divisão do território em 12 

Regiões Hidrográficas, para a sistematização e compartilhamento de informações de cada 

uma delas:35   

 

DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL 

 

 

 

Como se observa, para atingir seus objetivos, as diretrizes brasileiras buscam a gestão 

sistemática integrada dos recursos hídricos, e da gestão ambiental, considerando os aspectos 

de quantidade e qualidade, a adequação, nessa gestão, às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País. O planejamento 

nacional de recursos hídricos deve ser articulado com os setores usuários e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional, com a gestão do uso do solo e com a gestão dos 

sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

 

Os instrumentos de gestão são os Planos de Recursos Hídricos, a classificação do 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a 

                                                
35 http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/  
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outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sistema de informações. 

 

O planejamento, de responsabilidade do Conselho Nacional, se baseia em planos diretores de 

longo prazo, compatível com o período de implantação de seus programas e projetos, por 

bacia hidrográfica, envolvendo o diagnóstico da situação atual, a análise de alternativas de 

crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos 

padrões de ocupação do solo, tendo em vista o as disponibilidades atuais e demandas futuras. 

Esses planos devem estabelecer metas e medidas de racionalização de uso, de aumento da 

quantidade e de melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, prioridades para 

outorga de direitos de uso de recursos hídricos, diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos e, finalmente, propostas para a criação de áreas sujeitas a protegidas 

pela restrição de uso. 

 

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, 

visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas e a redução dos custos de combate à poluição. 

 

O regime de outorga pelo Poder Público de direitos de uso de recursos hídricos objetiva 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água e se aplica à derivação, a captação ou a extração de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo e o controle do lançamento de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, assim como o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. e outros usos 

que possam afetar de modo significativo a água existente em um corpo de água. 

 

A outorga deverá respeitar as prioridades de uso estabelecidas, dentro do espectro de uso 

múltiplo considerado, a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a preservação de 

condições de navegabilidade, quando for possível o transporte aquaviário. 
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A outorga poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, 

nos casos de não cumprimento dos termos da outorga, ausência de uso por três anos 

consecutivos e nos casos de necessidade premente de água para atender a situações de 

calamidade ou de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental ou, ainda, a necessidade 

de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes 

alternativas e de manutenção das características de navegabilidade do corpo de água. 

 

Embora a lei fixe o prazo máximo de cada outorga em trinta e cinco anos, a rigor o prazo 

pode ser estendido indefinidamente por sua renovação ao cabo de cada período, embora em 

muitos casos a outorga seja fixada em períodos bem mais curtos.. 

 

Apesar de perceber na estruturação do sistema nacional relativo à gestão da água um quantum 

de autoritarismo centralizador, devo reconhecer que sistema é articulado, com funções 

definidas e níveis de autoridade fixados, o que facilitará a exportação das experiências 

acumuladas em bacias pioneiras para bacias ainda cujo gerenciamento ainda esteja em fase de 

estruturação.  
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5.2 As tutelas jurídicas civil penal e administrativa 

 

Para fundamento das tutelas administrativa e sancionatória, o art. 225 da Constituição federal 

dispõe que “Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

da lei.”. E que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados.” 

 

As tutelas jurídicas estão sistematizadas segundo a estrutura do estado federal e segundo as 

competências específicas de cada ente federativos e dos órgãos estatais. Assim, pois, a tutela 

penal, posto que o Direito Criminal é competência federal, tem como diploma legal específico 

a Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas coibitivas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Embora seja de 

vocação penal, a citada lei se declara apta não só para a responsabilização penal. Diz o art. 3º: 

Art. 3º. Às pessoas jurídicas serão responsabilizadas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei [...]”. 

 

A mesma lei estabelece as sanções administrativas, e define os valores mínimo e máximo das 

multas, que podem variar de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta 

milhões de reais).  

 

No que concerne à tutela civil, VLADIMIR PASSOS DE FREITAS referencia a Lei no 7.347, 

de 24 de julho de 1985, (Lei da Ação Civil Pública) que adjetiva de ousada para a época, 

inovadora e eficaz, tendo se revelado o melhor instrumento para a defesa do ambiente, pois 

permitiu a proposição de milhares de ações civis públicas com grande sucesso. Diz ele: 

“Nenhum país europeu ou latino-americano dispões de instrumento tão avançado. Por tal 

motivo o Brasil se coloca entre os países mais adiantados na proteção ambiental.” 36.  

 

O mesmo autor referencia o Código Civil Brasileiro, em lição que trascreve-se a seguir: 

Finalmente, cabe registrar que a responsabilidade civil é solidária (CCB art. 1.518), ou seja, se o 
poluidor estiver colaborando para a contaminação do meio ambiente, poderá ser obrigado a reparar o 
total do dano, sendo-lhe facultado depois usar do direito de regresso contra os demais. Neste sentido já 

                                                
36 FREITAS, Vladimir Passos de. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2 ed., 2002, 4ª tir. Curitiba: Juruá, 
2005. p. 133 
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decidiu o Superior Tribunal de Justiça. A existência da solidariedade é muito relevante no caso de 
poluição de rio por várias indústrias, pois não se poderá argumentar, a título de defesa, que o dano é 
causado por várias e indeterminadas pessoas e por isso não há dever de indenizar. Em verdade todas são 
solidariamente responsáveis.37. 

 

Nota-se aqui, como a internalização de custos ambientais pode se efetivar por via judicial. Se 

considerarmos que a reparação do dano pode implicar em pesados investimentos e que o valor 

das multas pode atingir valores expressivos, a internalização de tais custos pode até 

comprometer a viabilidade econômica de se continuar certas explorações de recursos naturais, 

embora na prática judicial brasileira, na maioria das vezes a cobrança não se efetive, por força 

da procrastinação indefinida das demandas judiciais. 

 

A verificação de que o sistema jurídico brasileiro aplicável à proteção ambiental garante as 

tutelas civil (indenização por danos), penal (responsabilidade criminal) e administrativa 

(multas e concessões e revogações de outorgas) demonstra ser ele sistêmico e moderno em 

matéria de águas. 

                                                
37 Idem, p.135 
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5.3 A internalização dos custos decorrentes do uso dos recursos hídricos 

 

Entre os princípios internacionalmente mais festejados como protetivos do ambiente, 

destacam-se os princípios do poluidor-pagador e o do usuário-pagador, que partem da 

premissa de que os custos da poluição ou do uso excessivo não deve ser transferido à 

sociedade, mas internalizado pelos próprios poluidores ou pelos usuários.  

 

Segundo EUGENIO MIGUEL CÁNEPA, pesquisador da Fundação de Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul – Cientec, co-autor da obra ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE – 

Teoria e Prática, “A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, especialmente o despejo de 

efluentes nos cursos d’água ( o “velho” princípio poluidor-pagador) é corriqueiramente 

concebido como um tributo – um imposto, mais precisamente falando.”. Segundo o autor, 

para quem a imposição desse ônus tem sido encarada de modo geral como um tributo 

corretivo, “Essa concepção parece remontar ao estudo pioneiro de Arthur Cecil Pigou, no 

início do Século XX, lidando com a correção de externalidades negativas, mediante a 

cobrança, pelo Estado, da diferença entre o custo marginal privado e o custo marginal 

social.”.38 

 

Para o mesmo pesquisador, a principal função do princípio poluidor-pagador (PPP) é a 

incitatividade. Diz ele, que “O estabelecimento de um preço para a utilização do meio 

receptor em sua capacidade assimilativa de resíduos, força os agentes poluidores a uma 

moderação no uso, racionando o recurso ambiental. Além disso, afirma CÁNEPA, “o PPP 

também pode exercer uma segunda função: a de financiamento à recuperação e melhoria 

qualitativa e quantitativa do corpo receptor.”39.  

 

O Dr. PHILIPP HARTMANN, em recente análise sobre a cobrança pelo uso de água no 

Brasil, objeto de sua tese de doutorado em Economia, também confirma este duplo objetivo 

dos princípios referenciados, qual seja o de propiciar a internalização do custo e servir como 

instrumento incitativo de um comportamento responsável e racional do usuário: 

                                                
38 MAY, P. et al. (Org) Economia do meio ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. p. 62. 
39 Idem, p. 65 
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Instrumentos baseados no mercado ou econômicos na política ambiental e, 
principalmente, a tributação ambiental, objetivam a internalização dos custos 
externos resultantes deste uso excessivo dos recursos naturais, ou melhor, o repasse 
destes custos aos seus causadores. Fala-se, neste contexto, da implementação do 
princípio do usuário-pagador ou princípio poluidor-pagador (PUP/PPP). Este 
princípio apresenta-se não apenas como justo, como também oferece aos gestores 
ambientais uma valiosa ferramenta no norteamento do comportamento dos usuários 
do meio ambiente. 

Para HARTMANN, (2005)40, “Instrumentos econômicos da política ambiental como, por 

exemplo, a cobrança pelo uso da água, [...], podem auxiliar, através da política de 

determinação de preços, na condução da demanda referente ao uso do meio ambiente. Esses 

instrumentos desempenham esta tarefa de forma sensivelmente melhor que aqueles de caráter 

de “comando e controle”, como por exemplo, leis e regulamentações, já que os instrumentos 

econômicos, de acordo com a teoria econômica clássica, possibilitam uma maior 

flexibilidade, levando em conta o conjunto dos usuários”. Mas, adverte o Dr. HARTMANN, 

“No caso do Brasil, entre outros países, apresenta-se problemático o fato de as cobranças – 

tanto as já praticadas, quanto aquelas em fase de discussão – não objetivarem, em lugar 

algum, servir como instrumento incitativo e atuar de forma economicamente eficiente.” E diz 

mais: 

Também as regulações ambientais diferem bastante entre os países/estados devido a 
circunstancias diferentes - exemplo: a gestão hídrica no Ceará ou na Bahia enfoca 
muito mais os aspectos quantitativos - ou seja problemas de escassez - enquanto por 
exemplo a gestão dos recursos hídricos no rio Paraíba do Sul ou no estado de São 
Paulo considera muitos aspectos qualitativos - poluição da água. O mesmo na 
Alemanha, onde não tem problemas de escassez, mas sim de poluição. Importante, 
ao comparar modelos, seria discutir se certos modelos poderiam ser aplicáveis a 
realidade (ou, melhor, as realidades) brasileiras. 
 

A internalização dos custos pode dar-se por diversos meios: primeiro, pelos investimentos de 

precaução e prevenção dos possíveis danos; segundo pelo pagamento de taxas decorrentes do 

poder de polícia ambiental, de que são exemplo as taxas de fiscalização ambiental e, pelas 

compensações financeiras decorrente, da exploração de recursos naturais e, por fim, mais 

recentemente, pelo pagamento pelo direito de uso de recursos hídricos, sem deixar de 

referenciar-se os custos de reparação dos danos efetivamente causados, além das multas por 

infração à legislação ambiental que podem atingir a valores muito elevados (Lei no 9.433/97, 

art. 50) e os lucros cessantes, no caso de embargo e revogação da outorga.  

 

                                                
40 HARTMANN, Philipp. A cobrança pelo uso da água – análise comparativa de importantes aspectos dos 
modelos propostos e implementados no Brasil. Resumo da tese de doutorado em Economia. 2005, p.1 
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CID TOMANIK POMPEU, revela os diversos métodos que Franca, Espanha e Equador 

utilizam para dar efetividade ao princípio do usuário-pagador, referenciando, inclusive, no 

caso do Chile e do México, a representação dos direitos por títulos negociáveis.41. Diz ele: 

Na França, o critério para cobrança é o de metros cúbicos, para água de 
abastecimento, e de quantidade de substâncias contaminantes, nos despejos. A 
cobrança é feita na medida em que as pessoas, públicas ou privadas, usuárias das 
águas, tornem necessária ou útil a intervenção da agência financeira da bacia 
(atualmente agência de água), ou em que se beneficiem com essa intervenção. 
Decreto em Conselho de Estado fixa as modalidades de sua aplicação. 
Os preços costumam ser graduados e calculados de modo que cresçam com o 
aumento do consumo, estabelecendo-se sanções para o excesso de utilização, ou 
falta de pagamento. 
Na Espanha, a contraprestação pelo uso das águas cabe aos beneficiados pelas obras. 
A lei estabelece um cânon de regularização, para os beneficiados pelas obras de 
regularização das águas superficiais e subterrâneas, para ressarcir o Estado das 
despesas com sua execução, assim como dos gastos de exploração e conservação. 
Pela utilização de águas beneficiadas por outras obras, é adotada uma tarifa de 
utilização de água. 
No Equador, a Lei de Águas de 1971 prevê uma taxa anual, calculada sobre os 
metros cúbicos, para todos os usos concedidos, exceto para fins culinários.  

 

A Constituição Brasileira não estabeleceu a obrigatoriedade da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. Apenas fixou no art. 21, inciso XIX a competência da União para instituir sistema 

nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de 

seu uso. Assim, a internalização dos custos decorrentes do uso de recursos naturais se 

fundamenta em disposições dos tratados e convenções internacionais em matéria ambiental e 

em leis de âmbito nacional, como o Código Civil Brasileiro e nas leis federais ambientais, das 

quais é o exemplo mais evidente e atual a Lei no 9.433/97. Quanto ao poluidor-pagador, a 

obrigação de internalizar custos tem sede na própria Constituição brasileira que, no §3º do seu 

art. 225, sujeita a todos pelo ressarcimento dos danos ambientais que causarem com suas 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, independentemente das sanções 

penais e administrativas.  

 

Vale dizer, o Poder Constituinte não traduziu de forma inequívoca a orientação dos 

organismos internacionais de responsabilização dos agentes econômicos e de toda a sociedade 

pelos custos decorrentes do uso intensivo ou irracional da água, o que revela uma certa 

timidez ou incerteza do legislador constituinte brasileiro, especialmente se considerarmos que 

a Constituição brasileira buscou regular a matéria. Também não cuidou o Poder Constituinte 

                                                
41 Op. cit. 
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de indicar a base sobre a qual deveria incidir a obrigação de pagar decorrente dessa cobrança, 

de modo que o exegeta pudesse determinar a natureza jurídica do instituto e da prestação 

objeto da obrigação. Assim, as obrigações impostas no Brasil, relativas ao uso dos recursos 

hídricos, não têm sede constitucional e sim em lei ordinárias, editadas pela União, embora 

sejam leis que veiculam normas gerais de âmbito nacional, exceção feita à cobrança pelo uso 

de potenciais hidroenergéticos cuja base de incidência - o resultado da exploração -, foi 

expressamente previsto no Art. 20,§ 1o. 

 

A internalização de custos ambientais pela via do pagamento pelo direito de uso de recursos 

hídricos de domínio da União, tem um comando direto para a cobrança pelo Poder Público no 

inciso VII do art. 4º da Lei no 6.938/81, que fixa como objetivo da Política Nacional de Meio 

Ambiente a imposição da contribuição pelo usuário pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos. Por via indireta, o comando consta dos artigos 19 a 22 da Lei no 

9.433/97, que não dá um comando claro, direto, para tal cobrança pelo Poder Público, apenas 

explicita os objetivos dessa cobrança. Nem autoriza aos Estados a cobrança autônoma, apenas 

autoriza a delegação da outorga, embora no art. 43 do mesmo diploma condicione a criação de 

agências de águas à viabilidade financeira assegurada pela cobrança na respectiva área de 

atuação, mediante critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para 

a cobrança por seu uso estabelecidos pelo Conselho Nacional. Outro comando indireto está no 

inciso IV do art. 5o da Lei no 9.433/97, que estabelece ser um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Assim, 

cabe aos Estados submeter propostas de cobrança ao órgão deliberativo nacional, o que revela 

um desrespeito à autonomia dos Estados para imporem obrigações relativas aos recurso de seu 

exclusivo domínio e uma burocratização excessiva do sistema. 

 

A longa prática dos Estados em estabelecer obrigações tributárias, cobrar preços e tarifas 

relativas aos serviços públicos de transportes, energia elétrica e saneamento os autorizaria a 

implementação de suas políticas de recursos hídricos, estabelecimento de critérios de outorga 

e fixação de retribuições pelo uso da água, sem precisar submeter-se ao crivo da instância 

federal. Prova disso é a experiência do Estado do Ceará, que se mobilzou pêra esse mister, 

sem precisar do cabresto federal. 
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GRANZIERA (2003), diz42 que “cobrar” vem do termo latino recuperare, e tem o sentido de 

“fazer-se pago; exigir o valor de”; e “cobrança” significa arrecadação de “quantias”. 

 

Assim, não se sabe, a priori, se o que se deve cobrar é tributo ou compensação financeira. Se 

tributo, de que espécie: imposto, taxa ou contribuição. Se contribuição, de que tipo: de 

intervenção no domínio econômico ou de outra natureza. Ao que parece o contribuinte tentou 

estabelecer uma nova espécie de imposição com base no “poder do príncipe” (imposto sobre 

uso de recursos hídricos, quem sabe[...]), o que se deduz pelos objetivos fixados na lei 

ordinária federal instituidora da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III – obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. 

 

Pelo disposto nos itens I e II, a intenção implícita é a de obrigar ao usuário a internalização 

dos custos sociais decorrentes do uso do recurso hídrico, ou seja, um interesse extrafiscal, sem 

fins meramente arrecadatórios. Pela disposição do item III, no entanto, fica evidente o 

interesse fiscal, o interesse de arrecadar receitas financeiras não estreitamente vinculadas a 

cada serviço prestado, típico das taxas, o que afastaria a possibilidade de uso dessa espécie 

tributária, que no Direito Tributário Brasileiro deve ser valorada apenas de acordo com o 

custo do serviço ou da provocação da atenção do Estado no exercício do seu poder de polícia. 

Esta orientação (interesse fiscal) talvez resulte de o modelo brasileiro de cobrança se inspirar 

no modelo. Se a inspiração viesse do modelo alemão, certamente que o interesse seria se não 

exclusivo, predominantemente extrafiscal, indutor de um comportamento mais responsável e 

não preocupado quase exclusivamente em arrecadação. Segundo o Dr. PHILIPP 

HARTMANN, “Os objetivos de financiamento estão sempre em primeiro plano. No sistema 

francês de redevances, o qual serviu – e ainda serve – freqüentemente de exemplo para a 

cobrança no Brasil, aparece como parâmetro, por exemplo, o financiamento de uma parte dos 

investimentos previstos nas respectivas bacias.  

 

                                                
42 Op. cit. p. 207 
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Uma indicação, no entanto, de que a cobrança pelo uso de recursos hídricos sujeitos a outorga 

se aproxima do conceito de taxa, é que na implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, compete ao Poder Público outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e 

regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera de competência. Ora, regulamentar e 

fiscalizar são exatamente as atividades que autorizam ao Poder Público a cobrança de tributo 

da espécie taxa. Outra indicação de que se trataria de taxa, é que o valor a ser cobrado será 

influenciado pelo volume utilizado de recursos hídricos e pelo potencial poluidor dos esgotos 

e resíduos lançados pelo usuário. Fica aí evidenciado o interesse de policiar, de inibir, o uso 

irracional dos recursos hídricos. Vale aqui transcrever o disposto no art. 78 da Lei 5.172/66 

(Código Tributário Nacional) que define o conceito de poder de polícia, para fins de 

imposição de taxas, como: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância 
do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem 
abuso ou desvio de poder. 

 

A previsão legal de que os recursos arrecadados serão aplicados prioritariamente (mas não 

exclusivamente) na bacia hidrográfica e, também, no pagamento de despesas de implantação e 

custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos ou poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e 

obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o 

regime de vazão de um corpo de água, afasta a cobrança do conceito de taxa, tributo que está 

estreitamente vinculado ao serviço prestado ou posto à disposição de cada um dos usuários e 

suportado no valor equivalente ao custo do serviço prestado a cada um deles (divisibilidade) e 

a aproxima do conceito de imposto ou de contribuição, estes sim aplicáveis na estruturação de 

órgãos e serviços públicos em e nos investimentos em infra-estrutura. 

 

Por outra vertente de análise, também não cuidou o legislador brasileiro de definir se se 

tratava de prestação pecuniária. A esse propósito diz o tributarista LUIZ EMYGDIO F. DA 

ROSA JUNIOR, em relação ao conceito de tributo constante do art. 3º da Lei 5.172/66 – 
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Código Tributário Nacional43: “[...] ao considerar o tributo uma prestação, o legislador quis 

enfatizar que se tratava de um comportamento obrigatório, pelo que o seu descumprimento 

deve importar uma sanção[...]” E, diz mais: 

“[...] a expressão prestação pecuniária significa que, sendo pecuniária, deve a 
prestação ser efetivada em dinheiro, mas, ao aduzir que a mesma prestação possa ser 
liquidada ‘em moeda ou em cujo valor possa se exprimir’, permitiu o legislador que 
também se possa satisfazer a prestação tributária em bens ou até mesmo em 
serviços[...]” 

 

Por isso, a expressão genérica “cobrança”, poderia admitir a cobrança de comportamentos 

corretivos dos danos causados ou de precaução para evitar sua ocorrência. 

 

Ainda se poderá entender que se estaria diante de uma imposição parafiscal. O mesmo 

Professor LUIZ EMYGDIO revela que “A expressão ‘parafiscal’ parece ter sido empregada 

pela primeira vez em um documento financeiro, denominado “Inventário Schuman” na 

França em 1946, designando certas contribuições cuja atribuição de arrecadação foi 

cometida pelo Estado a determinadas entidades autônomas, em favor das quais revertia o 

produto arrecadado.”. Apesar de muita controvérsia a respeito da natureza jurídica das 

contribuições parafiscais, o mesmo tributarista afirma que Direito Brasileiro lhe dá a natureza 

de tributo, citando prestigiado doutrinador brasileiro (Becker) que entende que “as 

contribuições parafiscais não constituem uma natureza jurídica de tributo ‘sui generis’ mas 

tributo de natureza mista, porém, em determinados casos, são simples impostos com 

destinação determinada e, noutros, verdadeiras taxas”. 

 

Se a cobrança se dirigisse apenas para os grandes usuários para fins de energia elétrica, ou 

abastecimento de água potável a cidades, aí poderíamos imaginar tratar-se de uma 

contribuição de intervenção no domínio econômico, tal qual ocorre com o setor de petróleo, 

sobre o qual foi imposta este tipo de contribuição pela Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 

2001 (“CIDE do petróleo”) 

 

Vale aqui referenciar o competente estudo feito por GRANZIERA (2003) que entende que “a 

natureza do produto da cobrança é, pois, a de preço público, pois se trata de fonte de 

                                                
43 JUNIOR, Luiz Emygdio F. da Rosa. Manual de direito financeiro e direito tributário. 4. ed. Ver. atual. Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 1983 
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exploração de bem de domínio público. Sua natureza é negocial, cabendo ao detentor do 

domínio estabelecer o respectivo valor.”44.  

 

Também CID TOMANIK POMPEU entende tratar-se de preço público, por exclusão, pois a 

contraprestação das águas públicas não configura imposto, não é taxa e não é contribuição de 

melhoria.  Mas como ensina o mesmo autor, “Determinar a natureza jurídica de um instituto 

do direito é tipificá-lo, é encontrar o lugar que ocupa perante a ciência jurídica.”45. Ou seja, 

não basta identificar o que não é o instituto. É preciso dizer o que é.  

 

Por isso, com base em alguns autores no campo do Direito Público, o autor diz que ocorre 

“preço público, “quando o pagamento é efetuado pelo indivíduo por um serviço ou um bem 

vendido pelo governo, tendo em vista, sobretudo, uma vantagem particular sua, mas, em 

segundo lugar, o interesse da comunidade;”. Assim, a natureza da cobrança como preço 

público, para o autor, seria determinada não apenas por exclusão, mas face a característica do 

pagamento. Porém, ainda perante a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o mesmo 

autor conclui46:  

e) no Brasil, a contraprestação a ser paga pela utilização da água, configurando a 
retribuição de do uso de um bem público, consiste receita originária do Estado, ou 
seja um preço, disciplinado pelo Direito Financeiro, e não receita derivada do 
patrimônio dos administrados, ou seja, um tributo; 

f) não se trata de taxa, pois esta restringe-se aos dois casos previstos na Constituição 
Federal, ou seja “taxa de polícia” e “taxa de serviço”, e nem de “contribuição de 
melhoria decorrente de obra pública”, cujo custo deve ser atribuído à valorização 
dos imóveis beneficiados.. 

 

Teriam propiciado melhor resultado, os estudos do Dr. Cid Tomanik, dada a excelência do seu 

conhecimento científico, se tivessem aprofundado a comparação, não com a contribuição de 

melhoria, instituto de pouquíssima e tormentosa aplicabilidade no Brasil, mas sim com as 

contribuições sociais ou de intervenção no domínio econômico. Assim, quiçá, ficaria 

inconteste a natureza não tributária da retribuição e sua identificação inequívoca como preço. 

 

                                                
44 Op. cit. p. 211 
45 CID TOMANIK POMPEU. Audiência Pública sobre Anteprojeto de Lei de Cobrança pelo Uso da Água, 
realizada perante a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em 5 de agosto de 1997, em São Paulo.  
46 Idem.  
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Em posição divergente, em interessante estudo sobre a tutela das águas pelo Município, com 

enfoque no exercício do poder de polícia, NIVALDO BRUNONI assevera que a cobrança 

pelo uso de água: 

A remuneração pelo fornecimento de água tratada, ainda quando o serviço tenha 
sido delegado, terá sempre a natureza jurídica de taxa, ante a compulsoriedade do 
serviço e pelo fato de a diferenciação entre preço público e aquela exação não 
decorrer da natureza pública ou privada do prestador47. 

 

CLEUCIO SANTOS NUNES em estudo sobre a interseção entre o Direito Tributário e o 

Direito Ambiental defende que a proteção do meio ambiente deva se dar por meio de tributos 

extrafiscais. Ao analisar a aplicabilidade das contribuições sociais e de intervenção no 

domínio econômico de finalidade protetora do meio ambiente, assevera que “[...] é 

perfeitamente lícito, no Brasil, o emprego de contribuições sociais ou de intervenção no 

domínio econômico com finalidade ambiental.”.48. Mas, como já reconhecera: 

Todavia, algumas vantagens podem ser logradas a partir do modelo da cobrança pelo 
uso do bem natural por meio de preços públicos. Trata-se dos efeitos indiretos da 
cobrança, os quais podem gerar preservação ou maior controle da exploração 
ambiental.

49. 

 

RICARDO BERZOSA SALIBA, ao analisar as normas tributárias brasileiras do ponto de 

vista ambiental50, afirma que se prestam para tutelar o meio ambiente os impostos da União 

sobre produtos industrializados (IPI) e sobre a propriedade territorial rural (ITR). Também os 

impostos estaduais sobre circulação de mercadorias (ICMS) e sobre a propriedade de veículos 

automotores (IPVA, assim como os tributos municipais sobre serviços (ISSQN) e sobre a 

propriedade predial e territorial urbana (IPTU). 

 

Embora só recentemente o legislador brasileiro tenha estabelecido a obrigatoriedade da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos, é interessante observar que no Brasil, há longo tempo, 

se cobra preço ou tarifa e até imposto51 pelo fornecimento de água potável nas cidades. 

Também vale a pena referenciar que o Direito Tributário Brasileiro, há muitas décadas, 

                                                
47 BRUNONI, Nivaldo et al. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2 ed., 2002. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 2005. 
p. 156 
48 NUNES, Cleucio Santos. Direito Tributário e Meio Ambiente. São Paulo: Dialética, 2005. p. 150 
49 Idem. p. 118 
50 SALIBA, Ricardo Berzosa. Fundamentos do direito tributário ambiental. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 
285-303 
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admite a espécie tributária contribuições parafiscais, cujas características são, segundo Luiz 

Emygdio F. da Rosa Junior:  

a) a atribuição da arrecadação é cometida pelo Estado a uma entidade dotada de 

autonomia administrativa e financeira; 

b) o produto da arrecadação é destinado para a entidade arrecadadora e não para o 

Tesouro do Estado; 

c) é uma receita extra-orçamentária não sujeita a órgão de controle de execução 

orçamentária.  

LUIZ EMYGDIO JUNIOR relaciona entre as entidades cobradoras de contribuições 

parafiscais no Brasil, o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool. Efetivamente, o IAA era 

financiado por receitas derivadas da comercialização do açúcar e do álcool, como dispunha o 

Decreto-Lei nº 308/67.52: 

Art. 3º Para custeio da intervenção da União, através do Instituto do Açúcar e do 
Álcool, na economia canavieira nacional, ficam criadas, na forma prevista no artigo 
157, § 9º da Constituição Federal de 25 de janeiro de 1967, as seguintes 
contribuições:  

I - de até NCr$1,57 (um cruzeiro nôvo e cinqüenta e sete centavos) por saco de 
açúcar de 60 (sessenta) quilos destinados ao consumo interno do País.  

II - de até NCr$0,01 (um centavo) de cruzeiro nôvo por litro de qualquer tipo e 
graduação destinada ao consumo interno, excluído o álcool anidro para mistura 
carburante.  

[...] 

 

O Ministério do Meio ambiente veicula a seguinte informação, que revela o caráter misto da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos53: “A cobrança pelo uso de recursos hídricos, mais do 

que instrumento para gerar receita, é indutora de mudanças pela economia da água, pela 

redução de perdas, pela gestão com justiça ambiental. Isso porque cobra-se de quem usa ou 

polui.”. 

 

Se a ANA admite que a cobrança pelo uso de recursos hídricos, é mais do que um instrumento 

para gerar receita, fica evidenciado que a geração de receitas fiscais é um dos objetivos da 

                                                                                                                                                   
51 O Estado da Bahia, até 2005, através da Empresa Baiana de Saneamento – EMBASA, fazia incluir no preço da 
água fornecida, imposto sobre o consumo. Hoje tal prestação de serviço público está isenta do ICMS na Bahia. 
52 BRASIL. D.Lei Nº 308, 28 fev. 1967. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/CCIVIL/Decreto-
Lei/Del0308.htm#art27> 
53 Disponível em http://www.ana.gov.br/gestaoRecHidricos/Outorga/default2.asp. Acesso em: 28 fev. 2006 
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imposição. Ao admitir, também, que a cobrança é indutora de mudanças pela economia da 

água, pela redução de perdas, pela gestão com justiça ambiental, porque cobra-se de quem usa 

ou polui, evidencia-se que o fato gerador se presta, tanto para a imposição de imposto ou de 

contribuição (geração de receita), quanto para a imposição de taxa, interesse explicitamente 

regulatório da conduta dos particulares. 

 

Por fim, entendo que, se a Constituição Federal facultou à União, aos Estados e Municípios 

instituírem tributos e os especificou, se impôs a participação de órgãos federais, dos Estados e 

Municípios no produto da exploração de recursos naturais, cabia ao Poder Constituinte impor 

ou, ao menos, facultar ao Poder Público a cobrança de tributos ou preços pelo uso das águas, 

tendo em vista tratar-se de um bem público inalienável. Até que a competência para tal 

imposição tenha sede constitucional, entendo que tanto o particular, quanto os Municípios que 

se ocupam do abastecimento de cidades poderão questionar a referida competência 

estabelecida apenas em leis ordinárias, quando se tratar de captação direta pelo próprio 

usuário ou por seu fornecedor, embora o Código Civil Brasileiro preveja a possibilidade de 

retribuição em disposição constante do seu art. 103: 

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme 
for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 

 

Esta disposição do Código Civil é bem mais abrangente que a do Código de Águas de 1934: 

Art. 34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas, para 
as primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a torne acessível. 

 

A respeito da possibilidade de retribuição, CID TOMANIK POMPEU, afirma54: 

Em princípio, a regra é a utilização gratuita do bem público de uso comum, embora, 
como prevê o Código Civil, esse uso possa ser retribuído [...]. 

Ao contrário do que ocorre com o uso comum, o uso privativo geralmente não é 
gratuito. A tese da onerosidade desse uso, para alguns, baseia-se no fato de que o 
beneficiário deve compensar a comunidade pela desigualdade de desfrute do seu 
bem. 

 

Outra forma adotada, de longa data, no Brasil, para a internalização dos custos decorrente da 

exploração de recursos hídricos é a participação nos resultados da exploração econômica 

                                                
54 CIT TOMANIK POMPEU. Audiência Pública sobre Anteprojeto de Lei de Cobrança pelo Uso da Água, 
realizada perante a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em 5 de agosto de 1997, em São Paulo.  



 Pág. 59/80 

desse recurso natural para fins energéticos, antes previsto apenas em lei federal como 

Royalties e desde 1998 previsto na Própria Constituição Federal, e objeto de estudo 

monográfico sobre os chamados “royalties do petróleo”, tema que enfrentamos como 

requisito em curso de especialização em Direito Público e objeto artigo publicado na Revista 

de Administração Fazendária55. 

Art.20 - [...]. 

[...] 

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração. 

 

Convém esclarecer, preliminarmente, o que significa o vocábulo royalties. A definição 

dicionarizada de “royalty” é - no Dicionário Aurélio Eletrônico - Século XXI, a “Importância 

cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, etc., ou 

pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização.”. Mas pode ser definido 

também como o pagamento ao titular de um direito, pelo uso deste direito. Na reportagem 

“Royalties de petróleo: recursos para a sustentabilidade ou instrumento de barganha 

política?” publicada no site http://www.comciencia.br da Com Ciência - Revista Eletrônica de 

Jornalismo Científico, extrai-se a seguinte explicação56:  

 

Os royalties constituem uma das formas mais antigas de pagamento de direitos. A 
palavra royalty tem sua origem no inglês royal, que significa "da realeza" ou 
"relativo ao rei". Originalmente, royal era o direito que os reis tinham de receber 
pagamento pela extração de minerais feita em suas terras. No Brasil, os royalties são 
aplicados quando o assunto é recursos energéticos, como o petróleo e o gás natural, 
sendo uma compensação financeira que as empresas exploradoras e produtoras 
desses bens não-renováveis devem ao Estado e cujo pagamento é feito mensalmente. 

 

Sérgio Honorato dos Santos busca no The Living Webster Encyclopedia Dictionary of the 

English Language a acepção, em língua inglesa, para o vocábulo royalty que deve ser 

entendido como “compensação ou prestações pagas ao titular de um direito, pelo uso deste”. 

E, revela mais, no plural, “direitos autorais, direitos de exploração de patentes”, segundo o 

                                                
55 Disponível em: <http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/gdfaz2/volume/vol01_num01_menu.htm> 
56
Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet08.shtml. Acesso em: 11 out. 2004. 
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Webster’s English Portuguese Dictionary, Record, - 3ª. Tiragem, 1987. Evidentemente que a 

compensação financeira não é royalty, embora as leis federais usem esta terminologia. 

 

Longas discussões tem sido travadas sobre a natureza dessa compensação, defendendo alguns 

tratar-se de ressarcimento por dano ambiental, efetivo ou potencia. Do ponto de vista da 

importância para as finanças públicas, JOSÉ ANTÔNIO PUPPIM DE OLIVEIRA57, revela 

que a compensação resulta em verdade da disputa pelos Estados sobre a discriminação 

constitucional de rendas. Tanto é assim que ele assevera: 

Na fase pré-Constituinte, estados e municípios estavam desconfortáveis com a 
competência exclusiva da União para participar dos resultados da exploração dos 
recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estados e municípios registravam 
perdas em tributos e tinham seus territórios inundados ou com impactos ambientais e 
sociais decorrentes da mineração. Desta forma, pressionaram os constituintes para 
que uma distribuição de compensações financeiras fosse aplicada. 

 

Convém, igualmente, ainda em preliminar, esclarecer o significado da expressão participação, 

no contexto lógico-verbal em que foi ela utilizada pelo legislador constituinte.  

Duas das acepções dicionarizadas do verbo participar, é58 

[Do lat. participare.] 
V. t. d.  
[...] 
3.  Ter ou tomar parte  
4.  Ter ou receber parcela de um todo 
 

Ora, na linguagem contábil, é notório que participação nos resultados, traduz interesse direto 

dos sócios (ou dos empregados) no lucro liquido da atividade comercial, ou industrial. Aliás, é 

obrigatória a publicação nos balanços patrimoniais, nos jornais de grande circulação, da 

rubrica Resultados do Exercício onde se computam todas as receitas e todas as despesas que 

têm como competência o exercício fiscal a que se referem. No entanto, o constituinte 

adjetivou a participação dos Estados e Municípios como “participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural,[...]”. Ou seja, a Constituição Federal não se referiu 

explicitamente a participação financeira e sim a participação nos resultados da exploração. 

Em outras palavras, a qualquer resultado – físico ou financeiro - da exploração.”.  

 

                                                
57 OLIVEIRA, JOSÉ ANTÔNIO PUPPIM DE. Instrumentos econômicos para gestão ambiental: lições das 
experiências nacional e internacional. – Salvador: Centro de Recursos Ambientais : NEAMA, 2003. P. 41 
58 Dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI, Versão 3.0, Novembro de 1999 
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Assim a participação dos estados e municípios no resultado da exploração de recursos naturais 

deveria, em princípio, resultar no recebimento, por parte dos Estados e Municípios, de parte 

do resultado da produção e não de parte dos resultados financeiros da comercialização da 

produção. Inteligentemente, percebendo a inviabilidade do recebimento do produto em si, 

cuidou o constituinte de estabelecer uma alternativa que tornasse viável tal participação. Por 

isso previu a possibilidade de que essa participação pudesse ser por outro modo compensada, 

fixando, de pronto, esse modo: participação financeira no valor da produção. 

 

Segundo o Prof. Marcelo Bessa Cabral, “Reiteradas vezes nossos tribunais têm decidido que 

os royalties não são recursos de natureza tributária, mas indenizatória[...]” e referencia 

decisões a respeito.59 

 

Em que pesem as decisões dos tribunais acima referenciadas, declarando o caráter não 

tributário da participação dos entes políticos na exploração do Petróleo e de recursos hídricos, 

esta natureza jurídica não está claramente justificada, posto que, tratando-se de recursos 

hídricos pertencentes exclusivamente à União, apenas ela deveria ser indenizada. Tratando-se 

de bens de domínio dos Estados seriam estes indenizados. A menos que se considere que esta 

exploração, ao invés de trazer benefícios às comunidades vizinhas ou próximas aos locais de 

exploração, lhes traga malefícios. A participação financeira por potenciais hidrelétricos pode, 

realmente, ter caráter indenizatório para os Estados e Municípios pelos danos ambientais. 

Mas, é público e notório que a geração de energia é fortemente tributada pelo ICMS (33%, 

alíquota por fora)o que implica em grande impacto na arrecadação deste imposto municipal 

de que os municípios abocanham 25%, o que mitiga a necessidade de indenização aos 

tesouros estaduais e municipais. 

 

A dicção constitucional “participação nos resultados” nos leva a compreender que a 

participação dos Estados na exploração dos potenciais hidroenergéticos tem a natureza 

jurídica de uma obrigação de dar, ex lege, ou seja, imposta por lei aos concessionário. Essa 

obrigação, conquanto esteja regulada em lei federal, é hoje imposta originariamente pela 

                                                
59    TRF 1ª r. - AMS 01309833 - proc. 1994.01.30983-3 - BA - terceira turma - rel. Juiz Osmar Tognolo - DJ 
data: 29.10.1999 pagina: 181; (TRF 4ª r. - AC - proc. 97.04.24798-2 - 4ª turma - rel. Juiz Amaury Chaves de 
Athayde - DJ data: 25.08.1999 página: 473; TRF 4ª Reg/AC - Proc. 94.04.51622-8 - RS - segunda turma - rel. 
Juiz Hermes s da conceição Jr. - DJ data: 13.10.1999 página: 957. 



 Pág. 62/80 

Constituição, sua sede fundamental. Embora as discussões sobre a matéria possam 

eventualmente revelar a mens legis, reiteradas vezes os ministros do Supremo Tribunal 

Federal nos ensinam que “vale a lei escrita” e não o que o legislador pretendeu escrever. Vale 

dizer, se a Constituição não cunhou de indenizatória a participação financeira, não cabe ao 

interprete fazê-lo. O que se evidencia nas disposições constitucionais é a decisão do 

constituinte de repartir receitas, que seriam originariamente da União, com os Estados e 

Municípios onde estão situadas riquezas minerais e potenciais hidrelétricos, como a 

reconhecer seu direito sobre esse patrimônio, mas sem o explicitar. 

 

Poder-se-ia argumentar que não caberia ao legislador ordinário desconhecer a redação 

constitucional, nominando o pagamento da participação como royalties, posto que a expressão 

utilizada no texto constitucional é “participação nos resultados”, expressão que é usada com 

freqüência na contabilidade societária com a compreensão de participação no lucro líquido. 

Não se poderia, no entanto, adotar esse entendimento, posto que, se a Constituição 

assegurasse aos Estados a participação nos lucros, não caberia a alternativa de “compensação 

financeira”, pois seria uma imperdoável redundância e, ensina doutrina, a lei não tem palavras 

vazias.  

 

Outros tratamentos jurídicos o constituinte poderia ter dado a esta participação: poderia 

defini-la como tributo, pois, sendo na prática uma contribuição pecuniária compulsória em 

moeda, instituída em lei, que não constitui sanção de ato ilícito, bastaria que estivesse 

discriminada na Constituição Federal, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, para 

adquirir natureza tributária; ou poderia defini-la como preço. No primeiro caso seria uma 

receita pública derivada, no segundo caso uma receita originária.  

 

Lembro, ainda, que em se tratando de água para uso em residências, e como insumo em 

atividades comuns, na agropecuária ou na indústria, o serviço público de fornecimento de 

água, tratada como mercadoria, tem ensejado a imposição de tributo estadual sobre o 

consumo, como durante longos anos acontece no Estado da Bahia, embora hoje o serviço 

público de fornecimento seja objeto de isenção, em decorrência do disposto no Convênio 

ICMS98/89, pelo qual os Secretários de Fazenda ou Finanças dos Estados e do Distrito 

Federal, na 17ª Reunião Extraordinária do Conselho de Política Fazendária, realizada em 
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Brasília, DF, no dia 24 de outubro de 1989, resolveram autorizar os Estados e o Distrito 

Federal a conceder isenção do ICMS no fornecimento de água natural60. Além disso, a venda 

da águas minerais e gasosas e gelo continua tributada pelo imposto estadual baiano (Dec. nº 

6.284, de 14 de março de 1997, art. 353, inc. II, itens 5 e 6)61. 

 

Neste ponto podemos afirmar que a questão da natureza jurídica da imposição legal ao 

usuário-poluidor e ao usuário-pagador de pagar pelo uso de recursos hídricos ou pelo dano 

causado aos corpos d’água no Direito brasileiro ainda é uma vexata questio, carente de 

aprofundamento doutrinário, para que o legislador infraconstitucional ou o poder judiciário 

possam afastar as dúvidas, definindo com clareza a espécie tributária a ser imposta. Porém, 

não sendo o propósito deste estudo aprofundar o exame da natureza jurídica da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos, cabe apenas verificar se essa disposição constitucional está sendo 

obedecida.  

 

Por fim, observo que esta questão da superposição das diversas formas de imposição da 

obrigação de pagar ao Estado pelo uso de potenciais hidroenergéticos. Ou seja, o legislador 

ainda não explicitou se tais cobranças (de royalties, de cobrança pelo direito de uso, e de 

ICMS) são cumulativas ou mutuamente exclusivas.  

                                                
60 Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/confaz/> 
61 Disponível em: <http://www.sefaz.ba.gov.br/> 
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5.4 Regulação ambiental e exercício do poder de polícia ambiental 

 

Vale aqui, preliminarmente, observar que a doutrina brasileira tem se debatido a respeito da 

competência para legislar, para regulamentar e para regular. 

 

EGON BOCKMANN MOREIRA, Mestre e Doutor em Direito do Estado, ao examinar as 

funções das agências reguladoras, na obra Temas de direito regulatório, já citada, páginas 

180/181, transcreve a seguinte lição de VITAL MOREIRA (Auto-regulação profissional e 

administração pública. Coimbra: Almedina, 1997, p. 36/37):  

Um processo de regulação implica tipicamente as seguintes fases: formulação das 
orientações de regulação; definição e operacionalização das regras; sancionamento 
dos transgressores; decisão dos recursos. Condensando e agregando esses diversos 
níveis, podem ser reunidos em três etapas essenciais: (a) a aprovação das normas 
pertinentes (leis, regulamentos, códigos de conduta, etc.); (b) implementação 
concreta das referidas regras (autorizações, licenças, injunçoes, etc.); (c) fiscalização 
do cumprimento e punição das infracções.  

 

Esta visão de VITAL MOREIRA, evidentemente, revela que a atividade de regulação envolve 

desde a atividade tipicamente legislativa e atividade de regulamentação primária das leis, até a 

fiscalização e sanção administrativas dos infratores. 

 

Já o Mestre em Direito, SÉRGIO GUERRA, colaborador em obra específica sobre o Direito 

Regulatório brasileiro diz que “[...] a doutrina pátria vem sustentando, em sua maioria, que 

as Agências Reguladoras detêm uma função normativa que não se confunde com o poder 

regulamentar de competência do Chefe do Poder Executivo. Nesse mesmo campo de 

questões, essa mesma corrente de pensamento aduz que a função normativa não usurpa a 

função legiferante detida pelo Poder Legislativo.”.  Diz, mais, “É justo inferir que as 

Agências Reguladoras têm o poder-dever de exercer uma função normativa secundária, 

desde que observadas as normas hierarquicamente superiores.” 62. 

 

Por fim, conclui o autor, na mesma obra referenciada: 

As funções das Agências Reguladoras envolvem o desempenho de uma função 
normativa – que se subsume ao desenvolvimento tecnológico – que deve ser 

                                                
62 Temas de direito regulatório / coordenador: Sérgio Guerra. – Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 282 p. 
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conjugada com o atendimento das necessidades e finalidades das políticas públicas 
setoriais a que essas entidades estão vinculadas. 

[...] 

Esse caráter técnico da atuação das entidades reguladoras autônomas se revela por 
meio dos requisitos de formação técnica que a lei impõe a seus dirigentes e, 
principalmente, pelo fato dos seus atos e normas demandarem conhecimento técnico 
e científico especializado para que possam ser emanados, aplicados e fiscalizados. 

 

A Política Nacional de Meio Ambiente se realiza por um aparato normativo e regulatório e 

por uma estrutura administrativa descentralizada, por meio da qual concede outorgas, registra, 

acompanha e fiscaliza os direitos de uso dos recursos hídricos. Efetivamente, a 

implementação vem se dando pelo cumprimento das disposições da Lei no 6.938/81, que 

definiu os objetivos e os instrumentos da Política nacional de Meio Ambiente - PNMA, criou 

o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, a quem compete implementar a referida 

política, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, definidor de critérios e 

padrões. 

 

MARIA LUIZA GRANZIELA observa que o SISNAMA é o destinatário fundamental da Lei. 

no 9.433/97, pois a ele compete implementar a PNMA, como norma de organização ou de 

estrutura, definidora de condições e procedimentos em que se devem basear as normas de 

conduta válidas.63 Lembra esta autora, houve certa “descentralização” das decisões porque a 

referida lei estatuiu que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 

com a participação do Poder Público, dos usuários e da comunidade”. Mas, adverte, para 

que haja democracia administrativa “A descentralização, todavia, só se perfaz se os comitês 

de bacia hidrográfica opinarem sobre o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso da água, na bacia que gerou a cobrança.”  

 

A experiência do Brasil com agências reguladoras tem se intensificado nos últimos anos, com 

a insttuição da ANEEL, no setor elétrico, da ANATEL, no campo da telefonia e da ANA em 

matéria de águas. Mas ainda estamos sofrendo as “dores do crescimento” e somente daqui há 

alguns anos, com a alternância política no poder central, saberemos se a experiência terá sido 

de sucesso, ou não. Mas é importante ressaltar que as agências reguladoras tem seu foco 

                                                
63 Op. cit. p. 147/148 
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orientado pela tecnicidade e não na “politicagem” que tantos males tem causado às nações 

latino-americanas. 

 

Resta verificar, portanto, se a União, por meio da ANA, e as unidades federadas com suas 

agências de águas e seus comitês, estão, efetivamente, concedendo as outorgas e exigindo o 

pagamento de valores monetários pelo direito de uso dos recursos hídricos, bem como, 

incluídos os municípios, se esses entes políticos de base territorial estão exercendo o poder de 

polícia sobre as atividades dos usuários e potenciais (ou reais) poluidores. 
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5.5 Evidências da efetiva implantação de uma política de recursos hídricos no Brasil 

 

A Lei 9.433/97 estabelece que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, entre outros, as Agências de Água, às quais compete, no âmbito de sua área de 

atuação, entre outras atividades, propor e efetuar, mediante delegação do outorgante, a 

cobrança de valores pelo uso de recursos hídricos e acompanhar a administração financeira 

dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de 

atuação. Ou seja, a Política Nacional de Meio Ambiente reconhece às Agências de Água 

capacidade regulatória no âmbito dos recursos hídricos no território nacional. 

 

As outorgas concedidas pela Agência Nacional de Águas – ANA, disponibilizadas em sua 

página institucional na Internet, já somam mais de duas mil concessões, sendo cerca de 20% 

no Estado da Bahia.64 

 

A ANA referencia ações relativas à gestão de recursos hídricos, inclusive relativas à cobrança 
pelo uso da água das quais destacam-se65: 
 

REGIÃO AMAZÔNICA 
1. Projeto HiBAm – Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica; 
2. Termo de Referência para o processo licitatório do Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Xingu e da Atualização do inventário Hidroelétrico da 
Bacia. 

 
TOCANTINS 
1. Desenvolvimento de estudos hidrológicos para minimização de riscos de 

enchentes na cidade de Goiás – GO; 
2. Termo de referência para a seleção de consultoria para elaborar o Plano 

Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Araguaia e 
Tocantins. 

  
ATLÂNTICO NORDESTE ORIENTAL 
1. Convivência com a Seca: Formação e Mobilização Social para a Convivência 

com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais - P1MC; 
2. Convivência com a Seca : Implementação de 2.400 Cisternas Rurais em 

Petrolina – PE; 
3. Proágua Semi-Árido: Gestão Hídrica em Assentamentos Rurais de Reforma 

Agrária no Nordeste; 
4. Proágua Semi-Árido: Fechamento de poços jorrantes na região do Gurguéia – 

PI; 
5. Proágua Semi-Árido: Monitoramento dos Reservatórios do Nordeste do 

Brasil; 

                                                
64 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/srh/acervo/publica/doc/oestado/texto/45-48.html> 

65 Disponível em http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/default.asp. Acesso em: 20 mar 2006. 
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6. Apoio à coordenação e ao gerenciamento do PROÁGUA/Semi-Árido 
(PRODOC - PROÁGUA GESTÃO); 

7. Fiscalização e vistoria de campo na bacia do Rio Piranhas-Açu – RN; 
8. Cobrança pelo Uso da Água nos Vales dos Rios Jaguaribe e Banabuiu; 
9. Termo de Referência para elaborar o Atlas de Obras de Infra-estrutura hídrica 

prioritárias e sustentáveis para o nordeste e o Semi-árido; 
10. Relatório contendo a análise dos diagnósticos da situação de oferta hídrica 

nos Estados do Semi-árido. 
 
SÃO FRANCISCO 
1. Gestão Integrada das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio 

São Francisco – GEF São Francisco; 
2. Conservação e Revitalização da Bacia do rio São Francisco: Projetos 

Afluentes, Águas de Minas, Estradas, Lagoa Feia, Hidrovia, Irrigação.  
3. Estimativa das Retiradas de Água para Usos Consuntivos na Bacia do Rio 

São Francisco 
4. Sistema Generalizado para Simulação do Balanço Hídrico e Alocação das 

Águas da Bacia do Rio Francisco; 
5. Fiscalização e campanha de campo nas cabeceiras do Rio Bezerra para 

solucionar conflitos de uso; 
 
Bacia Rio Verde Grande  
6. Comitê da Bacia do Rio Verde Grande; 
7. Sistema de Suporte à Decisão para Alocação Negociada de Água na Bacia do 

Rio Verde Grande; 
 
ATLÂNTICO SUDESTE 
Bacia Rio Doce 
1. Comitê da Bacia do Rio Doce 
2. Empreendimento do PRODES na bacia do Rio Piracicaba-MG 
 
Bacia Paraíba do Sul  
3. Convênio de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul; 
4. Programa de Regularização dos Usos; 
5. Fortalecimento do CEIVAP - Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul; 
6. Programa de regularização dos usos; 
7. Cobrança pelo Uso da Água na bacia do Rio Paraíba do Sul; 
8. Sistema de Suporte à Decisão para a Bacia do Rio Paraíba do Sul; 
 
PARANÁ 
1. Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; 
2. Comitê da Bacia do Rio Paranaíba; 
3. Campanha de fiscalização na bacia do rio São Bartolomeu, sub-bacia do 

ribeirão Saia Velha 
4. Convênio de Integração das Bacias do Alto Iguaçu e do Alto Rio Ribeira; 
5. Suinocultura intensiva e a qualidade das águas. 
 
PARAGUAI 
1. Implantação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos na Bacia do 

Alto Paraguai – GEF Alto Paraguai; 
2. Implementação do observatório de recursos hídricos na Bacia do Alto 

Paraguai. 
 
Além dessas ações, destacam-se as seguintes, relacionadas com as águas subterrâneas:  

1. Plano de Conservação de Águas Subterrâneas; 
2. Monitoramento de Águas Subterrâneas; 
3. Aqüífero Guarani. 



 Pág. 69/80 

 
Como exemplo de atos legislativos e regulamentadores nos estados, relativos à gestão de 
recursos hídricos, relacionamos os seguintes: 

 

1. Projeto de lei nº 20, de 1998 , que estabelece normas de orientação à Política 
Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

2. Lei nº 997/76, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio 
de Janeiro  

3. Lei 3239 de 02 de Agosto de 1999 que Regulamentou a Lei Nº 11.996/92, na 
parte referente à cobrança pela utilização dos recursos hídricos, no Estado do 
Ceará  

4. Decreto no. 24.264, de 12 de novembro de 1996, que dispôs sobre a cobrança 
pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os 
procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores 

5. Decreto nº 43.022, de 7 de abril de 1998 que dispôs sobre a preservação dos 
depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo  

6. Lei nº 6.134, de 2 de junho de 1988 que dispôs sobre a preservação dos 
depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo; 

7. Lei nº 6.134, de 2 de junho de 1988, que dispôs, sobre diretrizes e normas 
para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de 
interesse regional do Estado de São Paulo; 

8. Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, que autorizou o Poder Executivo a 
participar da constituição de Fundações Agências de Bacias Hidrográficas 
dirigidas aos corpos de água superficiais e subterrâneos de domínio do 
Estado de São Paulo; 

9. Lei nº 10.020, de 3 de julho de 1998 que instituiu o Sistema de Recursos 
Hídricos do Rio Grande do Sul e os comitês de bacias  

10. Lei 10.350 de 30 de dezembro de 1994, que regulamentou a Outorga de 
Direito de Uso dos Recursos Hídricos do Estado de Alagoas  

11. Decreto no. 170 de 30 de maio de 2001, que dispôs sobre a preservação dos 
depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo  

12. Lei no. 6134, de 02 de junho de 1988 que dispôs sobre a Política, o 
Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia  

13. Lei no. 6855, de 12 de maio de 1995 que instituiu a cobrança pelo uso da 
água no Estado do Rio de Janeiro  

14. Lei 4247 de 16 de dezembro de 2003, que dispôs sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos de Minas Gerais  

15. Lei 11.504 de 20 de junho de 1994, que criou o Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado do Acre  

16. Lei no. 10.843, de 05 de julho de 2001, que regulamentou a Lei 11.996/01, 
estabelece diretrizes para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas do Estado do Ceará  

 
Especificamente, como exemplos de ações de implantação da cobrança pelo uso de água, a 

Agência Nacional de Águas - ANA, e os municípios da bacia do rio Paraíba do Sul, situados 

na região sul fluminense, implementaram um processo de gestão integrada da bacia, 
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coordenado pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

CEIVAP, através do qual se busca captar recursos para obras e ações de despoluição dos rios 

que banham os 21 municípios localizados no trecho do Médio Paraíba (de Itatiaia a Três 

Rios). Desde 2003 o CEIVAP implantou a cobrança para que os usuários de água bruta 

(indústrias e companhias de saneamento principalmente) paguem pelo uso da água. Todo o 

dinheiro arrecadado, de 2003 até setembro de 2005, – em torno de R$ 16 milhões, - está sendo 

repassado pela ANA para ser aplicado na própria bacia do rio Paraíba do Sul, em ações para 

sua recuperação e proteção, especialmente na instalação de sistema de tratamento de esgoto, 

tema priorizado pelo Comitê.  

 

Os recursos da cobrança na bacia do rio Paraíba do Sul estão sendo aplicados, também, em 

ações de gestão (educação ambiental, mobilização, capacitação, monitoramento da qualidade 

da água, implantação de sistema de informação). Até 2004, oito municípios, nos três estados 

da bacia (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) receberam recursos da cobrança para a 

construção de estação de tratamento de esgoto (ETE) e também para obras de controle de 

erosão. Até o final de 2005, estava previsto que 14 projetos que beneficiarão 17 municípios 

receberiam, diretamente, recursos decorrentes da cobrança. Em 2006, o CEIVAP deverá 

arrecadar cerca de R$ 9 milhões com a cobrança66.  

 

Pela Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ no 025/0567, foi instituída uma inovadora 

“Contribuição Regional Voluntária” pelos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que aprovaram o início da implementação, a partir de 1o de 

janeiro de 2006, da cobrança pelos usos de recursos hídricos nos corpos d’água de domínio da 

União, existentes nas referidas bacias hidrográficas. 

                                                
66 Disponível em http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/noticiasExibe.asp?ID_Noticia=33. Acesso em: 19 mar 
2006. 
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Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, desde novembro de 

1996, O Estado do Ceará vem cobrando pela utilização dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos de domínio do Estado. Na primeira etapa de implementação da cobrança, foram 

fixadas tarifas apenas para os usuários industriais e para as concessionárias de serviços de 

água potável. A cobrança de tarifa para irrigação vem sendo discutida nas comissões de 

usuários e comitês de bacias.  

 

Atualmente, na esfera estadual, 24 Estados e o Distrito Federal já aprovaram suas Leis sobre 

Política e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Todas as leis já aprovadas 

incluíram a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumento de gestão68 

 

Tomando o Estado da Bahia para verificação dos esforços para a implementação da legislação 

ambiental, vemos que o Estado da Bahia, em 5 de outubro de 1989 promulgou sua 

Constituição Estadual, incluindo capítulo específico sobre a Política Hídrica e Mineral, 

incorporando as idéias-força que presidem as conversações supranacionais sobre a matéria. 

Assim que podemos verificar a política hídrica e mineral, destina-se ao aproveitamento 

racional dos recursos hídricos e minerais, devendo: ser descentralizada, participativa e 

integrada em relação aos demais recursos naturais; propiciar o uso múltiplo das águas, 

priorizando o abastecimento às populações; instituir mecanismos de concessão, permissão e 

autorização para uso da água, sob jurisdição estadual, pelo órgão público competente. 

 

O caráter participativo previsto pelo Constituinte baiano deve se dar com base no Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, congregando os organismos estaduais e municipais, públicos 

e privados,para a gestão destes recursos e definindo mecanismos institucionais necessários 

para garantir: I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas; II - o 

aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras, na 

forma da lei; III - a proteção das águas contra ações que possam comprometer seu uso, atual 

ou futuro; IV - a defesa contra a seca, enchentes, poluição e outros eventos críticos 

                                                                                                                                                   
67 Disponível em http://www.comitepcj.sp.gov.br/CobrancaPCJ/DelibConj025-05.pdf. Acesso em: 20 mar 2006 
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correlatos, que ofereçam riscos à saúde e segurança pública ou prejuízos econômicos e 

sociais; V - o rigoroso controle dos impactos ambientais negativos resultantes de 

aproveitamento dos recursos hídricos, particularmente no que tange aos grandes barramentos. 

 

O Art. 200 da Constituição, que é de 1989, estabeleceu que a utilização dos recursos hídricos 

será cobrada, considerando: I - as características e o porte da utilização; II - as peculiaridades 

de cada bacia hidrográfica; III - as condições sócio-econômicas dos usuários. 

 

O exercício do poder de polícia está determinado no Art. 201 que prevê o registro, 

acompanhamento e fiscalização dos direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, 

pelo Estado, em seu território. 

 

No Art. 202 reflete-se o comando para a reparação de dano, ao estabelecer que as empresas 

que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica 

serão responsáveis pelos impactos ambientais por elas provocados e obrigadas à 

recomposição do meio ambiente, na área de abrangência de sua respectiva bacia hidrográfica. 

 

A Lei nº 6.855, de 12/05/1995, dispôs sobre a Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos e instituiu a obrigação do usuário de pagar pelo uso de recursos hídricos 

e o Chefe do Poder Executivo, por meio do Decreto nº 6.296, de 21/03/1997, que sobre a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos, infrações e penalidades. Porém, o Poder 

executivo ainda não regulamentou a cobrança, estando em preparação uma nova e mais 

moderna lei, com a qual pretende-se iniciar a promoção da cobrança. 

 

Recentemente, por intermédio da Lei nº 9.832, de 05 de dezembro de 2005, inseriu na lei 

3.956/81 (Código Tributário do Estado da Bahia) disposição instituindo a taxa pelo exercício 

do poder de polícia relativa a Fiscalização de Atividades Utilizadoras de Recursos Naturais e 

de Atividades Potencialmente Poluidoras do Meio Ambiente (TFA/BA), que está sendo 

aplicada de acordo com a receita bruta dos estabelecimentos, o que traduz progressividade em 

função da capacidade contributiva, inusual na fixação da base de cálculo dessa espécie 

tributária.  

                                                                                                                                                   
68 ANA – Agência Nacional de Águas. http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/Cobranca/default2.asp. 
Acesso em: 20 mar 2006 
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Por meio da Lei nº 9.843, de 27/12/2005, o Estado instituiu Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Agra, em comemoração ao Dia Mundial da Água de 2006, o Governo do Estado da Bahia 

editou e fez bublicar diversos decretos69, instituindo o Prêmio Águas da Bahia, com o objetivo 

de estimular a pesquisa na área hídrica e reconhecer iniciativas meritórias, públicas ou 

privadas, com respeito às águas da Bahia; criou os Comitês das Bacias Hidrográficas do 

Leste, do Recôncavo Norte do Rio Itapicuru, do Rio Paraguaçu e dos rios Verde e Jacaré. 

Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Centro de Recursos 

Ambientais – CRA e a Secretaria da Fazenda Estadual, entre outros órgãos estatais, estão 

desenvolvendo estudos para a implementação do chamado ICMS Ecológico, arranjo 

legislativo e administrativo para a adoção do princípio “protetor-recebedor” que pretende 

estimular os Municípios a protegerem o meio ambiente, especialmente seus mananciais de 

água, repartindo de modo mais adequado receitas tributárias estaduais que lhe são 

transferidas, medida já adotada em 10 outros Estados, iniciando com o Paraná (1991), São 

Paulo (1993), Minas Gerais (1995), Rondônia e Amapá (1996), Rio Grande do Sul (1998), 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pernambuco (2001) e, por último, Tocantins (2002). A 

Bahia tentou implementar o ICMS Ecológico, mas esbarrou em resistências politicamente 

instransponíveis à época.  

 

De 2003 até o final de 2006, o Estado pretende investir 1 bilhão de reais em saneamento, 

abastecimento e gestão de recursos hídricos. O recém lançado Plano Estadual de Recursos 

Hídricos – PERH pretende solucionar o déficit hídrico do Estado até 2020, até quando 

deverão ser investidos 20 bilhões de reais. 

 

A Lei no 9.433/97 criou, e vem cobrando, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, tendo 

como fato gerador o exercício regular do poder de polícia pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA na fiscalização e controle das 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 

 

                                                
69 BAHIA. Diário Oficial do Estado. 23 mar 2006. 
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CLEUCIO SANTOS NUNES, ao analisar a instituição da referida taxa70, observa que sendo 

delegada aos órgãos competentes das unidades federadas a competência para as concessões e 

autorizações, competia a essa unidades (Estados e Municípios) a instituição do tributo, que 

está vinculado a uma prestação estatal específica. Talvez por isso o legislador federal criou, 

no art. 17-P, uma inusitada compensação da TCFA com as taxas de fiscalização ambiental 

efetivamente pagas aos Estados, Distrito Federal e Municípios que as instituírem. 

 

De qualquer sorte, compete aos Estados e o Distrito Federal instituírem em suas leis as taxas 

relativas ao exercício regular da fiscalização e do controle ambiental, assim como as 

penalidades administrativas pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares. A 

respeito da competência dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre águas cujo 

domínio lhes foi outorgado, inclusive para instituir a cobrança pelo uso desse recurso natural, 

entende o Doutor CID TOMANIK POMPEU que o exercício dessa faculdade independe de 

autorização ou de lei federal.  

 

Quanto ao poder de polícia das águas, este se realiza pela regulamentação das obrigações 

fixadas em lei e pelo exercício da fiscalização do cumprimento das referidas obrigações na 

forma da sua regulamentação. MARIA LUIZA GRANZIELA leciona71 em relação aos 

recursos hídricos que “A fiscalização e a aplicação de penalidades são também atividades 

essencialmente administrativas, a serem exercidas de acordo com as competências fixadas 

em lei, pelos agentes dos órgãos e entidades dos poderes executivos Federal e Estaduais, 

pertencentes ao Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de acordo com o 

disposto nos arts. 29 e 30, da Lei no 9.433/97, que estatuem sobre a ação do Poder Público, 

na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos”. 

 

No que concerne à aplicação de penalidades, não há evidência de um esforço de aplicação e 

cobrança sistemáticas de penalidade, embora vez por outra, em casos de conhecimento 

público se anunciem tais medidas. No âmbito dos recursos hídricos, a mesma Lei 9.433/97 

tipificou infrações e a elas associou penalidades, inclusive pecuniárias, de efeito educativo ou 

punitivo em face de condutas sem respaldo legal, sem outorga, ou em desconformidade com a 

                                                
70 Op. cit. p. 169 
71 Op. cit. p. 175 
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outorga, com regulamentos administrativos, instruções e procedimentos fixados pelos órgãos 

ou entidades competentes. Nos casos de embargo provisório de serviços e obras necessárias 

ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas 

referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos e nos casos de 

embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinente, no seu 

antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, como previsto no Código de Águas, ou 

tamponar os poços de extração de água subterrânea, sem prejuízo de responder pela 

indenização dos danos a que der causa e em caso de reincidência, a multa será aplicada em 

dobro. Segundo a Agência Nacional de Águas, compete aos órgãos instituídos para a 

regulação dos recursos hídricos a aplicação das penalidades, quando assim previsto nos 

respectivos atos de constituição (criação).  

 

No entanto, vale observar, o art. 49 da Lei no 9.433/97 trazia disciplina específica, definindo 

as infrações e penalidades, dentre elas as multas, cujos valores mínimo e máximo eram de 

R$ 100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), simples ou diária. Se entendermos que 

a lei nova derroga a anterior, no que conflitarem, nos termos da lei de Introdução ao Código 

Civil, prevalecerá, no que couber, a Lei no 9.605/98. Vale ainda o interessante e competente 

estudo de MARCELO MALUCELLI72 sobre a revogação do art. 271 do Código Penal 

Brasileiro, que trata da corrupção ou poluição de águas potáveis.  

 

                                                
72 MALUCELLI, Marcelo et al. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2 ed., 2002. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 
2005. p. 156 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo partiu da suposição de que o Brasil tem regime jurídico moderno em 

matéria de águas, garantindo sua tutela civil, e normas administrativas e de natureza penal, 

que garantem o controle e a repressão de atividades danosas ou potencialmente danosas para o 

meio ambiente e, em decorrência, a legislação ambiental no Brasil poderia servir de modelo 

na construção adoção de normas ambientais comunitárias no processo de integração da 

América Latina - em especial na Comunidade Latino-americana de Nações -, para a adequada 

gestão e proteção dos recursos hídricos, assim como para a regulação do uso econômico da 

água, formando uma imagem favorecedora para uma maior inserção política e econômica da 

região no mercado global. Admitiu esse estudo, também, como pressuposto, de que não há 

outro caminho para o desenvolvimento harmônico da Região que não a cooperação entre os 

povos, ainda que a conscientização esteja em seu estágio inicial.  

 

Além de buscar demonstrar se e como o Brasil poderá cooperar com a comunidade latino-

americana de nações, no propósito de adotar normas comunitárias harmonizadas relativas à 

regulação do uso econômico dos recursos hídricos, por já ter um regime jurídico bastante 

avançado no contexto das nações da América latina, o presente estudo revelou que no plano 

constitucional nem todos os países do continente sul americano, revelam-se preocupados com 

a constitucionalização da proteção ambiental, como adotado pelo legislador brasileiro. No 

entanto, revelou, também que algumas nações latino-americanas já se mostram mais imbuídas 

que o Brasil da necessidade de inserção em suas Lei Magnas de comandos voltados para a 

proteção ambiental. 

 

O estudo ora apresentado abordou a repartição de competências entre os entes políticos 

internos, revelando uma tendência de desconcentração dos investimentos e de 

descentralização do poder de decisão, focando-os nas bacias hidrográficas onde se dá a 

expropriação de riqueza do usuário/poluidor. Essa talvez seja a melhor característica da 

política nacional de recursos hídricos. Em primeiro lugar, porque o envolvimento do usuário-

pagador e do usuário-poluidor no processo de decisão a legitima. Em segundo, porque o 

retorno dos recursos arrecadados com a cobrança para a bacia que os gerou evita, ou minimiza 

a dilapidação dos recursos pela burocracia estatal. Em terceiro, porque permite a participação 

da sociedade civil organizada, o que realiza o Estado Democrático de Direito. 
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Também analisou-se o regime jurídico de regulação do uso econômico da água, a 

normatização do exercício regular do poder de polícia - atividades de fiscalização, controle e 

aplicação de sanções. 

 

Um outro objetivo atingido foi de abordagem da interseção entre o Direito Ambiental e o 

Direito Tributário, em especial, quanto às divergentes possibilidades de atuação estatal 

(fiscalidade x extra fiscalidade), além de discorrer sobre divergências doutrinárias sobre a 

natureza jurídica da cobrança sobre o uso econômico da água.  

 

Efetivamente, o presente estudo revelou que o Brasil vem, há mais de 70 anos, adotando 

legislação específica sobre o uso da água. Revelou também que a legislação ambiental 

brasileira vem incorporando as disposições de tratados e convênios internacionais, fazendo a 

inserção de capítulo específico sobre esta matéria na Constituição Federal. 

 

Mais do que apenas prever em sua Constituição a necessidade de proteção ambiental, a 

legislação ambiental brasileira modernizou-se, incorporando os princípios internacionalmente 

aceitos de precaução, prevenção e proteção ambiental, o ressarcimento por danos efetivos ao 

meio ambiente e desenvolve intenso esforço nos diversos níveis de administração pública para 

a imposição da internalização dos custos ambientais pelo poluidor e pelo usuário de recursos 

naturais. 

 

Quanto ao tema central desta monografia, a regulação ambiental relativa a recursos hídricos 

no Brasil, dentro do contexto latino-americano, com enfoque na regulação do uso econômico 

de recursos hídricos no Brasil, foram examinadas e comparadas as disposições sobre a 

proteção ao meio ambiente nas Constituições federais das nações latino-americanas, a 

evolução histórica da legislação brasileira relativa aos recursos hídricos, aspectos relativos à 

internalização dos custos decorrentes do uso dos recursos hídricos.  

 

O problema da pesquisa, que era responder até que ponto o Brasil está preparado para 

cooperar com a comunidade latino-americana de nações na harmonização de suas legislações 

ambientais relativas ao uso econômico dos recursos hídricos, pode agora ser respondido 

afirmativamente: o Brasil, por seu gigantismo, pela sua diversidade biológica, de solos e 

climas, diante da evidência trazida neste estudo de que está incorporando à sua legislação 

ambiental os conceitos e valores internacionalmente propostos e por estar implantando os 
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instrumentos normativos e administrativos necessários a um controle efetivo do uso de 

recursos naturais, apesar dos problemas que o gigantismo lhe impõe, pode servir de modelo 

de comparação para todos os países do continente Sul-Americano. 

 

É verdade que em alguns aspectos o Brasil tem muito a aprender com as outras nações latino-

americanas, em especial na questão da preservação paisagística e, sobretudo, na questão da 

participação popular no processo decisório das bacias hidrográficas que se revela muito 

presente nas constituições de diversos países latino-americanos, especialmente quanto aos 

direitos dos índios, considerando que no Brasil de hoje ainda existem dezenas de grupos 

indígenas ainda desconhecidos, ainda sequer contatados pelo homem civilizado.  

 

É, também, verdade que diversas controvérsias jurídicas ainda acontecem e vão continuar 

acontecendo em relação ao Direito Ambiental no Brasil. Mas, dessas discussões é que 

surgirão os arranjos institucionais, as legislações mais modernas, os instrumentos de controle 

administrativo e de tutela jurídica mais adequados para o fim colimado: proteger e preservar 

um ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações atual e futuras. 

 

Como fechamento desse estudo, referencio aqui a edição de decreto presidencial de 22 de 

março de 2005, nominado “Decreto da Década da Água”, inequívoca demonstração de 

interesse e suporte à Resolução aprovada pela Assembléia das Nações Unidas, que trata do 

Decênio Internacional para a Ação - 2005 - 2015: Água, fonte e vida, que instituiu a Década 

Brasileira da Água, iniciada em 22 de março de 2005, com os objetivos de promover e 

intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao 

gerenciamento e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla 

participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objetivos contemplados 

na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos em convenções, acordos e 

resoluções, a que o Brasil tenha aderido. 
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