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RESUMO 

 
 
A proposta da pesquisa é refletir sobre a colaboração na defesa do direito de acesso 
à água potável como direito de personalidade das futuras gerações. Focou-se na 
problemática da crise hídrica, pois o elemento água é essencial para a manutenção 
da vida, direito primeiro em nosso ordenamento. Reconhece que, sem acesso a este 
recurso básico, essencial para manutenção da vida e do corpo humano, a vida 
humana restará comprometida. Além da essencialidade para a vida, na conjuntura 
social estruturada, a água se faz pilar de qualquer desenvolvimento tecnológico e 
econômico. Para tanto, a pesquisa investigou a relação entre o homem e o meio 
ambiente natural e constatou que o aumento exponencial da destruição de recursos 
hídricos, visa, além das necessidades básicas, o máximo bem-estar individual e 
social, que ocasionou o desequilíbrio ecológico e as alterações ambientais em nosso 
planeta. Como resultado, constata-se a extrema necessidade de converter as ações 
humanas na pressão que exerce sobre os recursos hídricos, com educação 
ambiental, cultivando a preservação e melhoria das fontes de água. O trabalho 
utilizou-se do método hipotético-dedutivo, chegando à conclusão de que os recursos 
naturais, em especial o hídrico, é agente influenciador como também imprescindível 
para que o ser humano possa desenvolver-se e adquirir sua personalidade. É 
preciso recordar o passado, repensar o presente com consciência para o futuro, pois 
não podemos perder de vista como os direitos e as políticas públicas que hoje 
plantamos vão impactar o mundo e as futuras gerações. O desafio é a manutenção 
de bens vitais como água em condições sadias. Sem eles não há desenvolvimento 
humano, não há desenvolvimento da personalidade do ser humano. 

 
Palavras-chave: Colaboração intergeracional; Direito à água; Direito à 
personalidade; Meio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 
The proposal of the research is to reflect on the collaboration in the defense of the 
right of access to drinking water as the personality rights of future generations. It 
focused on the problematic of the water crisis, because the water element is 
essential for the maintenance of life, right first in our planning. Recognizes that, 
without access to this basic resource, essential for the maintenance of life and the 
human body, human life will remain compromised. Besides essential for life, in the 
structured social conjuncture, water becomes a pillar of any technological and 
economic development. To do so, the research investigated the relationship between 
man and the natural environment and found that the exponential increase in the 
destruction of water resources aims beyond basic needs, maximum individual and 
social welfare, which caused the ecological imbalance and the environmental 
changes on our planet. As a result of the present dissertation, the extreme need to 
convert human actions to the pressure exerted on the water resources, with 
environmental education, cultivating the preservation and improvement of the water 
sources. The work was based on the hypothetical-deductive method, arriving at the 
conclusion that the natural resources, especially water, are influencing agents as well 
as essential for human beings to develop and acquire their personality. It is 
necessary to remember the past, to rethink the present with conscience for the 
future, because we can not lose sight of how the rights and the public policies that we 
plant today will impact the world and future generations. The challenge is the 
maintenance of vital goods such as water in healthy conditions. Without them there is 
no human development, there is no development of the personality of the human 
being. 
 
 
 
Keyword: Intergenerational collaboration; Right to water; Right to personality; 
Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e técnicas aplicadas e acumuladas nas mais diversas 

áreas do conhecimento humano, no decorrer dos séculos, fez com que o homem 

atingisse níveis antes inimagináveis de saúde, salubridade, consumo, conforto, 

comodidade, consequentemente, gerando o aumento da expectativa de vida. 

Geração após geração, todo o legado ganha novas experiências a partir das 

pré-existentes, agregando-se às novas descobertas e avanços. O modo como o 

homem vive em sociedade também se alterou, dessa forma, o direito surge como 

garantidor de prerrogativas da convivência dos iguais em tal sociedade.  

Para atingir a atual conjectura de direitos e deveres, a humanidade teve de 

romper com grilhões estabelecidos e a ruptura para o novo nunca foi fácil e 

tranquila, mas sim conturbada como a história prova ao decorrer dos séculos. 

 Como as gerações ou dimensões do direito, as de primeira dimensão 

ligados ao valor da liberdade, são os direitos civis e políticos contra o totalitarismo do 

Estado e de seus mandatários; os de segunda dimensão, direitos sociais, 

econômicos e culturais, direitos de titularidade coletiva e com caráter positivo; os de 

terceira dimensão, ligados ao valor fraternidade ou solidariedade, são os 

relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à 

autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o 

patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação; direitos de quarta 

dimensão são os que compreendem os direitos à democracia, informação e ao 

pluralismo.  

Muitos perderam e ainda há os que arriscam sua vida para alcançarmos tal 

patamar de direitos e a garantia de seu respeito. O atual rol de liberdades, garantias 

e a democracia a qual vivemos no século XXI, na maioria dos países ao redor do 

globo, podem ser classificados como direitos intergeracionais, pois não foram lutas 

em vão no passado, mas sim para sua plena manutenção às futuras gerações, e 

cabe tal legado ser aperfeiçoado pelas gerações vindouras.  

O direito primeiro capaz de suster todos os demais é o direito à vida, 

insculpido como cláusula pétria em nosso ordenamento jurídico na Constituição 

Federal de 1988, no caput do artigo 5º. E para manutenção da vida de qualquer 

pessoa ou ser vivo, é essencial o acesso à água, pois todo aquele que não a ingere 

ou ingere tal líquido contaminado apressa sua morte. Por isso, a Constituição 
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Federal de 1988, elencou o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, bem 

comum e essencial para qualidade de vida, cabendo a todos, cidadão e Estado o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, ou seja, 

uma verdadeira solidariedade intergeracional.  

A Constituição Federal, cidadã e ambiental, fez sua parte, afirmou que os 

sucessores mais afastados no tempo são cotitulares do mesmo direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado que asseguram a cada um de nós, isto é, a 

humanidade do presente. Consequentemente, é lícito afirmar que, nesse paradigma 

jurídico-intergeracional, o meio ambiente é disputado por dois sujeitos (coletivos) 

distintos, situados em épocas diferentes. 

Perceptível é que o legado, além de cultural, vincula-se aos recursos 

naturais, em especial, a água, que se torna recurso hídrico ao incorporar-se aos 

meios de produção econômicos, e com a pressão exercida pelo consumo cada vez 

maior, além da degradação causada por poluição, assoreamento, contaminação, 

quebra do ciclo hidrológico, descarte de resíduos e rejeitos, compromete-se o futuro 

de nossa própria espécie por nossos próprios atos. 

A presente dissertação enfrenta o seguinte questionamento, como observar 

o futuro sem negar o fluxo do passado possa tê-lo prejudicado?  

A exemplo de acidentes nucleares, os quais seus efeitos condenaram por 

séculos indivíduos que nem sequer se suponham um dia existir, tal qual a 

devassidão das águas infligirá seus efeitos às futuras gerações, que não foram 

responsáveis por tal degradação, pois afinal são gerações distantes ligadas por um 

vínculo jurídico intertemporal. 

Viver já é um risco, produzido pela própria ação humana, assim como a falta 

de solidariedade contemporânea, na busca de alimentar sua satisfação 

momentânea, particular em detrimento de todo o resto ao seu redor.  

Nosso ordenamento jurídico coloca a salvo o direito à personalidade das 

futuras gerações, cabe-nos a aplicabilidade e mudança na cultura consumerista e da 

descartabilidade.  

Vejamos sintaticamente a proteção legal da personalidade dos que ainda 

não nasceram sobre recursos hídricos: em 1981, a Política Nacional de Meio 

Ambiente, introduziu em seu artigo 2, inciso I, que o meio ambiente é um patrimônio 

público, a Constituição Federal, como já citada não apenas em seu artigo 225, mas 

espalhada em seu texto garante que todos têm direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida.  

O Código Civil versa que, no artigo 99, inciso I, são bens públicos e uso 

comum do povo, os rios e mares, a Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu 

artigo 1º, inciso I, versa que a água é um bem de domínio público, logo, um direito 

difuso, de todos. 

Buscou-se a interdisciplinariedade, em temáticas além do direito e da 

personalidade humana, pois as relações do homem para com seu ambiente são 

multifocais, nos mais diversos ambientes que frequente e dos quais estão dispostos 

à acessibilidade, à produção e ao consumo de recursos provindos de outros lugares, 

como o exemplo da produção canavieira e da água virtual, internalizada em outros 

bens e serviços. 

No capítulo dois buscou-se a interpelação do direito à personalidade, 

preceitos legais e de meio ambiente com a interação humana. Exposição de direitos 

e garantias legais para assegurar o acesso e disponibilidade em quantidade e 

qualidade, essencial para a vida de todos e a sua proteção e recuperação, ou seja, 

garantir a dignidade da pessoa humana.  

A partir do capítulo 3, tratamos da visão utilitarista que a água tem, sua 

conversão em recurso hídrico, matéria prima sem a qual não se pode produzir 

alimentos, bens manufaturados da indústria da transformação, geração de emprego, 

renda, estabilidade e circulação da água em benefício do homem, e a chamada 

“privatização” ou apossamento da água para ganhos econômicos internos, ou seja, 

internalização dos lucros e a externalização negativa para a sociedade e as demais 

formas de vida, análise da limitação da água disponível, pois é elemento natural 

limitado, escasso, dotado de valor econômico para evitar seu desperdício, e lembrar 

ao usuário de sua importância quando do desperdício ou da degradação.  

Porém, é vedado qualquer tipo de privatização da água, o Estado como 

gestor, é responsável através de seus órgãos ambientais do controle de acesso à 

água, através da outorga, após os devidos estudos de impacto ambiental, e, é claro, 

a cobrança pelo volume captado ou derivado, valores que não são um imposto, mas 

sim uma forma para retornar as bacias hidrográficas em investimentos na sua 

reestruturação.  

Ressalta-se que a água em seus cursos e ou subterrâneos, não são 

passíveis de alienação, e qualquer abuso deve ser coibido, pois a água tem como 
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função primeira o consumo humano e a dessedentação de animais. 

No capítulo 4, vislumbramos alternativas viáveis, tanto de cunho jurídico 

como educacionais na mudança dos rumos que a humanidade toma com relação à 

utilização das águas. Os desafios para que possamos, de forma justa e equilibrada, 

garantir as futuras gerações o seu direito ao acesso à água potável e recursos 

hídricos em quantidade e em qualidade comparável ou em melhores condições que 

as atuais.  Vencer o desequilíbrio entre consumo e desperdício de água, combater a 

poluição em todas as suas formas, efetivas políticas para que sejam públicas e não 

apenas de governos interessados na manutenção hídrica e ambiental. Educação 

ambiental ampla, com a preparação de jovens e crianças em todos os níveis 

escolares como determina nossa Constituição Federal, são algumas formas de 

garantir que as novas gerações possam usufruir das águas. 
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2 DIREITO DA PERSONALIDADE E A GARANTIA DE VIDA PARA AS FUTURAS 

GERAÇÕES 

 

O presente capítulo tratará da perspectiva do direito da personalidade como 

marco teórico e normativo, do direito ao acesso a recursos naturais em quantidade e 

qualidade capazes de assegurar o direito à vida para as futuras gerações. 

Como garantir um direito aos que ainda nem sequer nasceram? Como 

manter a qualidade de recursos tão necessários ao desenvolvimento econômico, 

geração de emprego e renda, tão latente na atual conjectura do século XXI no pós 

revolução industrial? Será possível, como versa a Constituição Federal em seu 

artigo 2251 e o ordenamento jurídico infraconstitucional, satisfazer as necessidades 

da presente geração sem comprometer o futuro das próximas, ou seja, a garantia da 

sobrevivência da espécie humana através das demandas e escolhas realizadas 

hoje. 

O ser humano não é mero coadjuvante em suas relações com o meio 

ambiente natural, tem papel principal nas alterações ambientais ao qual usufrui e 

transforma os recursos disponíveis, sua responsabilidade para tal manutenção 

engloba a preservação das funções biológicas de nosso planeta, assegurar vida em 

todas as suas formas é também garantir que as gerações do amanhã possam 

primordialmente ter o maior de todos os direitos, à vida e a sua qualidade 

necessária, pelos seus elos sucessivos intergeracionais. 

Os maiores impactos gerados pós revolução industrial ainda são incertos, 

seus riscos imensurados, porém o mal distante imaginado não suscita o mesmo 

receio que o mal presente e por isso a preservação das gerações futuras e da 

própria espécie humana não influencia tanto a sensibilidade da geração presente, 

que eticamente tem o dever de preservar o meio ambiente e seus recursos naturais. 

 

 

 

 
                                                      
1Art. 225 caput: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. BRASIL. Constituição Federal de 
1988. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 set. 
2018.  



 

 

15 
 

 
 

2.1 DIREITO À PERSONALIDADE DAS FUTURAS GERAÇÕES 

 

A personalidade, de uma maneira geral, é ampla e caracteriza os atributos 

da pessoa, é o que a faz diferente das demais, com suas características únicas. 

A palavra personalidade se originou do latim persona, com referência a 

máscara utilizada no teatro romano em peças clássicas gregas, para 

desempenharem o papel da personagem, ao utilizar a máscara de seu personagem 

o ator (homem), tornava-se uma pessoa.2 

A filosofia clássica reservou ao homem atributos pessoais, sentimentos, 

senso de responsabilidade, liberdade, elevando-o ao grau mais alto na hierarquia 

dos seres.3 

Diogo Costa Gonçalves compreende pessoa como:  

“Pessoa é aquele ente que, em virtude da especial intensidade do seu acto 

de ser, autopossui a sua própria realidade ontológica, em abertura relacional 

constitutiva e dimensão realizacional unitiva”, enfatiza que o homem é um ser em 

construção, é o modo da pessoa. Conceitua personalidade como:  “[...] conjunto das 

qualidades e relações que determinam a pessoa em si mesma e em função da 

participação na ordem do ser, de forma única e singular” 4   

Consideram-se como direito à personalidade os direitos reconhecidos à 

pessoa humana, essenciais perante a sociedade a qual pertença, com previsão no 

ordenamento jurídico para a defesa dos valores inatos no homem, ou seja, são 

direitos que se relacionam com atributos inerentes à condição humana, tais como a 

vida, honra, dignidade,5 pois diz respeito à essência do ser, vitalícios, 

intransmissíveis, irrenunciáveis,  necessário e oponível erga omnes cabendo ao 

Estado reconhecê-los e os sancioná-los no plano do direito positivo, nas palavras de 

Carlos Alberto Bittar: 

 

Entendemos que os direitos da personalidade constituem direitos 
inatos – como a maioria dos escritores ora atesta – em nível 
constitucional ou em nível de legislação ordinária -, e dotando-se de 

                                                      
2
 FEIST, Jess; FEIST, Gregory J.; ROBERTS, Tomi-Ann. Teorias da Personalidade. 8 ed. Tradução 

de Sandra Maria Mallmann da Rosa. Porto Alegre: AMGH, 2015, p. 04. 
3 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade: fundamentação ontológica da 
tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p. 22. 
4 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade: fundamentação ontológica da 
tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p.68. 
5 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro. Forense. 2001, p. 01 
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proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se volte, a 
saber contra o arbítrio do poder público ou as incursões de 
particulares. [...] existem antes e independentemente do direito 
positivo, como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em 
suas manifestações.6 

  

Na doutrina civilista, a personalidade decorre da lei, a expressão pessoa 

como ser humano singularmente considerado, portador de direitos e obrigações, e 

personalidade, como a aptidão do homem em exercer tais direitos e obrigações 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico.7 

Perceptível é que o direito da personalidade visa à proteção da pessoa 

humana diante dos outros homens e do Estado. A valorização à vida do homem e à 

carga que ela venha a possuir, ganhou novo tônus após as duas grandes guerras da 

primeira metade do século XX, diante da carnificina e do genocídio causado pelo 

holocausto judeu infligido pela Alemanha Nazista, na qual a vida humana banalizou-

se com o aval legal do Estado totalitário, apesar de inatas, fora necessário a 

positivação dos valores à vida humana.  

 

O total desrespeito pela vida humana e pela liberdade do homem, 
que predominava ao tempo em que dominavam na Europa os 
regimes totalitários despertou os povos para uma nova realidade: a 
de proteger, sob todos os aspectos, os valores da personalidade e a 
importância do indivíduo como ser humano. Em virtude desse fato 
terrível, os constituintes deram prevalência nas Constituições 
promulgadas a partir do pós-guerra, à tutela especial do indivíduo 
como pessoa, à proteção de sua personalidade e à garantia da 
salvaguarda da dignidade do ser humano.8 

  

O direito basilar da personalidade, fundamental para assegurar a todos as 

pessoas os demais direitos é a vida, sem a qual de nada adiantaria todo um rol 

positivado se a vida não for plena, nos mais variados aspectos, tais como, a 

liberdade de expressão, saúde, educação e no que concerne a presente 

dissertação, a qualidade de vida e o seu devido acesso aos recursos naturais 

capazes de sustê-la. 

A salvaguarda dos direitos humanos, elencados na ordem internacional, são 

direitos inerentes ao homem reconhecidos em todos os povos e nações, e os  
                                                      
6 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro. Forense. 2001, p. 11 e 12. 
7 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo. Revista dos 
Tribunais. 2005, p. 31. 
8 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo. Revista dos 
Tribunais. 2005, p. 57. 
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direitos fundamentais, são direitos do homem jurídico-institucionalmente garantidos 

e limitados no espaço-tempo,9 localizam-se em um plano normativo especial, a 

Constituição Federal.10  

A pessoa, ser individual, carrega em si sua carga valorativa a qual se integra 

a sua família, sociedade, Estado com seus próprios atributos, os direitos da 

personalidade elevam a pessoa a um só tempo como sujeito e objeto de direitos, 

contra todos os demais membros da sociedade em que está inserido (erga omnes), 

para a defesa de sua dignidade, existência, ou seja, a dignidade da pessoa humana 

e o respeito de um para com o outro e do Estado para com o seu cidadão.  

Apesar de inato, tem-se então a necessidade da positivação para obrigação 

do respeito à pessoa humana não apenas pelo costume ou com direito natual, mas 

também pela imposição legal e a sanção estatal pelo desrespeito da lei. 

Miguel Reale define a pessoa como o “indivíduo na sua dimensão ética 

enquanto é e enquanto deve ser” e a considera como “o valor-fonte de todos os 

valores, [...] o principal fundamento do ordenamento jurídico”. Assim sendo, “os 

direitos da personalidade correspondem às pessoas humanas em cada sistema 

básico de sua situação e atividades sociais”.11 

Mesmo sendo incipiente o direito da personalidade das futuras gerações, 

busca a proteção sobre a vulnerabilidade dos que ainda não têm a possibilidade (e 

voz), para a defesa de seus interesses e direitos. Para Émille Gaillard, o 

comportamento das presentes gerações pode preservar o interesse das futuras 

gerações: 

 

O reconhecimento da vulnerabilidade das futuras gerações, de sua 
vez, se dá pela sua impossibilidade de reivindicar hoje a proteção de 
seus interesses. Expressa-se como uma decisão de respeito à 
liberdade das futuras gerações, exigindo um comportamento ativo 
das gerações atuais na preservação desses interesses. [...] Propõe-
se atualmente, seus fundamentos a partir de um princípio de não 
discriminação temporal, ou ainda pelo reconhecimento de um 
princípio da dignidade das gerações futuras, todas legitimadas por 
íntima conexão da preservação desses interesses e os direitos 
fundamentais.12 

                                                      
9 MELLO, Cleyson de Moraes. MOREIRA, Thiago. Direitos Fundamentais e Dignidade da Pessoa 
Humana. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015, p. 31. 
10 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. São Paulo: Método, 2008, p. 211. 
11 REALE, Miguel. Os direitos da personalidade. O Estado de S. Paulo, 14 jan. 2004 p. 2. apud. 
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2014, p. 119. 
12 GAILLARD, Émille. Générations futures et droit privé. Versun droit des generation futures. Paris. 
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As escolhas que a atual geração realiza, terão reflexo na vida dos que estão 

por vir, mesmo que sejam culturais, recairão sobre o direito ao meio ambiente sadio 

das gerações futuras, pois tem-se um vínculo indissociável entre o direito à sadia 

qualidade de vida e a preservação do meio ambiente como um todo, a partir do que 

se optou ontem e a escolha de hoje, Ayala sustenta que o problema: “não é o de 

saber quem são as futuras gerações, mas sim o de como formar as decisões sobre 

seus interesses”.13 Essa discussão se impõe tendo em vista a proteção de um 

interesse sem sujeito atual concreto.14 

Ainda no que se refere ao direito das futuras gerações a terem acesso aos 

mesmos recursos naturais os quais dispomos atualmente, ressalta-se que o direito 

ambiental é um ramo do direito compromissado com a dimensão temporal futura, ou 

seja, os instrumentos normativos que preveem a dignidade e a igualdade de direitos 

à sociedade humana, a qual transcende os limites temporais e espaciais das 

presentes gerações.15 

Para a fruição de garantias como o acesso a água, implícito no artigo 22516 

de nossa Constituição Federal, ou seja, meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, ao qual se impõe 

tal dever tanto ao Poder Público como ao povo, com o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações, implica a salvaguarda de um 

direito fundamental da dignidade da pessoa humana,17 sem o qual todos os demais 

direitos da personalidade não fariam sentido. 

A garantia ao direito de personalidade às futuras gerações como sujeitos de 

direito vulneráveis, é uma concepção vinculada ao valor atribuído a ela, pois trata-se 

de uma maneira como a evolução e construção social aplica aos direitos ao seu 

                                                                                                                                                                      
LGDJ, 2011, p. 351-352. apud. MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos 
vulneráveis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 179. 
13 AYALA, Patryck de Araújo. A proteção jurídica das futuras gerações gerações na sociedade de 
risco global: o direito ao futuro na ordem constitucional brasileira. In: BORATTI, Larissa Verri; 
FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.) Estado de direito ambiental: 
tendências. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 320-359. 
14 MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 190. 
15

 CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 66. 
16 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
17 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense. 2001, p. 48. 
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tempo, ou seja, valores histórico-culturais de uma sociedade, no presente momento 

a contemporânea, em que valores da terceira dimensão do direito, pela positivação 

de direitos difusos, de solidariedade (intergeracional)  constituem um processo de 

expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados por valores 

fundamentais de acesso e garantia ao meio ambiente,18 afinal para que serviriam os 

direitos sem personalidade ou personalidade sem pessoa? 

Sob o aspecto de interpretação cultural e temporal dos direitos da 

personalidade, discorre Miguel Reale: 

 

Como já disse, cada direito da personalidade se vincula a um valor 
fundamental que se revela através do processo histórico, o qual não 
se desenvolve de maneira linear, mas de modo diversificado e plural, 
compondo as várias civilizações, nas quais há valores fundantes e 
valores acessórios, constituindo aqueles as que denomino 
invariantes axiológicas. Estas parecem inatas, mas assinalam os 
momentos temporais de maior duração, cujo conjunto compõe o 
horizonte de cada ciclo essencial da vida humana. Emprego aqui o 
termo horizonte no sentido que lhe dá Jaspers, recuando à medida 
que o ser humano avança, adquirindo novas idéias ou ideais, assim 
como novos instrumentos reclamados pelo bem dos indivíduos e das 
coletividades. 
Ora, a cada civilização corresponde um quadro dos direitos da 
personalidade, enriquecida esta com novas conquistas no plano da 
sensibilidade e do pensamento, graças ao progresso das ciências 
naturais e humanas. 
O último valor adquirido pela espécie humana é o ecológico, por 
força do qual estabelece o Art. 225 da Lei Maior [...] 
Trata-se já agora de novo direito da personalidade. 
O que podemos esperar, sob a perspectiva histórico-cultural aqui 
exposta, é que, no futuro, novas aquisições aconteçam, 
transformando em direitos da personalidade as que ainda constituem 
possibilidade de ser e de agir para o maior número de seres 
humanos19. 

 

 

A atual geração, de cultura ocidental, acumulou conhecimento, experiência e 

tecnologia suficiente para detectar malefícios causados pelo próprio 

desenvolvimento e aproveitamento de recursos naturais, a ponto de antever o 

resultado de suas ações, e como o artigo supracitado de Miguel Reale, dentro de 

seu contexto e perspectiva, vislumbra que as gerações futuras possam ter o seu 

                                                      
18 MELLO, Cleyson de Moraes. MOREIRA, Thiago. Direitos Fundamentais e Dignidade da Pessoa 
Humana. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 2015, p. 57. 
19 Os direitos da personalidade. Disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm> 
Acessado em: 04 jan. 2019. 
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direito à personalidade de uso e gozo de recursos hídricos (e os demais recursos 

ambientais), ameaçados pela má gestão das gerações no passado.  

Apesar de ser uma probabilidade fictícia, o direito não alcança os que ainda 

não nasceram, do ponto de vista do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10.406/2002, já 

que apenas a pessoa é “capaz de direitos e deveres na ordem civil” (art. 1º), e a sua 

personalidade começa do nascimento com vida”, embora a lei ponha “a salvo, desde 

a concepção, os direitos do nascituro” (art. 2º).  

Porém, as relações jurídicas intergerações existem e são conflitantes, cite-

se o exemplo clássico de um acidente nuclear, catastrófico, a ponto de anular uma 

região inteira, sem condições de moradia ou permanência humana, devido à 

radiação de urânio ou plutônio que contaminará e condenará à morte qualquer um 

que desafie o local com sua presença, ou seja, é ad continuum, permanecerá no 

tempo por gerações (milhares de anos), da mesma maneira a contaminação de sua 

água, o solo, vegetação e animais. Num contexto de insegurança e 

interdependência, causada por outras gerações, os riscos tornam-se reais, e levam 

a condição humana de incertezas ao futuro.20 

Tal exemplo demonstra como uma geração pode prejudicar por séculos 

todas as gerações do por vir, condenadas pelos atos do passado, ligados por um 

erro do qual não cometeram, porém pagarão por ele de diversas formas, na saúde, 

econômica, social e ambiental.  

O mesmo acontece com os recursos hídricos, sem decisões favoráveis hoje, 

ou seja, advogar e dar juízo do passado, paradoxo temporal, salvaguardar-se-á 

interesses futuros.  Outrossim o contexto intergeracional revela a tensão entre o 

imediatismo do presente e os interesses a longo prazo, ao oferecer bem-estar e 

qualidade de vida agora, se o capital natural deixar de existir, não será possível 

provocar no direito nenhuma reação, como já comanda nossa Constituição Federal 

em seu artigo 225.21 

Há que se destacar a necessidade de participação do homem como ser que 

interage com o meio em que vive, na busca de mudanças e melhorias, ou seja, é 

urgente e necessária a construção de uma nova postura ética dos seres humanos 

que humanize o planeta, já que os homens do futuro importam, porque o homem 

                                                      
20 WEYERMÜLLER, Rafael André. Água e Adaptação Ambiental: O Pagamento pelo seu Uso 
como Instrumento Econômico e Jurídico de Proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 55. 
21 RAMOS JUNIOR, Dempsey Pereira. Meio ambiente e conceito jurídico de futuras gerações. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 290. 
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importa.22 

Ante o exposto sobre o valor histórico-cultural de uma sociedade, suas 

perspectivas e conceitos de direitos da personalidade e da nova caracterização da 

terceira dimensão de direitos fundamentais (fraternos) de direitos difusos ligados ao 

meio ambiente e à ecologia, elenca-se também na influência do meio externo natural 

no desenvolvimento da personalidade. 

O meio externo é de vital importância no desenvolvimento do ser humano, 

sobretudo para a saúde do homem, na construção de sua personalidade. O homem 

que cresce e se desenvolve em um meio ambiente sadio, diferencia-se daquele 

privado do mínimo necessário tal qual a água potável, em quantidade e qualidade 

necessários para a manutenção e desenvolvimento, em meio insalubre e 

desfavorável nas condições ambientais. 

Tanto o direito ambiental, quanto o direito de personalidade devem ser 

analisados de forma simbiótica (em conjunto), para que tanto os recursos naturais 

quanto o ser humano possam garantir sua existência futura em conjunto, ou seja, 

proteção de ambos para a sobrevivência, destacando a influência do meio externo 

sadio para o desenvolvimento humano pleno e da construção de sua personalidade. 

O homem privado de recursos vitais, tais como a água e alimento, não tem 

outro interesse senão a própria sobrevivência, o instinto primeiro de todo ser vivo.23 

 O ser humano somente desenvolverá sua personalidade se for atendido em 

suas necessidades vitais, pois saciada sua sede e sua fome em linha constante, 

começará a buscar por outras necessidades, e sua satisfação já que, a pessoa, 

desde que se reconhece no mundo exterior, procura incansavelmente por pertencer 

a algo, precisa ser aceito e ser reconhecido, pertencimento. Essa característica está 

diretamente relacionada com os três agentes influenciadores da personalidade: meio 

externo, relacionamento com a família e condição genética.24  

Atemo-nos à influência do meio externo (meio ambiente), pois se ao homem 

lhe é oferecido condições de vida (em outras palavras, recursos naturais, quantidade 

                                                      
22 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Rio de Janeiro: PUC RIO, 2006, p. 96. 
23 MASLOW, Abraham. Teoria holístico-dinâmica apud FEIST, Jess; FEIST, Gregory J.; ROBERTS, 
TomiAnn. Teorias da Personalidade. 8 ed. Tradução de Sandra Maria Mallmann da Rosa. Porto 
Alegre: AMGH, 2015, p. 173. 
24 RODRIGUES, Mithiele Tatiana. Meio ambiente e direitos da personalidade: Uma reflexão 
jurídica de como o meio externo natural pode influenciar no desenvolvimento da 
personalidade. 2016. 143 f. Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas – Unicesumar. Centro 
Universitário de Maringá, Paraná. 
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e qualidade suficiente, como água potável e alimentação frequente), poderá evoluir e 

desenvolver sua personalidade em plenitude, assim como também suas relações 

interpessoais em sociedade. Os recursos naturais são elementos protegidos como já 

mencionado por nossa Constituição, através do direito ambiental, 

consequentemente, a saúde plena e a vida, mantidas por intermédio dos recursos 

naturais albergadas como direito da personalidade, base da dignidade da pessoa 

humana. 

A manutenção da dignidade e o gozo de direitos humanos reconhecidos 

depende umbilicalmente do ambiente, sobre o aspecto biológico, o homem não pode 

sobreviver mais que quatro dias sem beber água, um mês sem se alimentar, quatro 

minutos sem respirar. O único local conhecido até o momento no universo, apenas 

nosso planeta Terra é capaz de suster a vida como a conhecemos, portanto sem o 

fornecimento de elementos naturais não há personalidade a ser defendida.25 

A sociedade atual (atual geração), assim como as anteriores está exposta 

aos riscos naturais, como qualquer outro ser vivo, tais como seca, enxurradas, 

nevascas, terremotos e maremotos, agora também exposta a uma realidade 

complexa com os riscos criados pela própria humanidade, tais riscos contém 

consequências que afloraram de uma forma ou de outra, intimamente relacionadas 

às decisões que precisam ser significativas com vantagens e desvantagens, 

progresso ou ruína do homem.26  

Citamos o desmatamento, poluição, uso de agrotóxicos, contaminação de 

cursos de reservas de águas, doenças, guerras, armas químicas, biológicas e 

nucleares, super exploração dos recursos naturais para atender a demanda 

consumerista supérflua de nossa sociedade, como risco produzido e tolerado, porém 

estarão seguros os homens das próximas gerações?  

Como efeito direto da formação da sociedade econômica industrializada, 

encontra-se o surgimento dos danos massificados, como exemplificado acima, 

converge para os danos difusos, ao acarretar efeitos de grande magnitude, um dano 

é retroalimentado por suas próprias consequências.  

A decisão terá de ser tomada entre, mudanças de hábitos e rotinas de 

consumo, produção e exploração ou a humanidade terá de se adaptar às carestias, 

                                                      
25 CARVALHO, Edson Ferreira. Meio Ambiente e Direitos Humanos. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 
152. 
26 WEYERMÜLLER, Rafael André. Água e Adaptação Ambiental: O Pagamento pelo seu Uso 
como Instrumento Econômico e Jurídico de Proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 58. 
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mudança climática e crise hídrica, tendo as futuras gerações a pagarem um alto 

custo, tanto econômico como de comprometimento da garantia de sua 

personalidade.27  

Na delimitação temática do presente trabalho, aponta-se o acesso aos 

recursos naturais, e a sua sadia qualidade de vida, como, por exemplo, o direito de 

uso do imóvel rural, na atual conjectura constitucional e da responsabilidade civil. 

Versa que a propriedade do imóvel rural atenderá também a sua função 

social, art. 186 da Constituição,28 sendo seu uso racional a utilização adequada dos 

recursos naturais somado à preservação ambiental, em consonância com o preceito 

constitucional elenca-se o art. 1.228, §1º do Código Civil29, no qual a propriedade 

imóvel exercerá suas finalidades econômica e social, com a devida preservação ao 

meio ambiente, seu equilíbrio ecológico e a não poluição. 

 

No caso, §1º do art. 1.228 do CC/2002, ao dispor sobre o exercício 
do direito de propriedade, incorpora, em termos legislativos, o que já 
reconhecia a doutrina, ou mesmo a legislação especial em matéria 
de preservação ambiental, de que o exercício da propriedade não 
pode se dar de modo lesivo/nocivo ao meio ambiente. Isto não se 
confunde com as limitações ou condicionamentos da propriedade 
com natureza administrativa, ainda que com eles se relacione.30 

 

A propriedade imóvel ganhou novo tônus perante a legislação nacional para 

cumprir sua função socioambiental, como mencionado, não apenas para fruição de 

seus proprietários e de suas atividades econômicas ali implantadas, também para 

garantir o equilíbrio ecológico, manutenção do ciclo hidrológico31 e, 

consequentemente, a manutenção da vida como um todo. 

                                                      
27 CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 138. 
28 Art. 186: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento 
racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – 
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.  
29 Art. 1.228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. §1º O direito de propriedade deve ser 
exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar 
e das águas. 
30 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos 
vulneráveis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 187. 
31 FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável. direito fundamental de 
sexta dimensão. 2. ed. Campinas; Millenium, 2012, p. 08. 
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Neste sentido assevera Délton Winter de Carvalho sobre o legado 

integeracional: 

[...] formando feixes de direitos e obrigações não apenas entre os 
membros da presente geração (intrageracional), como também entre 
as gerações passadas presentes e futuras (intergeracional). Nessa 
perspectiva, entende-se que as presentes gerações adquirem um 
“legado ambiental” das gerações passadas, tendo a obrigação de 
garantir a sua transmissão às gerações vindouras.32 

 

A imposição constitucional e da legislação busca a concretização, o 

equilíbrio entre os interesses da presente e futuras gerações, para que a 

colaboração surta seus efeitos a longo prazo, como uma espécie de poder-dever,33 a 

qual se aproveita dos recursos disponíveis, porém mantendo o suficiente, ou seja, as 

mesmas condições de atual uso e a sua melhoria, também conhecido como 

desenvolvimento, produção e consumo sustentável,34 resultando na justiça 

intergeracional, assim como também escolhas éticas que possam colaborar com as 

futuras gerações. 

 

2.1.1 Conceito Teórico-Jurídico de Futuras Gerações 

 

Gerações podem ser compreendidas por meio de diferentes significados, o 

mais comum é o genealógico, escala familiar de descendência da mesma raiz 

ancestral biológica, passando pelo aspecto cronológico com sua linha temporal ou 

“flecha do tempo”, social, econômico e biológica (estágios da vida do ser) infância, 

adolescência, adulto e idoso, ou seja, classes etárias. 

Para Domingues, as gerações são um tipo de coletividade muito 

proximamente articulada aos processos históricos de mudança social, ou seja, 

gerações não são simultâneas porque cada grupo geracional tem seu próprio tempo, 

suas próprias expectativas, seus próprios valores, sua própria visão de mundo, seu 

próprio destino.35 

                                                      
32 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro à responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 65.  
33 MARQUES Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,  p. 186. 
34 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 129.  
35 DOMINGUES, José Maurício. Gerações, modernidade e subjetividades coletivas. Tempo Social. 
Revista de Sociologia da USP. São Paulo, n.14, p. 67-89, maio 2002. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010320702002000100004&lng=en&nrm=iso&
tlng=pt>. Acessado em: 08 jan. 2019. 
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Ainda sobre teoria de gerações, Mannheim versa que membros de uma 

determinada geração caminham juntos rumo a destinos comuns, movidos por 

intenções e experiências comuns, tal autor conceitua que a noção de gerações 

como “locais geracionais”, demonstra com isso o significado de que as gerações 

ocupam lugares no tempo, inertes e estruturados.36  

Desde a antiga Grécia, o homem possui a noção de justiça ocupa o debate 

filosófico e o aplica perante a sociedade a qual pertence. No entanto até o século XX 

da era cristã não se pautava a relação jurídica entre as gerações, tal fenômeno pode 

se explicar pelos impactos que a humanidade está causando por suas intervenções 

no planeta e a tecnologia que desenvolveu para sua exploração, o que poderá 

arruinar de modo irreversível o destino da humanidade e das demais formas de vida.  

Atualmente, as dimensões temporal e espacial da atividade humana 

ampliaram-se de tal forma que pessoas e regiões inteiras do planeta estão sob o 

risco de ser atingidas negativamente em escala global.37 

No contexto mundial de aproveitamento e deterioração dos recursos hídricos 

e ambientais, a expressão futuras gerações surgiu pela primeira vez em 1972, com o 

reconhecimento oficial, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, na capital sueca, Estocolmo.38  

Porém, Dempsey Pereira Ramos Júnior afirma que, o Preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, se pode vislumbrar uma 

referência implícita às gerações futuras ao versar o documento que “o 

                                                      
36 MANNHEIM, Karl. Das Problem der Generationem. In:_____. Wissenssoziologie. Berlin: Neuwied, 
Herman Luchterhand, 1928. p. 509-565. apud DOMINGUES, José Maurício. Gerações, modernidade 
e subjetividades coletivas. Tempo Social. Revista de Sociologia da USP. São Paulo, n.14, p. 67-89, 
maio 2002. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010320702002000100004&lng=en&nrm=iso&
tlng=pt>. Acessado em 08/01/2019. 
37 TREMMEL, Jorge Chet. A theory of intergenerational justice. London: Earthscan, 2009. Apud 
RAMOS JR, Dempsey Pereira. Meio Ambiente e Conceito Jurídico de Futuras Gerações. Curitiba: 
Juruá, 2011, p.113. 
38 Princípio 1 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 
adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de 
bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a 
segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. 
Princípio 2 
Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente 
amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das 
gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-
estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html> Acessado em 08/01/2019. 
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reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 

seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 

no mundo”. Explica Ramos Júnior: 

 

A referência feita nessa passagem a todos os membros da família 
humana tem uma dimensão temporal que traz todas as gerações 
para dentro do seu âmbito hermenêutico, de modo que a referência a 
direitos iguais e inalienáveis dessa família humana é uma afirmação 
da igualdade básica entre as gerações.39  
 
 

O texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, revela uma 

crença fundamental na dignidade de todos os membros da sociedade humana e em 

igualdade de direitos que se estende no tempo e no espaço, como preceitua Edith 

Brown Weiss: 

De fato, se nós permitirmos que as gerações presentes explorem 
nossos recursos naturais e culturais às custas do bem-estar das 
futuras gerações, nós estaríamos contrariando os propósitos da 
Carta das Nações Unidas e dos documentos internacionais de 
direitos humanos.40 

 

Em 1987, o Relatório Nosso Futuro Comum, conhecido como relatório  

Brundtland, foi publicado pela ONU em 1987, e conceitua esse princípio como: “o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.41 

No Brasil, as futuras gerações obtiveram sua primeira menção implícita em 

1981, na Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) Lei n°6.938 de 31/08/1981, em 

seu artigo 2º, o qual tem por objetivo, “compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico”. Além da “preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas 

à sua utilização racional e disponibilidade permanente”, conforme artigo 4º, inciso I e 

VI. 

A referida lei tem carga implícita do princípio do desenvolvimento sustentável, 

                                                      
39 RAMOS JR, Dempsey Pereira. Meio Ambiente e Conceito Jurídico de Futuras Gerações. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 66. 
40 WEISS, Edith Brown. Environmental Change and internacional law: new challenges and 
dimensions. Tokyo: United Nations University Press, 1992. Cap. 12. apud RAMOS JR, Dempsey 
Pereira. Meio Ambiente e Conceito Jurídico de Futuras Gerações. Curitiba: Juruá, 2011, p. 66. 
41 Disponível em: 
<http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=26> Acessado em: 
08 jan. 2019. 
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e as futuras gerações ao referir-se o uso racional e à “disponibilidade permanente de 

recursos naturais”. 

Em 1988, com o advento da Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil, a expressão “futuras gerações”, aparecerá em nosso ordenamento jurídico 

pela primeira vez, no artigo 225 de forma inequívoca e alva: 

 

 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 42  
 
 

A segunda referência expressa às futuras gerações, encontra-se na Lei n. 

9.433/97 de 08/01/1997, denominada Política Nacional de Recursos Hídricos, cujo 

artigo 2º, inciso I versa: “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos”.43 

A Lei n. 9.795, de 27/04/1999, conhecida como Lei da Educação Ambiental, 

dispõe como um de seus objetivos fundamentais: “o fortalecimento da cidadania, 

autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da 

sociedade” artigo 5º, inciso VII.44  

A Lei n. 9.985 de 18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza, versa em seu artigo 2º, inciso II, que o objetivo da 

conservação da natureza beneficiar: “em bases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo o seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 

futuras”.45 

Na sequência cronológica, a Lei n. 10.257 de 10/07/2001, também conhecida 

como Política Urbana, estabelece como uma de suas diretrizes inscrita no artigo 2º, 

inciso I: “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

                                                      
42 BRASIL. CONSTITUIÇAO FEDERAL. 05 DE OUTUBRO DE 1988. Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acessado em: 08 jan. 2019. 
43 BRASIL. LEI N° 9.433, DE 08 DE JANEIRO DE 1997. Planalto. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm> Acessado em: 08 jan. 2019 
44 BRASIL. LEI Nº 9.795 DE 27 DE ABRIL DE 1999. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm> Acessado em: 08 jan. 2019. 
45 BRASIL. LEI Nº 9.985 DE 18 DE JULHO DE 2000. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm> Acessado em: 08 jan. 2019. 
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gerações”.46 

A Lei n. 11.428 de 22/12/2006, a lei de proteção ao bioma Mata Atlântica, no 

parágrafo único do artigo 6º versa a equidade intergeracional: “Na proteção e na 

utilização do Bioma Mata Atlântico, serão observados os princípios da função 

socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional”. Ou seja, o proprietário 

terá de manter sua propriedade com seus recursos naturais plenos para seu 

aproveitamento hoje assim como para o futuro dos que ainda estão por vir. 

Versa em seu artigo 7º, inciso I:  

 

proteção e manutenção do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro 
das condições que assegurem: I – a manutenção e a recuperação da 
biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 
Atlântica para as presentes e futuras gerações.47 

 

Em 2007, o Decreto 6.040 de 07/02/2007, institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com 

referência expressa às futuras gerações em seu artigo 3º, inciso III, define 

desenvolvimento sustentável como sendo: “o uso equilibrado dos recursos naturais, 

voltado para o melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as 

mesmas possibilidades para as gerações futuras”.48 

O Código Florestal Brasileiro, Lei n. 12.651 de 25/05/2012, também expressa 

o termo futuras gerações em seu artigo 1º-A, inciso I:  

 

I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação 
das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como 
da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade 
dos sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e 
futuras.49 
 
 

Enumeradas no contexto nacional normativo, a presença da expressão de 

                                                      
46 BRASIL. LEI Nº10.257 DE DEZ DE JULHO DE 2001. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm> Acessado em: 08 jan. 2019. 
47 BRASIL. LEI Nº 11.428 22 de DEZEMBRO DE 2006. Brasília, DF em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm> Acessado em: 08 jan. 
2019. 
48 BRASIL. DECRETO Nº 6.040 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm> Acessado em: 08 jan. 
2019. 
49 BRASIL. LEI Nº 12.651 DE 25 DE MAIO DE 2012. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm> Acessado em: 08 jan. 
2019. 
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futuras gerações, é hora de conceituar com cunho jurídico o termo futuras gerações. 

Ramos Júnior conceitua o termo geração presente como aquela que designa 

uma subjetividade coletiva, formada por um conjunto de indivíduos política e 

economicamente ativos, sujeitos capazes de gerarem impactos as vidas das futuras 

gerações, pois:  

 

[...] são eles que podem efetivamente decidir, no campo político e 
agir no campo econômico de uma tal maneira que das suas decisões 
presentes dependerão a qualidade de vida, a dignidade e o bem-
estar das futuras gerações ou a ruína irreversível dos seus 
destinos.50 

 

Para o referido autor, quando a Constituição Federal em seu artigo 225, versa 

sobre o dever das gerações presentes de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as futuras gerações, é a esse grupo que se impõe 

o referido dever, aos que são política e economicamente ativos. 

Faz-se necessário segundo conceito jurídico da era da Constituição de 1988, 

quem são os indivíduos da presente geração, após isso, poderá ser respondido 

quem são as futuras gerações. 

Para configurar a presente geração na tese de Ramos Júnior, são utilizados 

alguns marcos temporais na vida da pessoa, as quais sejam: biológica (vida ativa), 

econômica (pelo trabalho) e a política (ação). 

Pelo Código Civil Brasileiro, em seu artigo 2º, versa que a personalidade da 

pessoa começa do nascimento com vida, porém a lei põe a salvo, desde a 

concepção os direitos do nascituro. Porém no sistema capitalista de produção, 

desde o embrião, bebê, criança e adolescente, não são indivíduos economicamente 

ativos, dependem de seus pais ou tutores, em outras palavras, são agentes que 

dependem de seus ascendentes para tomada de decisão, assim como suprir suas 

necessidades, até mesmo as mais básicas como o suprimento de alimentação. 

O trabalho é proibido aos menores de 14 anos, sendo que dos 14 aos 16 

anos o trabalho é permitido na condição de aprendiz, e dos 16 aos 18 anos 

incompletos não é permito o trabalho noturno, perigoso o insalubre, conforme artigo 

7º, inciso XXXIII51, assim como art. 227, §3º, inciso I da Constituição Federal, 

                                                      
50 RAMOS JR, Dempsey Pereira. Meio Ambiente e Conceito Jurídico de Futuras Gerações. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 147. 
51  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
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portanto somente a partir dos 18 anos completos é que se torna um cidadão 

economicamente ativo, capaz de exercer qualquer atividade laborativa,52 sem 

restrições, tornando-se em tese independente de seus pais, capaz de manter-se. 

A participação política, ou melhor, direitos políticos do cidadão, também 

marcam o registro do início de uma geração, pois apesar de ser permitido votar aos 

16 anos, é um direito facultativo, conforme artigo 14, §1º, inciso II, alínea ‘c’ da 

Constituição Federal53, porém é obrigado o alistamento eleitoral aos 18 anos54, 

sendo concedido ao cidadão o dever de votar e o direito de ser votado (ao cargo de 

vereador, Art. 14, §3º, VI, alínea ‘d’).55 

Outro fator da cidadania brasileira que corrobora para o início de uma 

geração, além da econômica e política é a militar, pois o alistamento militar 

obrigatório para os jovens do sexo masculino ocorre aos 18 anos de idade, conforme 

artigo 143 da Constituição Federal.56  

Toda a geração chegará ao seu final, em nosso ordenamento o contra ponto 

do início de um geração é aos 70 anos de idade. Apesar de não haver limite para o 

desempenho de trabalho na iniciativa privada, os servidores públicos têm a 

aposentaria compulsória, que chega ao fim da atividade laborativa aos 70 anos, 

como versa o art. 40, §1º, inciso II da Constituição Federal57, embora a Constituição 

                                                                                                                                                                      
sua condição social: [...] 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
52 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. [...] 
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, 
XXXIII; 
53 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: [...] 
§1º  O alistamento eleitoral e o voto são: [...] 
II - facultativos para: [...] 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
54 Art. 14 [...] 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
55 Art. 14 [...] 
§3º [...] 
VI - a idade mínima de: [...] 
d) dezoito anos para Vereador. 
56 Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. 
57 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
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considere uma pessoa idosa a partir dos 65 anos de idade,58 concedendo-lhes 

gratuidade nos transportes coletivos urbanos, artigo 230, §2º e a Lei n. 10.741 de 

01/10/2003, Estatuto do Idoso, versa que, idoso é toda pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos de idade59 em seu artigo 1º. 

Outro artigo da Constituição que reflete a idade limite de 70 anos para o fim 

de uma geração, quando o cidadão não é mais obrigado a exercer o seu direito 

democrático de voto, art. 14, §1º, inciso II, alínea ‘b’.60  

Portanto, segundo tal teoria, a concepção jurídica de uma geração atual ou 

presente compreende a faixa etária entre 18 anos aos 70 anos de idade, ou seja, um 

período cronológico de 52 (cinquenta e dois) anos. Os que possuem menos de 18 

anos (incluindo os que possuem a expectativa de vida do nascituro), são a nova 

geração ou futuras gerações, e os que possuem acima de 70 anos de idade são as 

gerações passadas. 

As gerações podem ser definidas culturalmente, não basta ser jovem, adulto 

ou idoso para fazer parte de uma geração, mas sim sua capacidade individual de 

manifestar o seu ciclo de vida integrado a uma sociedade.61 

Nesse sentido, afirma-se que a Constituição Federal utiliza de critério cultural 

dos ciclos da vida, para definir uma geração, com critérios cronológicos, econômicos 

e sociais. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo.  
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: [...] 
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos 
de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;  
58 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida. [...] 
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 
59 Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
60 Art. 14 [...] 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: [...] 
II - facultativos para: [...] 
b) os maiores de setenta anos; 
61 RAMOS JR, Dempsey Pereira. Meio Ambiente e Conceito Jurídico de Futuras Gerações. 
Curitiba: Juruá, 2011, p.150. 
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2.2 ACESSO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, DIREITO 

FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL DA PERSONALIDADE, E A SOLIDARIEDADE 

INTERGERACIONAL 

 

O século XX registrou grandes alterações na forma como o homem passou 

a produzir e consumir em larga escala, de forma massificada no pós-revolução 

industrial, pressionando cada vez mais os recursos naturais do meio ambiente no 

intento das matérias primas necessárias, capazes de suprir a necessidade e 

demanda por produtos para a satisfação de nossos ímpetos por conforto e 

comodidade de modo contínuo, como resultado, desejos e necessidades humanas 

são ilimitados, porém os recursos para atender tal demanda é finito.  

Até o século XIX, os recursos naturais pareciam inesgotáveis, assim como a 

capacidade de regeneração da natureza frente à intervenção humana, neste sentido 

Délton Winter de Carvalho assevera: 

 

A partir da Revolução Industrial, o sistema econômico e suas 
estruturas de mercado usufruem dessa racionalidade para um 
desenvolvimento econômico espoliativo ecologicamente, gerando e 
produzindo riscos e danos ambientais em nível global e 
transindividual.62 

 

O resultado de tamanha exploração e até mesmo “estabilidade” econômica 

produtiva, foi o aumento exponencial da populacional mundial, com contingente 

antes nunca visto, o que ocasiona ainda mais pressão sobre os recursos naturais, 

geração de poluentes, resíduos sólidos, rejeitos e extinção de espécies (vegetais e 

animais), e a sobreposição do interesse do homem sobre as demais formas de vida, 

o chamado antropocentrismo, como demonstra José Roberto Marques, o resultado 

da revolução industrial: 

 

A revolução Industrial trouxe produção de bens em massa e, 
consequentemente, consumo nas mesmas proporções. As cidades 
começaram a crescer desordenadamente, acumulando-se 
construções e pessoas nas circunvizinhanças das fábricas [...] 
produtos em massa, consumo em massa, problemas em massa.63 

 
                                                      
62 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilidade civil pelo risco 
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 62. 
63 MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Forense Universitário, 2005, p. 
08. 
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Para se produzir para demanda cada vez maior de consumo, passou-se a 

explorar cada vez mais, derrubando florestas, aproveitando as águas e poluindo 

também, resultado do capitalismo industrial e pós-industrial, fora o crescimento 

exponencial da população mundial, retroalimentação de crescimento populacional e 

aumento da produtividade econômica.64  

No ano de 1800, havia em nosso planeta 1 bilhão de pessoas. Em pouco 

mais de 200 anos, no ano de 2012, o mundo alcançou a marca de 7 bilhões65 de 

habitantes e segundo a ONU no ano de 2017, contamos com 7,6 bilhões de 

habitantes.66  

Todos consomem de alguma forma, alguns em menor, outros em maior 

quantidade. A exploração e consumo geramos resíduos, o lixo que vai para os 

chamados aterros sanitários, ou simplesmente para “lixão” a céu aberto, degradando 

ainda o meio ambiente, poluindo o solo e lençol freático. Explana Leonardo Boff, 

sobre a ação humana a fim de ilustrar essa situação: 

 

Devido à intemperante e irresponsável intervenção humana nos 
processos naturais, ocorrida nos últimos três séculos, inauguramos 
uma nova era geológica chamada de Antropoceno, que sucede a do 
Haloceno. O Antropoceno se caracteriza pela capacidade de 
destruição do ser humano, acelerando o desaparecimento natural 
das espécies.67 

 

A conexão entre a exploração dos recursos, desenvolvimento econômico, 

crescimento populacional gera, como resultado, resíduos nas mais diversas formas, 

desde a captação dos bens naturais, produção, uso e descarte inadequados, o que 

compromete a sadia qualidade de vida e a manutenção dos recursos naturais, 

assegurado em nossa Constituição no art. 225, resultado do antropocentrismo, ou 

seja, a dominação e exploração pelo homem dos recursos naturais e das formas de 

vida que entendem ser de seu proveito (econômico ou não), subjugando-os como se 
                                                      
64 ALVES, José Eustáquio Diniz. A transição demográfica e o crescimento populacional no 
mundo. Disponível em: <http://www.ufjf.br/ladem/2017/04/07/a-transicao-demografica-e-o-
crescimento-populacional-no-mundo-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves-2/> Acessado em: 12 abr. 
2018. 
65ALVES, José Eustáquio Diniz. A transição demográfica e o crescimento populacional no 
mundo. Disponível em: <http://www.ufjf.br/ladem/2017/04/07/a-transicao-demografica-e-o-
crescimento-populacional-no-mundo-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves-2/> Acessado em: 12 abr. 
2018. 
66 POPULAÇÃO mundial atingiu 7,6 bilhões de habitantes. ONU News. Disponível em: 
<https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes>. 
Acesso em: 14 abr. 2018. 
67 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade – o que é e o que não é. Petrópolis- RJ: Vozes, 2015, p. 21. 
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fosse ente externo e alheio as consequências de seus atos. 

Édis Milaré define bem o conceito de antropocentrismo, a relação do homem 

e seu jugo sob o meio ambiente. 

 

O antropocentrismo é uma concepção genérica que, em síntese, faz 
do Homem o centro do Universo, ou seja, a referência máxima e 
absoluta de valores (verdade, bem, destino último, norma última e 
definitiva etc.), de modo que ao redor desse centro “gravitem” todos 
os demais seres por força de um determinismo fatal. Tanto a 
concepção quanto o termo provêm da Filosofia. [...] Por fim, o 
racionalismo e o desvendamento dos segredos da natureza 
ensejaram ao homem a posição de arrogância e de ambição 
desmedidas que caracterizam o mundo ocidental contemporâneo. E 
o desenvolvimento cientifico-tecnológico, submetido ao controle do 
capital para efeitos de produção e criação de riquezas artificiais, 
desembocou nessa lamentável “coisificação” da natureza e dos seus 
encantos.68 

 

Todo o tratamento dispendido pela força produtiva industrial, distanciou o 

homem de suas origens, e com o racionalismo surgiu o desprezo pelo natural e a 

delicada complexidade de manutenção da vida em nosso planeta. Resultou deste 

afastamento a coisificação de recursos em peças e o sacrifício de outras formas de 

vida e o meio em que viviam para satisfazer-nos em nossas conquistas tecnológicas 

e cientifícas69. O modo de vida social implantado, o do consumismo, faz cada vez 

mais pressão sobre os recursos naturais, e a qualidade de vida passa a ser de 

status perante os demais e não apenas com o que seja necessário para a 

manutenção de uma vida qualitativa saudável, segundo Cortez e Ortigoza, o que se 

tem é apenas a busca da satisfação:  

 

Com a expansão da sociedade de consumo, amplamente 
influenciada pelo estilo de vida norte-americano, o consumo 
transformou-se em uma compulsão e um vício, estimulados pelas 
forças do mercado, da moda e da propaganda. A sociedade de 
consumo produz carências e desejos, tanto materiais quanto 
simbólicos, e os indivíduos passam a ser reconhecidos, avaliados e 
julgados por aquilo que consomem, vestem ou calçam, pelo carro e 
pelo telefone celular que exibem em público. A qualidade de vida e a 
felicidade têm sido cada vez mais associá-las e reduzidas às 
conquistas materiais.70 

                                                      
68 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 107.  
69 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 105. 
70 CORTEZ, Ana Tereza Caceres. Consumo e desperdício - as duas faces das desigualdades. In: 
CORTEZ, Ana Tereza Caceres; ORTIGOZA, S.A.G. (Orgs.) Da produção ao consumo: impactos 
socioambientais no espaço urbano. São Paulo: Editora UNESP, 2009. Disponível em: 
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Na contramão do antropocentrismo, temos o chamado biocentrismo, teoria 

na qual o centro das atividades é voltado para o biológico, extremado na fauna e na 

flora. Da qual o planeta é um único organismo vivo com função vital, a chamada 

Gaia, e o homem afeta a vida de Gaia pela sua interferência71. 

Outra vertente é a do ecocentrismo, que vai além do biocentrismo que 

defende à vida no planeta de forma natural, sem a intromissão humana, no 

ecocentrismo percebe as pessoas de forma indissociável do meio ambiente como 

parte integrante, em que interage, nas palavras de Édis Milaré dá até mesmo sentido 

à vida: 

 

A consideração aprofundada do sentido e do valor da vida sacudiu o 
jugo do antropocentrismo. Sendo a vida considerada o valor mais 
expressivo do ecossistema planetário (já que não se conhecem 
outras possíveis e eventuais formas de vida em outros astros, nos 
moldes em que a concebemos), concentrou-se grande ênfase no seu 
valor.72 

 

Após análise da intervenção humana no meio ambiente e do aproveitamento 

de recursos naturais e do seu lugar como protagonista nas alterações no meio em 

que vive ou explora, assim como suas atividades laborais e transformadoras, é o 

momento de debruçar-nos sobre o direito fundamental de acesso aos recursos 

naturais, essencial para manutenção da vida e do mínimo para a dignidade da 

pessoa humana, constatado é que, o padrão e modo de vida do homem 

contemporâneo, pós revolução industrial, é tão devastador que pode comprometer 

até mesmo a garantia de vida das próximas gerações.  

Os direitos fundamentais são inerentes a todo ser humano, e a sua garantia 

corporifica-se através de tais direitos asseguradas nas constituições. Sendo 

fundamental e inerente a todo indivíduo tais como à vida, à alimentação, à 

educação, ao trabalho, à paz, direitos básicos para a manutenção de uma forma de 

vida digna, sem a perturbação externa, tendo a garantia dos poderes públicos a 

proteção de seus direitos73.  

Zulmar Fachin faz a seguinte classificação de direitos fundamentais pela 

                                                                                                                                                                      
<http://books.scielo.org/id/n9brm/pdf/ortigoza-9788579830075-03.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2018.   
71 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p.108. 
72 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p.109. 
73 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 31. 
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própria Constituição Federal: 

 

Uma classificação que pode ser mencionada é aquela apresentada 
pela própria Constituição. Os direitos e as garantias fundamentais 
são de cinco espécies: a) direitos e deveres individuais e coletivos 
(art. 5º); b) direitos sociais (arts. 6º a 11); c) direitos da nacionalidade 
(arts. 12 e 13); d) direitos políticos (arts. 14 a 16); e) partidos políticos 
(art. 17).74  

 

Nossa Constituição Federal, como demonstrado acima, abrange os direitos 

fundamentais e classifica-os devidamente em suas gerações ou dimensões, e 

entrega ao povo brasileiro e aos estrangeiros aqui residentes os direitos de primeira 

geração, sendo eles os civis e políticos, liberdades clássicas, os de segunda 

geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que identificam as liberdades 

positivas, princípios da igualdade. E, por último, nosso foco, os de terceira geração, 

que materializam a defesa constitucional coletiva atribuídos genericamente a todas 

as formações sociais, consagra o princípio da solidariedade e constituem o 

reconhecimento dos direitos humanos, caracterizado pelos valores fundamentais 

indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade75. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o seu acesso, 

como bem de uso comum do povo, é essencial para a manutenção da vida, tornou-

se assim direito essencial, fundamental reconhecido no rol constitucional. Nas 

palavras de Herman Benjamin: 

 

Como direito fundamental, lembra Cristiane Derani, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é “resultado de fatores sociais que 
permitiram e até mesmo impuseram a sua cristalização sob a forma 
jurídica explicitando a sua relevância para o desenvolvimento das 
relações sociais”. Na doutrina, a valoração dogmática desse direito 
não é uniforme. Alguns o consideram “direito da personalidade e 
simultaneamente, como um direito e uma garantia constitucional”, ou 
seja, direito fundamental na visão da Constituição de 1988 e direito 
da personalidade, na perspectiva do Direito Privado. [...] De toda a 
sorte, todas essas posições têm em comum a inclusão da proteção 
ambiental no plano mais elevado do caderno de direitos 
reconhecidos ao cidadão.76 

                                                      
74 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo, 2008, p. 219. 
75 STF – Pleno – MS nº 22.164/SP – Rel. Min. Celso de Mello, Diário de Justiça, Seção I, 17 nov. 
1995, p. 39,206. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo53.htm> Acessado em: 20 abr. 2018. 
76 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 117-118. 
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Como ministrado por Herman Benjamim, o direito ao meio ambiente 

encaixa-se no direito fundamental de personalidade a todo cidadão brasileiro em 

nosso ordenamento jurídico.  

Em sua explanação, ele continua e explica, que não poucas nem 

insignificantes as consequências de tais direitos (direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado), não sendo desprezível toda a carga valorativa imbuída 

em tais princípios, devendo tanto o agente público ou privado tratá-lo com o devido 

valor que merece, frente à importância da temática.77 

Finda ao justificar  que o fundamento deste direito, tem seus beneficiários de 

forma fragmentada, como direito difuso que é, assim como também um direito ao 

futuro, ou seja, as futuras gerações que não podem na atual conjuntura jurídica 

requerer tais direitos, de uso comum do povo, essencial para a vida. 

  

Por último, é direito imprescritível, qualidade derivada do seu perfil 
intertemporal, pois consagra entre os seus beneficiários até os 
incapazes de exercitarem seus direitos diretamente e mesmo as 
gerações futuras. Seria um despropósito defender que aquilo que 
não pode ser ativamente alienado, por conta de sua 
indisponibilidade, admita alienação passiva, em decorrência do 
passar do tempo. A mesma inalienabilidade que cobre o autuar 
positivo dos titulares também reveste o não atuar, a omissão de 
reclamar.78 

 

Herman Benjamin denota o caráter imprescindível que é o da colaboração 

entre as gerações e a indisponibilidade da defesa de tais bens, aos titulares que não 

podem reclamar ao tempo passado, as consequências lá gerados, para suportar a 

carestia lá gerado e concebida, para o sofrimento dos que não puderam defender-se 

e preparar-se para tais impactos em suas vidas. 

 Na mesma linha, Demetrio Loperena Rota assevera que a proteção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é “um direito vinculado à própria vida humana 

[...] O meio ambiente adequado precede logicamente ao próprio Direito: sem meio 

ambiente adequado não há vida humana, nem sociedade, nem direito”,79 também 

                                                      
77BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011 
p. 29. 
78 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011 
p. 120. 
79 CAPELLA, Vicente Bellver. Los princípios delderecho ambiental. Madrid: Civitas, 1998, p. 51-52 In: 
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
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Cristiane Derane, para quem: “O direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito à vida e à manutenção das bases que a sustentam”, ou por 

outras palavras, “O direito fundamental do meio ambiente protegido é um 

desdobramento do direito fundamental à vida”.80 

Através de outros renomados autores consagrados no direito ambiental, na 

mesma obra, o destacado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, demonstra o 

valor do direito fundamental ao meio ambiente. Como direito fundamental a própria 

vida humana, sem a qual sua manutenção não se dá sem os devidos recursos 

naturais necessários para tal. Sem meio ambiente natural, sem recursos, sem vida, 

sem sociedade e sem qualquer outro direito, apenas a barbárie e o caos podem ser 

concluídos sem a divisão equânime de tais recursos.  

Reconhecer a importância do direito ao meio ambiente sadio como um 

princípio fundamental da pessoa humana é de suma importância, verte-se na 

verdade como uma extensão do próprio direito à vida, seja pela perspectiva 

fisiológica, saúde ou da dignidade de nossa existência, a qualidade de vida com a 

qual valha a pena viver.81 

Leciona Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que o direito ao meio ambiente é 

de interesse de todos, assim como a sua defesa e manutenção, como assevera 

nossa Constituição Federal no art. 225: 

 

Veja-se ao direito ao meio ambiente (Constituição, art. 225).  
Um meio ambiente sadio é, sem dúvida, de interesse geral. Todos 
nele têm interesse, na medida em que todos partilham de interesses 
gerais. Como interesses gerais, até pouco, sua tutela seria entregue 
ao Estado, cuja tarefa é cuidar desses interesses gerais, zelar pelo 
bem comum. Mas, como a atuação do Estado frequentemente é o 
responsável por agressões ao meio ambiente, para permitir que cada 
um assuma a proteção desse interesse, inclusive contra o Estado, é 
ele erigido em direito de solidariedade para a proteção deum 
interesse difuso.82 

 

                                                                                                                                                                      
Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
80 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O direito ambiental e o novo humanismo ecológico. Revista 
Forense. p. 34, 1992. apud BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 122.  
81 TRINDADE, Antonio A. Cançado. Direitos humanos e o meio ambiente: paralelos dos sistemas de 
proteção internacional. Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 76. apud MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 
9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 260. 
82 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 341.  
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O interesse na manutenção do meio ambiente, pertence a todos de uma 

forma geral, desde o Estado, que regulamenta, administra, fiscaliza com seu poder 

de polícia, e julga quando necessário atos de transgressão. Questiona-se, porém, 

quem seriam os todos que se assegura tal direito constitucional insculpido no caput 

do art. 225?  

O caput do art. 225 da Constituição Federal abarca a intergeracionalidade, 

ou seja, todas as gerações, as quais vão se solidarizar através dos cuidados com o 

meio ambiente, de forma difusa e subjetiva.  

Para alcançarmos a atual forma de direito fundamental entabulado no artigo 

225 da Constituição Federal de 1988, o caminhou trilhado fora reconhecido pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972 (princípio 1)83, 

a qual versa ser direito fundamental o desfrute de condições adequadas e dignas de 

uma vida, assim como também, proteger e melhorar o meio para as futuras 

gerações, interessante notar que o termo para garantia intergeracional 

(solidariedade intergeracional) possui mais de quatro décadas. 

Com a degradação acentuada, e um acidente nuclear trágico em 1986 ma 

Ucrânia (Chernobil – Ucrânia, extinta União Soviética), tais preceitos foram 

reafirmados e acentuados pela Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992 (princípio 1),84 na qual se busca um novo modo de vida e 

a sua sustentabilidade, não agressiva a natureza, que seja capaz as necessidades 

dos homens, sem esgotar os recursos naturais ao  seu limite, e seja suficiente para 

as demais formas de vida. A carta da terra publicada no ano de 1997, no Rio+5 para 

avaliação dos resultados da Rio 92, em seu princípio 485, busca a universalização do 

ambiente adequado à saúde e a sua segurança.86 

 

 

 

                                                      
83 Principio 1: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade, e ao desfrute de 
adequadas condições de vida em um meio ambiente cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna 
e gozar do bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações 
presentes e futuras”.  
84 Princípio 1: “Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza” 
85 Princípio 4: “Estabelecer justiça e defender sem discriminação o direito de todas as pessoas à vida, 
à liberdade e a segurança dentro de um ambiente adequado à saúde humana e ao bem-estar 
espiritual” 
86 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 260. 
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2.2.1 Princípio da Solidariedade Intergeracional 

 

De posse do conhecimento que o direito ao meio ambiente equilibrado e 

sadio é um direito à personalidade inata ao homem, pois é um direito originário, 

absoluto, vitalício e oponível ergam omnes, direitos que transcendem o ordenamento 

positivo, inerentes à pessoa humana, em que se protege a sua dignidade e a 

prevalência dos direitos fundamentais do homem, cabendo ao Estado reconhecê-lo 

como o fez o Estado brasileiro como parte integrante do seu rol de direitos 

fundamentais de nossa Constituição Federal.87 

Os recursos dispostos no ambiente natural são finitos e escassos frente aos 

desejos e ímpetos humanos, é imprescindível denotar que no meio acadêmico, 

existem dois tipos de solidariedade entre as gerações, a sincrônica e diacrônica. 

A sincrônica, que significa ao mesmo tempo, demonstra as relações entre as 

gerações que dividem o mesmo espaço ao mesmo tempo, ou seja, contemporâneas. 

 A segunda diacrônica, revela-se “através do tempo”, ou seja, às gerações 

após a atual, os que virão depois, sucessores. É o que se compreende por 

solidariedade intergeracional, porque traduz tais vínculos entre à presente e as 

futuras gerações.88 

A solidariedade intergeracional mostra-se o caminho para garantir o meio 

ambiente saudável, necessário se faz destacar o papel da solidariedade como 

princípio, com base na dignidade humana, e no risco oferecido aos recursos que são 

comuns no agora e no porvir.  

O princípio da solidariedade intergeracional do art. 225 da Constituição 

Federal demonstra um avanço social no reconhecimento e na salvaguarda do direito 

ao meio ambiente, decorrente também da dignidade da pessoa humana, art. 1º 

inciso III da Constituição Federal, a qual exige uma ordem de um mínimo existencial 

aos seres humanos.89 

                                                      
87 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 136. 
88 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade. 
Itajaí – SC. Livro eletrônico. Disponível em: <https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/Ebook%202012%20GLOBALIZA%C3%87%C3%83O,%20TRANSNACIONALI
DADE%20E%20SUSTENTABILIDADE.pdf.> Acessado em 20 abr. 2018. 
89 KÖLLING, Gabrielle Jacobi. MASSAÚ, Guilherme Camargo. DAROS, Maquiel. A solidariedade 
intergeracional: o caminho para garantir o meio ambiente saudável. Revista Destaques 
Acadêmicos. Lajeado-RS. v. 8 n. 2, p. 261 a 274. 2016.  Disponível em: 
<http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/1025/1012> Acessado em: 15 abr. 
2018. 
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O princípio da equidade, com aquilo que é justo, equilibrado, vai de encontro 

e reforça o princípio da solidariedade intergeracional, pois não se deve comprometer 

a sobrevivência da humanidade na linha temporal pelo abuso do uso dos recursos 

naturais pelas gerações do passado. 

 

O princípio da eqüidade leva em consideração a eqüidade entre 
gerações ao longo do tempo (nesse sentido, a Pegada mensura a 
extensão com que a humanidade usa os recursos naturais em 
relação à capacidade de regeneração da natureza); a eqüidade 
nacional e internacional em tempos atuais, dentro e entre nações 
(para este caso, a Pegada mostra quem e quanto consomem); a 
eqüidade entre espécies (a Pegada mostra o quanto a humanidade 
domina a biosfera à custa de outras espécies). O fato de se exceder 
no consumo dos fatores que a natureza propicia acaba por compor 
outro princípio da Pegada, o overshoot. Este se refere ao limite 
existente em relação a todas as energias e matérias. Ou seja, a partir 
de certo ponto, o crescimento material só pode ser adquirido à custa 
da não-regeneração do capital natural e da diminuição dos serviços 
para a manutenção da vida.90 

 

A problemática da acessibilidade de recursos, pelo mau uso e a não 

regeneração, como observado acima não está apenas para daqui uma ou duas 

gerações, já sentimos seus efeitos agora. Efeitos do desrespeito aos limites do 

planeta, e o resultado começa a ser sentido pela atual geração, que percebe os 

riscos oriundos das decisões passadas, como a síndrome cultural consumerista, do 

prazer instantâneo, efêmero, da fluidez de mercado, que encurtou a distância entre a 

satisfação e o lixo.91 

As mudanças urgem, e nas palavras de Délton Winter de Carvalho, o  

legado para as futuras gerações: 

 

O direito ambiental consiste em um ramo do direito que ressalta seu 
comprometimento com a dimensão temporal futura, formando feixes 
de direito e obrigações não apenas entre os membros da presente 
geração (intrageracional), como também entre as gerações 
passadas, presentes e futuras (intergeracional). Nessa perspectiva, 
entende-se que as presentes gerações adquirem um “legado 
ambiental” das gerações passadas, tendo a obrigação de garantir a 

                                                      
90 FERNANDES, Elaine Aparecida. CRUZ, Alice Aloísia. Relação pib e meio ambiente: abordagem 
da pegada ecológica. REDES. Revista de Desenvolvimento Regional de Santa Cruz do Sul v.18, p. 
88 a 107. Disponível em: < 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IUfcoLblh2IJ:online.unisc.br/seer/index.php/
redes/article/download/3167/2502+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acessado em: 15 abr. 2018. 
91 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: A transformação das pessoas em mercadoria. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008, p. 110. 
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sua transmissão às gerações vindouras.92 
 

Para possibilitarmos a efetivação do direito fundamental à vida, qualidade de 

vida, bem-estar, manutenção da biodiversidade, meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, são bens jurídicos, objetos da proteção e do princípio 

da solidariedade intergeracional, necessário se faz tal proteção contra qualquer 

arbitrariedade abusiva à natureza e aos seus recursos imprescindíveis, evitando-se 

os riscos ambientais para o hoje e o amanhã.93  

Todo cuidado e diligência aos recursos naturais, para se obter a plenitude do 

ordenamento fundamental, o qual versa de modo expresso no art. 225, sobre a 

solidariedade intergeracional, pois em tal artigo, “impõe-se ao Poder Público e a 

coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

2.3 TUTELA DA PERSONALIDADE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES ATRAVÉS 

DOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

A água, elemento fundamental para todas as formas de vida e os processos 

biológicos, líquido precioso, necessário em todas as atividades humanas nas suas 

múltiplas formas de uso, capaz de proporcionar significativo desenvolvimento 

econômico e social, sem as quais não haveria qualquer modalidade de dignidade e 

saúde. A importância das águas para a civilização é patente pela simples 

constatação que povoados e cidades instalam-se próximo a rios e ou aquíferos para 

manter seus habitantes. Édis Milaré também aponta a importância da água não 

apenas como essencial ao ser humano, como também para o ciclo de vida em todo 

o globo terrestre: 

A água é outro valiosíssimo recurso diretamente associado à vida. 
Ela participa em elevado potencial na composição dos organismos e 
dos seres vivos em geral; suas funções biológicas e bioquímicas são 
essenciais, pelo que se diz simbolicamente que a água é elemento 
constitutivo da vida. Dentro do ecossistema terrestre, seu papel junto 
aos biomas é múltiplo, seja como integrante da cadeia alimentar e de 
processos biológicos, seja como fator condicionante do clima e dos 
diferentes habitats.94 

                                                      
92 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilidade civil pelo risco 
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 65. 
93 SILVIA, Marcela Vitoriano e. O princípio da solidariedade intergeracional: um olhar do direito 
para o futuro. Verdades do Direito. Belo Horizonte, v. 8 n.16, Jul./Dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/179/188> Acessado em: 16 abr. 
2018. 
94 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 524. 
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Em nosso país, é bem de uso comum do povo conforme art. 225 da 

Constituição, ou seja, domínio público como descreve a Política Nacional de 

Recursos Hídricos Lei n. 9.433/1997, em art. 1º, inciso I, assim como também 

recurso limitado dotado de valor econômico, interessante notar que o artigo primeiro 

estabelece que a prioridade do seu uso em escassez é para consumo humano e a 

dessedentação de animais.95 

Elemento tão abundante em nosso planeta, porém uma pequena fração é 

utilizável, e desta fração mal dimensionado ao redor do globo, o homem faz mau 

uso, polui, desvia seu curso natural, coloca em risco a função hidrológica vital, 

coloca em risco a própria existência e de todas as demais formas de vida. Vejamos 

as proporções de distribuição de água: 

 

A massa de água existente cobre 70% da superfície terrestre, sob a 
forma de mares, lagos e rios, sendo preeminte na atmosfera. Do total 
global de água existente na Terra, em torno de 97,5% são salgadas 
e se encontram nos oceanos e mares; 2.5% correspondem à água 
doce desse total, 69% (24.060.000 km³) se encontram nas geleiras e 
coberturas permanentes; 30% (10.0530.000 km³) são águas 
subterrâneas; 0,9% (342.000 km³) compõem-se umidade 
atmosférica, do solo e pântanos e 0,3% (94.000 km³) se encontram 
nos rios e lagos.96 

 

Como demonstrado acima, com base em dados do Ministério do Meio 

Ambiente, apesar de um planeta repleto de água, o que é apropriado para o 

consumo (potável), é menor parte em sua porção. Diante destas informações, se 

pode deduzir, primeiro, a quantidade de água com padrão de potabilidade para o 

                                                      
95 BRASIL. Lei n. 9433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm>. Acesso em: 12 set. 2018. Art. 
1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: I - a água é um 
bem de domínio público; II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III - em 
situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
96 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Secretária de Recursos Hídricos. Década brasileira 
da Água. 2005-2015, (2007 dez anos da Lei das Águas). Plano Nacional de Recursos Hídricos. Água 
manual do uso. Brasília, 2006, p.16. apud FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à 
água potável. direito fundamental de sexta dimensão. 2. ed. Campinas; Millenium, 2012, p. 08. 
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consumo humano e suas atividades é pequeno, apesar de ser suficiente para todos, 

porém é mau distribuído pelo planeta,97 o que pode acirrar conflitos bélicos entre 

nações ou até mesmo guerras civis pelo seu acesso e uso.  

Pelo uso, desperdício e lançamento de esgotos e poluentes98 nas águas dos 

rios, lagos e mares torna tal perspectiva negativa com relação às futuras gerações e 

o seu acesso à água, que passou a ganhar nas últimas décadas contornos de direito 

fundamental a sua proteção, qualidade, quantidade e acessibilidade.  

Caso mais usual em nosso país sobre a poluição e degradação dos rios 

encontra-se também ligado à pobreza, falta de políticas públicas habitacionais e 

saneamento básico, como demonstra Zulmar Fachin e Denise Marcelino da Silva: 

 

[...] falta de planejamento urbano, as desigualdades sociais e outros 
fatores negativos que juntos, comprometem substancialmente a 
qualidade das águas disponíveis. A questão da poluição hídrica pela 
ausência de saneamento básico revela a crônica desídia do Poder 
Público. A coleta e tratamento de esgoto é condição sinequa non 
para a saúde dos indivíduos e dos ecossistemas. Em países onde 
ainda persiste a ausência de saneamento básico, os córregos das 
periferias urbanas possuem aspectos desagradáveis devido à 
poluição por esgotos domésticos e a contaminação por rejeitos 
industriais. Ademais, o entorno dos corpos hídricos renda, o que 
denota grandes desigualdades sociais. O agravante se dá quando as 
margens de rios, lagoas ou nascentes servem também como 
depósitos clandestinos de lixo, elevando, ainda mais, a situação de 
contaminação das águas. Somam-se a isso os gases tóxicos 
provenientes do lixo e a proliferação de insetos e mamíferos, agentes 
causadores de doenças. Com o acúmulo do lixo, e devido à ausência 
de drenagem pela ocupação desordenada, em momentos de fortes 
precipitações, ocorrem enchentes, sujeitando os moradores da 
região às situações de insalubridade pelas águas que adentram suas 
moradias e aos deslizamentos de terras.99 

                                                      
97 REBOUÇAS, Aldo da C. Água doce no mundo e no Brasil. In: REBOUÇAS, Aldo da C.; BRAGA, 
Benedito; TUNDISI, José Galizia (Org.). Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e 
conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006, p. 14-16. 
98 Conceito de poluição consta na Lei n°6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa 
das características do meio ambiente; III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) 
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. BRASIL. Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso 
em: 10 out. 2018.  
99 FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável. direito fundamental de 



 

 

45 
 

 
 

 

Neste mesmo sentido, Édis Milaré aponta: 

 

Entretanto, o problema mais grave desse cenário é a permanente 
contaminação da água limpa que ainda temos jogamos 
sistematicamente, há décadas, cerca de 90% de nosso esgoto 
doméstico e cerca de 70% das descargas industriais nos rios, lagos 
e represas, contaminando o solo, as águas de superfície e as águas 
subterrâneas. A consciência a este respeito é baixa; por isso, o 
descaso e os maus hábitos em relação à água vêm se 
perpetuando.100 

 

Observado o pressuposto dos autores supracitados, com avanço 

desordenado e o crescimento urbano sem o devido controle e saneamento 

necessário, mantém-se de forma preponderante a degradação de encostas, áreas 

de mananciais e os seus rios e córregos, transformados em simples coletores e 

depósitos de rejeitos domésticos, ou seja, recursos hídricos em esgoto urbano. Todo 

o potencial de manutenção da vida ao seu redor perde-se invariavelmente sem o 

devido respeito e preparo de defesa governamental.  

Além da problemática do esgoto in natura residencial, outro problema 

recorrente em nosso país é o desperdício de água potável tratada. Água de 

excelente qualidade que se perde entre a estação de tratamento de água (ETA) 

através de seus dutos que distribuem água pelas cidades, a média brasileira é de 

impressionantes 40% (quarenta por cento), do volume tratado fica pelo caminho, e 

na região nordeste, a mais árida do Brasil a perda de água encanada chega à 

margem de 60% (sessenta por cento), enquanto países como Israel e Estados 

Unidos, os números não chegam a 10% do volume de água tratada produzida.101 

A cidade de Nova York (Estados Unidos) conta com quase nove milhões de 

habitantes e já sofreu severas secas nos últimos cem anos, e para garantir a 

manutenção de água potável em quantidade e qualidade, investiu na compra de 

mananciais no interior do estado (NY), à uma distância de cento e setenta 

quilômetros, além de investimentos na área rural de tais mananciais para evitar 

contaminação pelo gado. A política tomada no passado, com planejamento a longo 

prazo, trouxe resultados positivos, e a cidade de Nova York mostrou que é viável o 

                                                                                                                                                                      
sexta dimensão. 2. ed. Campinas; Millenium, 2012, p.31. 
100 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 525. 
101 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 525. 
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investimento na preservação ao contrario de pagar cada vez mais caro pelo 

tratamento da água de má qualidade.102 

Quanto maior for o número de habitantes de zonas urbanas, assim como 

também o padrão de industrialização de um povo, maior conforto ele terá, no 

entanto, maior será a pressão perante o uso das águas, e o uso das águas terá de 

ser compatível com a preservação de sua qualidade, nem mesmo o homem suporta 

a utilização de água contaminada. 

Segundo Édis Milaré, existem dois grupos principais de riscos gerados de 

contaminação de água, quais sejam: 

 

[...] a contaminação por micro-organismos patogênicos e a 
modificação das características físicas e químicas dos corpos de 
água. Os riscos tornam-se realidade quando se verificam os diversos 
tipos de poluição das águas. É preciso ir às causas do mal. A 
vigilância será exercida primariamente sobre as principais fontes de 
poluição, a saber: esgotos domésticos, efluentes industriais, 
agrotóxicos e pesticidas, detergentes sintéticos, mineração, poluição 
térmica e, por fim, focos dispersos e não específicos, em gera ligado 
à agricultura e pecuária, além da poluição potencial e indiretamente 
gerada a partir, por exemplo, de obras de infraestrutura mal 
gerenciadas. [...] temos o privilégio de saber o que vai nos fazer bem 
ou mal e, como decorrência, adotar o que nos convém. Esse 
privilégio, contudo, impõe-nos a obrigação de zelar igualmente pela 
saúde da biota como um todo, vale dizer, a boa qualidade ambiental 
que depende, em larga escala, do recurso água.103 

 

A poluição dispensada nas águas pode acarretar a transmissão de doenças 

como a cólera (causada pela bactéria Vibriocholera), hepatite A, Parasitárias: 

Giardialamblia, Entamebahistolytica, Trichuristrichiura, esquistossomose, que lança 

seus ovos e tem caramujos como hospedeiros, depois o deixam em forma de larva, 

ainda temos a febre amarela, dengue, chikungunha e o zika vírus, transmitidos 

através do mosquito aedes aegypt, o mosquito da dengue (nestes casos, em água 

parada, empoçada), são alguns exemplos de doenças que podem ser causada pelo 

despejo in natura de esgoto doméstico, através de fezes humanas e o seu posterior 

consumo.104 

Outro fator de destaque na poluição das águas dos rios são alterações físico 

                                                      
102 Disponível em: < http://www.ourwatercommons.org/sites/default/files/New-York-preserving-the-
pristine-quality-of-its-drinking-water.pdf> Acessado em: 10/01/2019. 
103 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 526. 
104 DOENÇAS causadas pela água contaminada. Planeta Biologia. Disponível em: 
<https://planetabiologia.com/doencas-causadas-pela-agua-contaminada/>. Acesso em: 21 abr. 2018.  
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químicas de sua composição com predominância no meio rural da presença de 

agrotóxicos, a natureza da interação do pesticida com partículas de sedimento 

dependerá da solubilidade do pesticida em água e das características do sedimento, 

tais como teor de matéria orgânica, argila e pH,105 nas áreas urbanas, a 

concentração de industrial com despejo irregular sem o devido tratamento pode 

gerar alterações na qualidade da água, mortandade de peixes, e a inviabilidade de 

seus múltiplos usos. Podemos citar também regiões de mineração, em que 

concentrações de metais pesados destroem a vida aquática, assim como doenças 

fatais aos seres humanos, com a presença de mercúrio, cádmium, chumbo, 

alumínio, ferro.  A contaminação por metais pesados representa um enorme risco à 

saúde pública, pois são difíceis de serem eliminados e acumulam-se no organismo, 

tal contaminação apresenta-se em peixes, ou alimentos irrigados com tais águas, 

além, é claro, do próprio consumo direto.  

O risco para a atual geração e as futuras é latente no seu aspecto hídrico, 

como já demonstrado, o comprometimento da saúde dos rios alcançou estágio 

perigoso, e a sua reversão é lenta, cara e a percepção popular é que, uma vez 

poluído, decretado está sua morte, e todas as demais atividades nocivas de 

lançamento de dejetos é aceito, concepção perigosa, haja vista o exemplo clássico 

nacional do rio Tiête em São Paulo, em que esforços pífios do Estado, sem 

comprometimento  com o meio ambiente e a população mantém o Tiête e o seu 

potencial hídrico moribundo.  

A atual conjectura da utilização das águas nas mais diversas modalidades 

econômicas (uso no campo, indústria e consumo final humano) ultrapassam a 

simples necessidade básica, na verdade, as próprias atividades colocam em risco 

até mesmo a água para o consumo humano, tais atos são abusivos a tal ponto de 

comprometer a dignidade e a vida das futuras gerações, como aduz Canotilho. 

 

A imagem da irracionalidade na exploração do patrimônio comum, 
sem dúvida, pode ser sintetizada a partir de única referência 
semântica: o abuso. Abuso que concretamente se refere a usos não 
prioritários, ao desperdício e ao aproveitamento deficitário das 
capacidades hídricas de água doce existentes, comportamento ética 
e juridicamente reprovável, porque importa em restrições não 

                                                      
105 DELLAMATRICE, Priscila M.; MONTEIRO, Regina, T. R. Principais aspectos da poluição de rios 
brasileiros por pesticidas. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.18, n.12, 
p.1296–1301, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v18n12/a14v18n12.pdf>. Acesso 
em: 21 abr. 2018.  
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autorizadas à capacidade de decisão e na limitação das próprias 
condições do desenvolvimento da vida das futuras gerações, 
subtraindo-lhes o direito de gerir e de decidir acerca de suas próprias 
necessidades. Nesse sentido, os riscos relacionados ao acesso e ao 
uso universal da água propõem, à regulação jurídica, o desafio atual 
de desenvolver os fundamentos de justificação de uma nova cultura 
da água, baseada na implementação progressiva de pressuposto 
democráticos para os processos de gestão das águas, que devem 
ser cada vez menos institucionalizados. 
Permitir a participação pública nos processos de decisão, 
principalmente sobre as prioridades de uso a serem atendidas, 
oportunizar a integração de aspectos ambientais, econômicos e 
sociais na organização da decisão, e levar em consideração a 
escassez de recurso e a necessidade de proibição de discriminação, 
são elementos fundamentais na organização da qualidade 
universalista dessa cultura da água.106 

 

Como a água é considerada um bem público (bem difuso), a população 

deveria ser consultada a participar de decisões importantes ao seu trato, vez que 

estão envolvidos com aspectos e amplitude maiores, dada a multiplicidade do uso 

das águas. 

Haja vista a função socioambiental das propriedades privadas, geração de 

emprego e os próprios empreendimentos (função social da empresa), além da 

internalização dos lucros e da externalidade negativa dos rejeitos, efluentes que são 

lançados às águas e prejudicam a vida aquática, os corredores da biota que são os 

rios e não menos importante a própria vida das comunidades humanas que a 

cercam. 

Podemos conceber que água é o elemento mineral natural, a disposição do 

homem e dos demais seres e biossistemas para a sua sobrevivência e interação 

para com a vida no seu ciclo tanto hidrológico, como no ciclo biológico. Para essa 

tarefa, é esclarecedora a lição de Pompeu: “água é o elemento natural, 

descomprometido com qualquer uso ou utilização. E o gênero Recursos Hídricos é a 

água como bem econômico passível de utilização com fins utilitários”.107 

Salienta-se que a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei n. 9433/97, 

também caracteriza a água como recurso natural limitado dotado de valor 

econômico, logo no seu inciso I do artigo primeiro. Tal intento legal surge para a 

devida valorização deste bem para evitar seu desperdício, uso controlado, e 

                                                      
 106 CANOTILHO, José Joaquim, et al. Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. Saraiva: 
São Paulo, 2011, p. 318. 
107 FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável. direito fundamental de 
sexta dimensão. 2. ed. Campinas; Millenium, 2012, p. 11. 
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reversão de valores arrecadados a bacia hidrográfica, como versa em seu artigo 

19,108 no entanto o risco encontra-se justamente no perigo da privatização da água 

como recurso estratégico. 

Não se deve esquecer da posição constitucional e legal da água como bem 

social, patrimônio comum de toda sociedade, não denominando-se como bem de 

entidade pública ou privada, sendo sua proteção um dever de interesse de todos os 

membros da humanidade, para satisfazer a plena necessidade das presentes e 

futuras gerações em condições democráticas para tomada de decisões,109 sobre o 

direito das futuras gerações e a proteção sobre tal direito, discorre Canotilho: 

 

[...] Nessa perspectiva, o direito fundamental à água, ou 
simplesmente direito à água, representa sobretudo, um direito 
imprescritível para todos [...] É um direito que somente pode ser 
concretizada mediante a cooperação solidária e intergeracional entre 
os Estados e a sociedade, e que tem, como beneficio, as presentes e 
futuras gerações. Trata-se, portanto, de um direito fundamental 
intergeracional, cuja proteção privilegia a perspectiva da satisfação 
de necessidades fundamentais, compreendidas tais necessidades a 
partir de uma visão de gestão integrada de necessidades múltiplas, 
que precisam relacionar a proteção da vida, a garantia de 
desenvolvimento e a proteção do meio ambiente.110 

 

Por ser um direito fundamental, o direito à água é imprescindível a todos no 

presente e no futuro. Princípio da equidade intergeracionalidade e a ênfase na 

proteção da condição jurídica das presentes e futuras gerações, fruto da 

responsabilidade comum do Estado e da coletividade, pois as futuras gerações 

possuem interesse em comum com as atuais, qual seja a utilização, aproveitamento, 

manutenção das boas condições dos rios, lagos e mares, tanto qualitativo como 

quantitativo. 

A conceituação ampliada, interdependente para o direito fundamental de 

acesso à água pelos outros direitos que estão interligados aos recursos hídricos, 

como aspectos econômicos, proteção da vida, da saúde, do meio ambiente, de 

condições básicas de dignidade, do acesso aos recursos naturais. 

                                                      
108 Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 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. 
109 CANOTILHO, José Joaquim, et al. Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. Saraiva: 
São Paulo, 2011, p. 319. 
110 CANOTILHO, José Joaquim, et al. Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. Saraiva: 
São Paulo, 2011, p. 320. 
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A contra ponto, temos o desenvolvimento econômico, que já não pode ser 

realizado a “qualquer custo”, apenas sob a ótica econômica, e que a gestão dos 

recursos hídricos perpassa o reconhecimento dos múltiplos valores da água, porém 

a multiplicidade de valores da água não é proporcional com a sua significação de 

preço, ou seja, coisificar a água111, características de commodities, como feita com 

os alimentos, na abordagem de Leonardo Boff: 

 

É necessário impedir, por todos os meios, que a água seja levada 
aos mercados como commodity, pois se ela é vida, então é vedado 
fazer da vida uma mercadoria. Ela deve ser mantida, criar condições 
para se reciclar, ter repouso e tempo para refazer seus nutrientes. O 
tema da água, necessário a todos os seres vivos, reforça a ideia de 
uma governança global.112 

 

Com a mesma motivação reconheceu o Comitê da Nações Unidas sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a água deve ser tratada como um bem 

social e cultural, e não como uma commodity econômica.113 

 

2.3.1 Ciclo Hidrológico 

  

O ciclo hidrológico é, a modo equânime, com o qual a natureza realiza a 

distribuição da água em nosso planeta, podemos assim, simplesmente dizer que o 

ciclo hidrológico é a movimentação da água em seus três estados físicos (sólido, 

líquido e gasoso) pelo nosso planeta. 

Em seu estado líquido, presentes nos cursos d´água, o calor do sol faz com 

que a água evapore, (assim como a evapotranspiração das florestas, com a 

umidade ali presente), passando ao estado gasoso, com a sua condensação e 

posterior precipitação, volta ao estado líquido nos rios, oceanos, lagos e aquíferos. 

Ocorre, também, à precipitação em locais com temperaturas baixas, quando 

a água passa do estado gasoso para o sólido (ressublimação), formando geleiras 

em montanhas, locais com umidade e temperatura abaixo de zero, assim como nas 

calotas polares. 

 
                                                      
111CANOTILHO, José Joaquim, et al. Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. Saraiva: São 
Paulo, 2011, p. 322. 
112 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade – o que é e o que não é. Petrópolis- RJ: Vozes, 2015, p. 118. 
113 FAU. Florida Atlantic University. Disponível em: <www.ces.fau.edu> apud CANOTILHO, José 
Joaquim, et al. Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 320. 
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O ciclo hidrológico propicia que a água seja elevada das cotas mais 
baixas para as cotas mais altas, adquirindo potencial energético. No 
mais, tal processo transcorre- se em diversas etapas: evaporação, 
evapotranspiração, condensação, transporte, precipitações, 
infiltração e o movimento de águas das geleiras para os oceanos nas 
superfícies ou subterrâneas.114 

 

Compreende-se de imediato a importância do ciclo hidrológico em toda a 

cadeia biológica (de vida natural), na sua cadeia de acontecimentos, ao propiciar 

chuvas para a manutenção de florestas (flora) e alimentos aos animais, carga de 

água aos aquíferos que brotam os rios e sua vida subaquática, nutrientes 

espalhados pelas torrentes de água que chegam até os oceanos. 

Tal é a importância deste ciclo, que a ONU (Organização das Nações 

Unidas), realizou a Declaração Universal dos Direitos da Água em março de 1992, 

na cidade do Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, em seu artigo 4º menciona o ciclo da água in verbis: 

 

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da 
preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer 
intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da 
vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da 
preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. 

 

A manutenção deste ciclo pode significar a garantia ou não do acesso à 

água para muitas populações e biomas que já sofrem com o seu desabastecimento 

pelas irregularidades das chuvas. 

O ciclo hidrológico é frágil e se quebrado traz inúmeros prejuízos ambientais 

e para as atividades humanas. Seu desequilíbrio ocasiona efeitos adversos, tais 

como, secas prolongadas ou chuva em demasia em outros lugares.115 A 

preservação é fundamental para a manutenção do equilíbrio do ciclo e a 

manutenção da vida em nosso planeta. 

 

 

 

 

                                                      
114 USGS Water Resourses. Disponível em: <https://water.usgs.gov/edu/watercycleportuguese.html> 
Acessado em: 01 maio de 2018. 
115 TUNDISI, José Galizia. TUNDISI, Takako Matsumura. Recursos Hídricos no século XXI. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2018, p. 50. 
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2.4 QUADRO REGULATÓRIO INTERNACIONAL SOBRE AS ÁGUAS 

  

Até meados do século XX, não constava da pauta mundial os interesses 

com o meio ambiente natural, mas sim quanto cada produto custaria ao seu 

consumidor final, não importando as consequências da extração da matéria prima, 

os resíduos gerados e tão pouco as consequências futuras, ao cidadão comum tais 

assuntos não o interessavam, pois até então, acreditava-se que os recursos naturais 

eram inesgotáveis e estariam sempre à disposição de todos. 

 

A conscientização sobre possíveis danos transfronteiriços da 
poluição desencadeou um movimento orientado à diminuição dos 
índices de contaminação, bem como promoveu uma valorização dos 
recursos hídricos considerados não somente essenciais para a 
manutenção da vida, mas também como recurso econômico 
importante. Daí a repercussão da escala e da intensidade dos 
problemas com que se têm defrontado as nações na manutenção de 
seu patrimônio hídrico, fazendo com que a água ganhe progressiva 
saliência como item da agenda internacional.116 

 

Porém o stress causado pelo uso desmedido dos recursos naturais, 

sobretudo a água, com contaminação nas mais diversas frentes, como já suscitadas, 

a industrial, agrícola e esgoto residencial, acionaram o alerta mundial sobre sua 

escassez e limite de suportabilidade e nossas atividades nocivas, capaz de 

comprometer até mesmo nossa sobrevivência sem os devidos cuidados e 

ordenamentos legais.  

Diante da possibilidade real e cada vez mais próxima da falta de água 

potável, a fim de atender as necessidades para a manutenção da vida, ou seja, 

direito da personalidade e da dignidade humana ao acesso à água, todas as demais 

atividades estariam comprometidas sem a devida racionalização de seu uso. 

Neste intendo, surgiram as conferências internacionais, organizadas pela 

ONU, para estabelecer compromissos entre suas nações signatárias. 

Tais compromissos marcaram o início de uma nova era, nas relações dos 

países com seu território, seus recursos, seus vizinhos fronteiriços, com a sua 

população e sobre tudo com a busca de garantir através de instrumentos jurídicos 

                                                      
116 VARGAS, Éverton Vieira. Água e relações internacionais. Rev. bras. polít. int., Brasília, v. 43, n. 
1, p. 178-182, jun.  2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?%20script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010#nt02>. 
Acesso em:  21 abr. 2018. 
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estimular o uso racional destes recursos e a sua preservação para as futuras 

gerações.117    

Em 1972, entre os dias 05 e 16 de junho houve a primeira conferência de 

relevância internacional, com a Declaração da Conferência da ONU no Ambiente 

Humano, realizado em Estocolmo, Suécia. Atenta à necessidade de um critério e de 

princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para 

preservar e melhorar o meio ambiente.118 

Neste período, os países desenvolvidos perceberam que a motivação de 

seu crescimento econômico e satisfação de bem-estar vivida pela população 

provinha de todos os recursos naturais, que demoraram bilhões de anos para se 

formar e em pouco tempo no mesmo ritmo não sobraria muito para o futuro,  o Brasil 

sob a égide do estado de exceção com os militares no  poder, em tal época 

experimentará crescimento econômico sem igual, porém sem a devida atenção aos 

efeitos da exploração ao meio ambiente, os quais eram tratados como mal menor, 

frente ao crescimento e o progresso a “qualquer custo”.119 

Na busca incessante pela “qualidade de vida”, o homem afastou-se cada vez 

mais de suas origens e da interdependência com as demais formas de vida, e 

segundo o ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso: “Estamos nos 

alimentandos de porções que pertencem às gerações ainda não nascidas”.120 Fica 

explícito o grau de interferência e abusividade do homem perante seu meio 

ambiente. 

A Declaração do Rio surgiu num contexto de tomadas de decisões a níveis 

globais e regionais, dentro do contexto de cada país e de suas necessidades. 

Em sua proclamação no item 1, observa-se os dois aspectos do meio 

ambiente humano, um sendo o natural e o outro artificial, ambos essenciais para o 

bem-estar do homem e o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o 

direito à vida. Percebamos a importância do meio ambiente para tais direitos. 

No item 3, é descrito o reconhecimento das provas dos danos causados em 

                                                      
117 VARGAS, Éverton Vieira. Água e relações internacionais. Rev. bras. polít. int., Brasília, v. 43, n. 
1, p. 178-182, jun.  2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?%20script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010#nt02>. 
Acesso em:  21 abr. 2018. 
118 ONU. Declaração da conferência de ONU no ambiente humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 
1972. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. 
Acesso em: 22 abr. 2018. 
119 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 55. 
120 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 56. 
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todas as regiões da terra: 

 

Em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado 
pelo homem em muitas regiões da terra, níveis perigosos de poluição 
da água, do ar, da terra e dos seres vivos; grandes transtornos de 
equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento de 
recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde 
física, mental e social do homem, no meio ambiente por ele criado, 
especialmente naquele em que vive e trabalha.121 

 

Nota-se neste trecho, a preocupação com os recursos naturais 

insubstituíveis e o desequilíbrio ecológico provocados até àquele momento. 

Em seu item 6, versa sobre o momento histórico e as consequências ao 

meio ambiente, o qual depende nossa vida: 

 

Chegamos a um momento da história em que devemos orientar 
nossos atos em todo o mundo com particular atenção às 
conseqüências que podem ter para o meio ambiente. Por ignorância 
ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao 
meio ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-
estar. Ao contrário, com um conhecimento mais profundo e uma 
ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos e para 
nossa posteridade, condições melhores de vida, em um meio 
ambiente mais de acordo com as necessidades e aspirações do 
homem. [...] A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano 
para as gerações presentes e futuras se converteu na meta 
imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo 
em que se mantém as metas fundamentais já estabelecidas, da paz 
e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em 
conformidade com elas.122 

 

Com o conhecido humano e técnicas adquiridas poderíamos sim, nos 

beneficiar para gerar e manter um meio ambiente com capacidade de atender as 

atuais e futuras gerações em suas necessidades e desejos. Ao final do item seis, de 

forma correta e acertada, vislumbrou-se ser imperioso a meta de manutenção no 

meio ambiente com seus recursos e equilíbrio natural para as futuras gerações, já 

há quarenta e seis anos buscava-se a solidariedade intergeracional. 

No item 7, versa que, para se atingir a meta do item anterior, necessário se 

                                                      
121 ONU. Declaração da conferência de ONU no ambiente humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 
1972. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. 
Acesso em: 22 abr. 2018. 
122 ONU. Declaração da conferência de ONU no ambiente humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 
1972. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. 
Acesso em: 22 abr. 2018. 
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fará que todos assumam sua responsabilidade diante o meio ambiente e as futuras 

gerações, seja o cidadão (individualmente), as empresas, instituições e governos, ou 

seja, um esforço comum, para que tal esforço esteja presente integrando parte de 

seus valores somado as sua atividades. Finda que preservação ambiental e 

melhoria do meio ambiente é em prol do homem e de sua posteridade. 

A segunda parte da conferência trata de seus princípios, tendo como 

convicção comum de seus signatários em 26 (vinte e seis princípios), destacando-

se: 

O princípio 1 enfatiza os direitos fundamentais do homem, e das condições 

dignas de vida à qual deve proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras. 

O princípio 2 versa sobre os cuidados necessários para a manutenção dos 

recursos naturais e a sua preservação planificada ou ordenada para a presente e 

futuras gerações. 

Na sequência, o princípio 3 prescreve o dever de manter e sempre que 

possível restaurar e melhorar a capacidade da terra em produzir recursos vitais 

renováveis. Ao analisar o item 6, verifica-se a preocupação com o despejo 

irresponsável e sem tratamento adequado de substâncias nocivas ao meio ambiente 

e a liberação de calor. 

Em leitura ao item 7, existe a preocupação com as águas dos mares por 

substâncias que possam pôr a vida do homem e dos recursos vivos e marinhos em 

perigo. Interessante notar o antropocentrismo deste período, em havia a 

preocupação única e exclusiva com o homem, e as demais formas de vida eram 

apenas “recursos vivos”. 

A Declaração de Estocolmo foi um importante passo em reconhecer nossa 

ação no planeta e sua nocividade, e a continuação de atos desmedidos poderiam 

influenciar a possibilidade da vida das futuras gerações que não poderiam contar 

com os mesmos recursos da atualidade.  

Em 1988, foi apresentado ao mundo o Relatório Brundtland, intitulado Nosso 

Futuro Comum, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

das Nações Unidas, popularizou a expressão "desenvolvimento sustentável" e sua 

definição, considerada a mais próxima do consenso oficial. 

 

Em 1983, o Secretário-Geral da ONU, Javier Perez Cuéllar, convidou 
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a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-
Primeira Ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Brundtland foi uma escolha natural para este papel, à medida que 
sua visão da saúde ultrapassa as barreiras do mundo médico para 
os assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. Em abril de 
1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um 
relatório inovador, “Nosso Futuro Comum”, que traz o conceito de 
desenvolvimento sustentável para o discurso público.123 

 

Neste momento histórico, o termo desenvolvimento sustentável começava a 

ganhar forma, e o mero crescimento econômico, baseado na exploração e mutilação 

dos recursos naturais e na imprevisibilidade das consequências dava sinais de seu 

fim, para um novo direcionamento, em que o desenvolvimento socioeconômico 

deveria ser calcado na preservação ambiental, e na capacidade de atender de 

regeneração do meio ambiente natural.124 

O conceito clássico apresentado pelo relatório conhecido é: 

“desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das gerações 

atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas 

necessidades e aspirações”. 

Por necessidades compreende-se, preservação do solo, fauna, flora, água, 

ar, produção de alimentos, uso racional de recursos não renováveis e a manutenção 

de ecossistemas,125 em equidade com as gerações do porvir, por sua 

vulnerabilidade diante das ações atuais, porém com resultados conexos ao futuro. 

Não existe apenas uma conceituação de crescimento sustentável, pois o 

tema é amplo como fora apresentado no próprio relatório: 

 

Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará 
sempre propenso a crises ecológicas, entre outras…O 
desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às 
necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo 
como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Muitos de 
nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos 
padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento 
sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que 
sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os 
seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um 
processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o 

                                                      
123 ONUBR. Nações Unidas do Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
124 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 63. 
125 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 64. 
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direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam 
o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e 
necessidades humanas.126 

 

Fora apresentado outras causas que comprometem o futuras das próximas 

gerações, entres eles, o consumo excessivo, além do que o planeta pode repor, a 

pobreza em sua forma mais cruel da desigualdade social em que as pessoas são 

deixadas à margem do desenvolvimento humano, expostas a locais inadequados à 

moradia, gerando também desmatamento e poluição pelo esgoto doméstico, sem 

acesso à água potável e ao mínimo de dignidade em que são obrigados a depredar 

o patrimônio natural. 

Segundo o relatório, uma série de medidas deveriam ser aplicadas para 

garantir o desenvolvimento sustentável, entre elas: 

 

- limitação do crescimento populacional;  
- garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo 
prazo;  
- preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do 
consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de 
fontes energéticas renováveis;  
- aumento da produção industrial nos países não-industrializados 
com base em tecnologias ecologicamente adaptadas;  
- controle da urbanização desordenada e integração entre campo e 
cidades menores; 
- atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia).  
Em âmbito internacional, as metas propostas são:  
- adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas 
organizações de desenvolvimento (órgãos e instituições 
internacionais de financiamento);  
- proteção dos ecossistemas supra-nacionais como a Antártica, 
oceanos, etc, pela comunidade internacional;  
- banimento das guerras;  
- implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).127 

 

Tais conceituações deram início a mecanismos de sustentabilidade 

aplicados na atualidade como, por exemplo, a reciclagem de resíduos sólidos, e o 

uso de fontes alternativas de energias renováveis, com novo dinamismo econômico. 

 A propensa união entre o crescimento econômico e sustentabilidade, vincula-
                                                      
126 ONUBR. Nações Unidas do Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 22 abr. 2018.  
127 RELATÓRIO Brundtland “nosso futuro comum” – definição e princípios. Disponível em: 
<http://www.inbs.com.br/ead/Arquivos%20Cursos/SANeMeT/RELAT%23U00d3RIO%20BRUNDTLAN
D%20%23U201cNOSSO%20FUTURO%20COMUM%23U201d.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
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se na garantia de que as atuais necessidades não vão afetar as futuras gerações em 

suas necessidades, como menciona Cristiane Derani: 

 

O conteúdo da definição de desenvolvimento sustentável passa por 
relação intertemporal, ao vincular a atividade presente aos resultados 
que dela podem retirar as futuras gerações. As atividades que visam 
a uma vida melhor no presente não podem ser custeadas pela 
escassez a ser vivida no futuro. Para tanto, apresentam-se, como 
elementos a serem trabalhados, os seguintes fatores da produção: 
natureza, capital, tecnologia, os quais deverão ter sua dinâmica 
vinculada às aspirações presentes sem danificar possíveis interesses 
futuros. Além disso, dando-lhes o devido suporte, são necessárias 
alterações institucionais e nas respectivas políticas visando uma 
espécie de planejamento, dentro de uma visão redistributiva das 
riquezas e dos ônus da atividade humana.128 

 

Com o decorrer dos anos, após a Conferência de Estocolmo sobre o meio 

ambiente humano e do relatório Bruntdland sobre o desenvolvimento sustentável, no 

ano de 1992, houve a Declaração de Dublin sobre Água e Desenvolvimento 

Sustentável, de 26 a 31 de janeiro daquele ano. 

Focado na problemática da água, a declaração de Dublin serviu de base 

para as demais declarações e convenções seguintes, com abordagem enfática 

sobre a escassez de água doce e o seu mau uso comprometeria o desenvolvimento 

sustentável e à proteção ao meio ambiente, enfoca também os riscos à saúde e o 

bem-estar humano, a segurança alimentar, o desenvolvimento industrial e os 

ecossistemas. 

Logo em sua introdução demonstra os perigos diagnosticados, crítica a 

futura situação dos recursos hídricos e o seu impacto na humana presente e as 

futuras gerações. Nesta declaração, fica evidente que para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável e acessibilidade à água potável em quantidade e 

qualidade, com a devida manutenção dos ecossistemas, é necessário o 

comprometimento desde as pequenas comunidades e povoados até os entes 

estatais. 

Dentre os seus princípios, destaca-se o reconhecimento da água como 

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

meio ambiente, a gestão participativa dos usuários, planejadores e agentes políticos 

em todos os níveis.  Outro ponto crucial é a conscientização do valor econômico 
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atribuído à água, não para fins comerciais, mas que se possa cobrar pelo seu uso, 

desmistificando que é gratuito (sem valor), para controlar assim o seu uso abusivo e 

desmedido, pela população, agronegócio e por industriais. 

Pontuou-se mais uma vez, assim como no relatório Brundtland, que a 

pobreza é altamente prejudicial ao meio ambiente, e as pessoas em situação de 

pobreza são as primeiras a sentirem os efeitos da poluição, com doenças, 

alimentação inadequada e a falta de saneamento (acesso à água potável e esgoto 

tratado) e dos desastres naturais, como secas e enchentes.129 

Ainda no mesmo ano de 1992, temos a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro, na qual 

fora reafirmado e consagrado os conceitos sobre o desenvolvimento sustentável, 

ponto de interesse crucial para as nações em desenvolvimento.130 

A Rio 92, como ficou conhecida a conferência da ONU, reafirmou a 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 

1972 em Estocolmo, buscou avançar a partir dela uma nova parceria e cooperação 

entre os países, com o objetivo comum de respeito aos interesses de proteção ao 

meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável,131 também chamada de Agenda 

21, com metas e objetivos para os países na entrada do novo século. 

Dentre os princípios elencados na Rio 92, podemos citar alguns, entre eles, 

o de número 1, em os seres humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável, com direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza. 

O princípio de número 3 versa sobre o direito ao desenvolvimento e que o 

modo em que é exercido deve ser equânime entre as gerações presentes e futuras. 

O principio descreve que, para que haja desenvolvimento sustentável e qualidade de 

vida, a todos, os Estados devem reduzir os padrões insustentáveis de consumo. 

                                                      
129 A DECLARAÇÃO de Dublin sobre água e desenvolvimento sustentável. Irlanda, 31 de janeiro 
de 1992. Tradução do original em inglês Johann Gnadlinger.  Disponível em: 
<www.abcmar.org.br/files/downloads/declaracao_de_deblin_agua_e_desenvolvimento_sustentabilida
de.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
130 VARGAS, Éverton Vieira. Água e relações internacionais. Rev. bras. polít. int., Brasília, v. 43, n. 
1, p. 178-182, jun.  2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?%20script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010#nt02>. 
Acesso em:  21 abr. 2018. 
131 SENADO FEDERAL. Conferência Rio-92 sobre o meio ambiente do planeta: 
desenvolvimento sustentável dos países. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2018. 



 

 

60 
 

 
 

Interessante notar o princípio 14, o qual prescreve que, a realocação de 

atividades e substâncias que causem degradação ambiental deve ser 

desestimulada, porém na atualidade o que mais ocorre é a mudança para países 

periféricos de plantas industriais com graves riscos ao meio ambiente e ao homem. 

No princípio 15, a ampliação do princípio da precaução, aquele em que 

havendo ameaça de danos graves e ou irreversíveis, na ausência de certeza 

científica não será utilizada como razão para o adiamento de medida 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Na sequência, em 

seu princípio 17, a implementação da avaliação de impacto ambiental, como 

instrumento nacional a ser estudado perante as atividades que possam colocar em 

risco o meio ambiente e a presença humana. 

Como o fundamento do desenvolvimento sustentável é o de atender as 

necessidades atuais sem comprometer as necessidades das futuras gerações, 

anota o José Carlos Barbieri: 

 

Considerando que o conceito de desenvolvimento sustentável sugere 
um legado permanente de uma geração a outra, para que todas 
possam prover suas necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a 
qualidade daquilo que é sustentável, passa a incorporar o significado 
de manutenção e conservação ad aternum dos recursos naturais. 
Isso exige avanços científicos e tecnológicos que ampliem 
permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar 
esses recursos, bem como novos conceitos de necessidades 
humanas para aliviar as pressões da sociedade sobre eles.132 
 
 

Na Conferência Rio 92, o desenvolvimento sustentável foi adotado na 

Declaração do Rio em seu princípio 4, e na Agenda 21 como meta almejada por 

todos os países. 

A Agenda 21 resultou da “Cúpula dos Povos”, com representantes da 

sociedade civil e das ONG´s ambientalistas (Organização Não Governamental), que 

se reuniu paralelamente à Conferência da ONU no Rio em 1992.  

 

Em seu conteúdo, a Agenda 21 resultou de relatórios, experiências e 
posicionamentos anteriores das Nações Unidas (tais são, por 
exemplo, o Relatório Dag Hamarskjold – “Por um outro 
desenvolvimento” – e o Relatório Brundtland, conhecido como Nosso 
Futuro Comum), enriquecidos por documentos e posições das ONGs 
do Meio Ambiente. Se, de um lado, é um texto de diretrizes, por 
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vezes normativo, de cunho otimista e com uma abrangência até 
então pouco vista em textos congêneres, de outro lado ressente-se 
de generalidades – o que não é de estranhar em um documento tão 
amplo e consensual, dirigido a todos os povos, governos e nações.133 

 

O capítulo 18 da Agenda 21 trata especificamente sobre a temática da água, 

intitulado de: “Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: 

aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos 

hídricos”. 

Podemos elencar alguns pontos principais quais sejam: Item 18.2 versa que 

a água é necessária em todos os aspectos da vida (ou seja, o direito primordial de 

todo ser humano que é a própria vida, fundamenta-se de forma intrínseca no direito 

à vida), haja vista, como objetivo geral assegurar e manter uma oferta adequada de 

água de boa qualidade para toda população do planeta ao mesmo tempo em que se 

preserve suas funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, (além 

da vida humana a preocupação com a vida nas suas demais formas é percebido).   

Na continuidade do texto, versa ainda que deve adaptar-se as atividades 

humanas, aos limites da capacidade da natureza combatendo os malefícios 

relacionados à água finalizando assim o tópico, a utilização e aperfeiçoamento de 

tecnologias capazes de proteger a água da poluição. 

No item 18.3, destaca-se o reconhecimento que deve haver perante o 

caráter multissetorial do desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto de 

desenvolvimento sócio-econômico, assim como o abastecimento de água potável e 

saneamento, agricultura, indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia 

hidroelétrica, pesca, transporte aquático, recreação entre outras atividades, no item 

18.4 versa sobre os recursos hídricos transfronteiriços, interesses bilaterais ou 

multilaterias e dos povos ribeirinhos envolvidos. 

Item 18.6 constata-se que, para se obter o desenvolvimento social e 

econômico, é necessário também o bom desenvolvimento hídrico, sem comprometer 

a água, pois comprometida a sua qualidade é comprometida também o 

desenvolvimento humano nessa área.  Com o crescimento populacional e das 

atividades econômicas, há a escassez de água, ou seja, há um limite entre o 

desenvolvimento econômico ligado também ao limite de proporção de água potável 

e a sua demanda, não são necessariamente proporcionais, o crescimento 
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econômico é expansível através da oferta de água, que por sí não consegue  manter  

a oferta na mesma proporção. 

Na sequência, o item 18.8 versa sobre o manejo integrado dos recursos 

hídricos aos quais baseia-se na concepção de água como elemento essencial do 

ecossistema, um recurso natural e bem econômico social, cuja quantidade e 

qualidade determinam a natureza da sua utilização para conciliar as necessidades 

humana de água. 

Deve-se utilizar primeiro a água para satisfação das necessidades básicas e 

a proteção ao ecossistema uma vez atingida as necessidades básicas, os usuários 

devem pagar pelo recurso hídrico que utilizam.134 

Especificamente sobre a água em caráter mundial existe o Fórum Mundial 

da Água, uma plataforma para discussão e troca de experiências em questões 

relevantes que visem promover a gestão dos recursos hídricos e, em específico, o 

acesso ao abastecimento de água e ao saneamento.135 

O Fórum Mundial da Água Surgiu em 1996, juntamente com o conselho, sua 

sigla em inglês WWC (World Water Council) especialmente desenvolvido para que 

especialistas possam discutir sobre o tema, gerar e somar informações através de 

seus estudos com foco no desenvolvimento humano.   

No ano de 2018, seu atual presidente  é o brasileiro Benedito Pinto Ferreira 

Braga Junior, engenheiro civil e ambiental, professor da Escola Politécnica da USP, 

atualmente, também ocupa a pasta de Secretário Estadual de Saneamento e 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.  

Para reunir, somar e discutir conhecimento e experiências aplicadas de nível 

internacional e fora criado o Fórum Mundial da Água com sua primeira edição em 

Marrakeshi, capital do Marrocos em 1997, discutiu-se o papel da água potável no 

desenvolvimento sustentável, enfatizando temas como saneamento, energia e meio 

ambiente. 

 

O objetivo desse primeiro Fórum foi lançar as bases, lançar desafios 
e estruturar normas futuras, visando a água, vida e o meio-ambiente 

                                                      
134 ONU. Organização das Nações Unidas. Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: aplicação 
de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap18.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018. 
135 7º FÓRUM Mundial da Água na Coreia amplia o debate sobre “Água para nosso futuro”. Águas do 
Brasil. Disponível em: <http://aguasdobrasil.org/edicao-12/7o-forum-mundial-da-agua-na-coreia-
amplia-o-debate-sobre-agua-para-nosso-futuro.html>. Acesso em:  27 abr. 2018.  
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no século XXI. Após isso, a cada 3 anos, o Comitê Diretivo 
Internacional – ou ISC, International Steering Committee – é 
responsável por determinar o local que sediará o evento. 24 
integrantes fazem parte do ISC e trabalham com a responsabilidade 
máxima sobre o Fórum. Esse Comitê Diretivo Internacional é 
composto de 12 representantes de nacionalidades diversas, que 
fazem parte do Conselho Mundial da Água e são indicados pelo 
mesmo. Os outros 12 componentes do Comitê são indicados pelo 
Comitê Organizador Nacional. Os Comitês Organizadores Nacionais 
são organizações próprias de cada país-sede do Fórum. Dele fazem 
parte as principais instituições relacionadas à água e áreas em que 
seu impacto pode ser mais sentido.136 

 

O Fórum Mundial da Água tem como proposta especial justamente a troca 

de experiência e a busca de alternativas para a manutenção da água em quantidade 

em qualidade, o compromisso político dos Estados, a conscientização da sociedade 

da importância deste recurso indispensável e do seu papel primordial no uso e 

adequação da água para o seu imediato e para as futuras gerações.  

Depois do Marrocos, foi a vez da Holanda receber o Fórum Mundial da Água 

em Haia no ano 2000, com a declaração de Haia, “Água Segura para o Século XXI”.  

Consta da declaração que a água é fundamental para a vida e a saúde do homem e 

dos ecossistemas e um requisito básico para o desenvolvimento das nações, mas 

muitos não têm acesso adequado à água, para atender suas necessidades básicas.  

Fora mencionado também a ameaça da poluição, das mudanças climáticas 

e a pobreza, o fundamento do Fórum de Haia é “garantir a segurança da água para 

o século XXI”. Seus princípios para alcançar água segura, atender as necessidades 

básicas, assegurar o suprimento de alimentos, proteção dos ecossistemas, partilha 

de recursos hídricos, valorização da água.137 

O terceiro Fórum Mundial da Água ocorreu em março de 2003 em Kyoto no 

Japão, tendo como principal tema discutido: “Da Visão à Ação”. 

  

Criado através da participação e com o objetivo de traduzir visões 
em ações concretas. Outros componentes inovadores desse Fórum 
foram o Fórum Virtual da Água e o Projeto Vozes da Água. Uma 

                                                      
136 MENDES, Gyssele. Tudo o que você precisa saber sobre o 8º Fórum Mundial da Água. 01 mar. 
2018. Cebds. Disponível em: <http://cebds.org/blog/8o-forum-mundial-da-agua/#.WuIiFX9v8qU> 
Acesso em: 26 abr. 2018. 
137 DECLARAÇÃO de Haia "água segura para o século XXI". Água online - Revista da água, do 
saneamento e meio ambiente. Disponível em: <www.aguaonline.com.br/edicoes_antigas/1-
edicao/declaracao.doc>. Acesso em: 18 abr. 2018.  
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Conferência Ministerial aconteceu em paralelo e reuniu 130 
representantes no nível ministerial.138 

 

Seu objetivo fora de evidenciar em atitudes concretas, a má qualidade da 

água demonstrou-se as alternativas possíveis de combater a escassez de água, 

projetos de sucesso foram apresentados aos participantes do Fórum como, por 

exemplo, projetos de regeneração do ecossistema do rio Tisza, na Hungria, a 

monitoramento da qualidade da água no Belize e Guatemala e o melhor 

aproveitamento de reservatórios no Japão, observou-se também o avança das 

legislações nacionais sobre a proteção da água.139 

Em 2006, ocorrera o IV Fórum Mundial da Água na Cidade do México 

(México), com a temática: “Água para todos”. Sobre os meios mais justos de divisão 

da água com a população mundial ainda em crescimento. Com o panorama em que 

40% da população tem acesso escasso à água,140 aumento no represamento para 

produção de energia hidroelétrica, conforme números apresentados cerca de 70% 

(setenta por cento) da água doce mundial é utilizada na agricultura.  

Fora colocado em pauta também o reconhecimento da água como direito 

fundamental humano pelo Fórum Mundial da Água, infelizmente tal dispositivo não 

fora apreciado, países como Venezuela, Uruguai, Cuba e Bolívia não assinaram o 

trabalho conclusivo do Fórum por não ser admitido como direito fundamental 

humano, a água. 

O V Fórum Mundial da Água realizou-se em Istambul, Turquia, no ano de 

2009, entre os dias 16 e 22 de março, com a temática “Superando os Divisores de 

Água”. Neste Fórum, além dos representantes das organizações de Estado, ONGs, 

entidades da sociedade civil também houve a participação de representantes de 

empresas privadas de água, como Suez, Divandi e Sauer, que controlam juntas 75% 

                                                      
138 HERRERA, César. IV Fórum Mundial da Água: Ações Locais para um Desafio Global. Revista 
Eco 21. Disponível em :<http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=1115>. Acesso em: 26 abr. 
2018. 
139 TERCEIRO Fórum Mundial da Água arranca no Japão com apresentação de três mil projectos. 
Público. 16 mar. 2003. Disponível em: <https://www.publico.pt/2003/03/16/sociedade/noticia/terceiro-
forum-mundial-da-agua-arranca-no-japao-com-apresentacao-de-tres-mil-projectos-285226>. Acesso 
em: 26 abr. 2018. 
140 ZORZI, Lorenzo. TURATTI, Luciana. MAZZARINO, Jane. O direito humano de acesso à água 
potável: uma análise continental baseada nos Fóruns Mundiais da Água. Ambiente & Água - An 
Interdisciplinary Journal of Applied Science. 11 jul. 2016. Disponível em: 
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(setenta e cinco por cento) do mercado mundial de água, coincidentemente, as 

principais pautas das discussões foram relacionadas à infraestrutura. 

Durante o Fórum houve manifestações, reprimidas com força policial, tais 

manifestações tinham como foco a privatização da água na Turquia e o 

represamento do rio Tigre, além da diminuição da vazão, tal obra fará com que a 

cidade de Hasankeyf com pelo menos 10.000 (dez mil) anos desapareça141. 

No evento Miguel d`Estoco Brockmann (presidente à época da Assembleia 

Geral da ONU) disse que os futuros fóruns devem “conduzir as suas deliberações 

sob os auspícios das Nações Unidas” também se pronunciou a favor da garantia de 

acesso à água potável como direito fundamental. 

A sexta edição do Fórum Mundial da Água aconteceu em Marseille na 

França entre os dias 12 a 17 de março de 2012, com o tema “Tempo de Soluções”. 

Esta edição fora multifacetada com seus participantes das mais variadas áreas da 

sociedade com chefes de Estado e governos, parlamentares, autoridades locais e 

regionais, atores do setor empresarial, representantes da sociedade civil, do setor 

usuário, da academia, jovens profissionais, estudantes e crianças criaram o 

ambiente propício para a formulação de compromissos específicos, realísticos, 

executáveis e mensuráveis.142 

 

Durante o Fórum, os 112 ministros, vice-ministros e secretários de 
estados aprovaram a Declaração Ministerial pela qual os governos 
representados comprometem-se a acelerar a implementação da 
resolução das Nações Unidas para o acesso aos serviços de água e 
saneamento. A referida Declaração ressalta a importância da adoção 
de uma abordagem global sobre o nexo água, energia e segurança 
alimentar de forma a assegurar o crescimento econômico 
sustentável, segurança alimentar e geração de empregos. A 
Declaração Ministerial reiterou, ainda, a importância de considerar a 
água como elemento econômico, social e ambiental e a necessidade 
de se criar arcabouços sólidos para o financiamento, governança e 
cooperação no setor água.143 

 

                                                      
141 HIDROELÉTRICA fará desaparecer cidade turca de 10.000 anos. 20 out. 2017. Veja. Disponível 
em: <https://veja.abril.com.br/mundo/hidroeletrica-fara-desaparecer-cidade-turca-de-10-000-anos/> 
Acesso em: 27 abr. 2018. 
142 6° FÓRUM Mundial da Água em Marselha, França. Águas do Brasil. Disponível em: 
<http://aguasdobrasil.org/edicao-04/6-forum-mundial-da-agua-em-marselha-franca.html>. Acesso em: 
27 abr. 2018. 
143 6° FÓRUM Mundial da Água em Marselha, França. Águas do Brasil. Disponível em: 
<http://aguasdobrasil.org/edicao-04/6-forum-mundial-da-agua-em-marselha-franca.html>. Acesso em: 
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O VI Fórum Mundial da Água foi uma busca mais próxima da realidade 

alcançável dos países, dentro de suas possibilidades de implementação ativa para a 

defesa da água e o desenvolvimento sustentável. 

A sétima edição do Fórum Mundial da Água foi realizado nas cidades de 

Daegu e Gyeongju, Coreia do Sul, com o tema “Água para o nosso futuro”, entre os 

dias 12 e 17 de abril do ano de 2015.  

Dentre os assuntos discutidos, abordou-se o estímulo à formulação de 

soluções para a preservação dos recursos hídricos com o foco em sua 

disponibilidade e qualidade. Questões prioritárias que contemplam como garantia de 

acesso aos serviços de água, harmonização entre água, energia, impacto das 

mudanças climáticas, gestão dos recursos hídricos, governança efetiva. Outra 

temática abordada fora o da gestão integrada dos recursos hídricos com uma nova 

direção para o alcance das soluções. 

Abordou-se, também, a água e seus projetos farão parte de novas metas 

para o desenvolvimento sustentável, “água como pré-requisito para todos os tipos de 

desenvolvimento”.144 

E para findar o ciclo do Fórum Mundial da Água, o último evento aconteceu 

no corrente ano, na capital federal de nosso país, Brasília entre os dias 18 e 23 de 

março, com a temática “Compartilhando Água”. 

O legado da última edição do Fórum foi o da colaboração e troca de 

experiências entre as esferas governamentais, como o chamado “Ação de governos 

locais e regionais sobre e saneamento”, com o encorajamento de uma visão 

compartilhada para as políticas sobre água e saneamento. Entre as recomendações 

listadas: 

 

Priorizar o acesso à água e ao saneamento de qualidade; avançar 
em legislações que permitam o uso justo, eficiente e sustentável dos 
recursos hídricos; aumentar o financiamento para projetos sobre 
água e saneamento; projetar riscos e adaptação às mudanças 
climáticas e proteger áreas sensíveis; fortalecer as capacidades de 
governos locais e dos cidadãos para a gestão da água.145 

 
                                                      
144 7º FÓRUM Mundial da Água na Coreia amplia o debate sobre “Água para nosso futuro”. Águas do 
Brasil. Disponível em: <http://aguasdobrasil.org/edicao-12/7o-forum-mundial-da-agua-na-coreia-
amplia-o-debate-sobre-agua-para-nosso-futuro.html>. Acesso em:  27 abr. 2018. 
145 MOLLI, Gabriela. Acordos firmados no 8º Fórum Mundial da Água fortalecem consciência 
sustentável. 36 mar. 2018. Agência Brasília. Disponível em: 
<https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/03/26/acordos-firmados-no-8o-forum-mundial-da-agua-
fortalecem-consciencia-sustentavel/>.  Acesso em: 27 abr. 2018. 
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Tendo como base o objetivo de desenvolvimento sustentável número 6 

(ODS 6), água potável e saneamento, o acordo estimula o compartilhamento de 

soluções na gestão integrada de recursos hídricos e incentiva a cooperação global 

por meios das redes formadas durante o Fórum. 

Outro diferencial do 8º Fórum Mundial da Água, foi a elaboração da carta de 

Brasília, na qual participaram 83 juízes e especialistas de 57 países, emitiu-se dez 

diretrizes para o reconhecimento do acesso à água como direito fundamental.  

Entre os princípios da Carta de Brasília, estão elencados o reconhecimento 

da água como bem de interesse público e a sua função ecológica da propriedade. 

Justiça hídrica para os povos indígenas, tribos, prevenção e precaução na justiça 

hídrica. 

Princípio do in dúbio pro-água, no caso de dúvida, deve ser conservado e 

protegido os recursos hídricos e ecossistemas, nas palavras do ministro: “na dúvida 

que decidamos em favor da água”, Herman Benjamin. 

Outra diretriz é o da mensuração do impacto da atividade humana nos 

recursos hídricos e ecossistemas tanto para o indivíduo que causa poluição como 

quem utiliza os recursos hídricos deve pagar por isso. 

Aos agentes econômicos à internalização dos custos ambientais 

externalizados, sobre o impacto das ações de um agente econômico sobre o bem-

estar de outros. 

Herman Benjamin ressaltou, entre outros princípios, o reconhecimento da 

natureza pública da água, “não podemos considerar a vida como bem mais 

relevante dos sistemas jurídicos sem considerar a água na mesma proporção ou no 

mesmo grau porque a água é a base da vida”.146 

Na mesma ocasião, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 

defendeu a inclusão na legislação brasileira do tema da água como um direito 

humano, disse também: “A novidade do fórum é, estarmos cada vez mais de acordo 

para que a água seja tratada como direito humano. Nossas legislações domésticas, 

não todas, mas a maioria delas não incorporam princípios como esse”147 

Compreende-se pela Carta de Brasília, o posicionamento do Poder 

Judiciário e membros do Ministério Público, de várias nações, que convergem no 

                                                      
146 Disponível em: <http://8.worldwaterforum.org/pt-br/news/instituto-global-do-minist%C3%A9rio-
p%C3%BAblico-vai-facilitar-coleta-de-dados-de-crimes-ambientais-no> Acessado em 26 abr. 2018. 
147 Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/noticias/46448/> Acessado em: 27 abr. 2018. 
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consenso de que água é um direito humano, essencial para ao seu 

desenvolvimento. 

 

2.5 LEGISLAÇÃO NACIONAL SOBRE ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS 

 

O Brasil, por tratar-se de uma nação com dimensões continentais, e 

variados biomas, o elemento água, fora considerado por gerações como bem 

abundante, inesgotável, e sem o devido valor econômico, porém tal interpretação 

tem-se mostrado errônea e prejudicial a todos, de forma geral.  

A região norte, com os rios mais caudalosos é a menos habitada, porém 

com o desmatamento da floresta amazônica e a poluição causada pela ocupação 

desordenada das periferias por populações pobres, sem a devida assistência do 

estado através de infraestrutura adequada, assim como também saneamento.  

A região nordeste e a sua seca crônica, o sul com potencial hidráulico, 

porém em tal região, o problema encontra-se na poluição de seus rios.148 

Após o racionamento de água na região metropolitana de São Paulo no ano 

de 2015, demonstrou o quanto o Brasil está despreparado e não encampa a devida 

atenção e importância para a essencialidade da água, não obstante nosso 

ordenamento jurídico, desde a década de 30 do século XX, indica a utilização 

racional de sua potencialidade. 

 

2.5.1 Das Disposições da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

1988 sobre as Águas 

 

Ressalta-se, inicialmente, que no inciso III do artigo 1º da Constituição 

Federal, tendo como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana,149 por 

óbvio, é impossível obter-se vida digna sem a água, elemento essencial para toda e 

qualquer forma de vida e as demais atividades suscetíveis ao homem e a sua 

sociedade. 

Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, e o seu caráter 

democrático, juntamente com as atribuições dos entes do estado brasileiro, as 

águas já estavam desde a década de 1980, alterando seu caráter privatista para o 

                                                      
148 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 931. 
149 III – a dignidade da pessoa humana. 



 

 

69 
 

 
 

de domínio público, o que fora consagrado com a nova Constituição, nas palavras 

de Edna Cardozo Dias:  

A Constituição estabeleceu um novo paradigma: o de que a água 
pertence ao domínio público, repartindo-se sua propriedade entre os 
Estados federados e a União. Este dispositivo revogou vários artigos 
do Código de Águas (Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934).150 

 

O tratamento que a Constituição observa à água revela sua importância no 

artigo 20, ao versar no inciso III que é bem da união os lagos, rios, ou quaisquer 

correntes de água em seu domínio ou que banhem mais de um Estado ou sirva de 

limite com outros países, assim como também os rios de nosso país continuem em 

outros ou que dele provenha. 

O artigo 26, inciso I, afirma que entre os bens dos Estados incluem-se 

“águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”.151 

À água lhe é atribuído, agora valor econômico, propósito embasado nos 

princípios gerais da atividade econômica, art. 170, com a sua função social (inciso 

III) e a defesa do meio ambiente (inciso VI).152  

Como já demonstrado, o objetivo atual da Constituição Federal e dos 

esforços supranacionais, é o desenvolvimento sustentável para garantir à presente e 

às futuras gerações acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, 

para garantia e satisfação de trabalho, desenvolvimento humano, pois, 

isoladamente, já não se configura apenas o aspecto econômico, do social e 

ambiental, ou seja,  acesso a recursos naturais, nestes termos, escreve Cristiane 

Derani: 

 

Isto faz com que as normas do direito econômico e ambiental tenham 
na política econômica uma fonte fundamental. A política econômica 
trabalha necessariamente com a coordenação da atividade de 

                                                      
150 DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no estado democrático de direito. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 167. 
151 Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União; II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; III - as ilhas fluviais e lacustres não 
pertencentes à União; IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União. 
152 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: III - função social da propriedade; VI - defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; 
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mercado, com a concorrência, com a prestação de serviços do 
Estado. Ela abraça, também questões de caráter ambiental, tais 
como: reaproveitamento de lixo, exigências de equipamento 
industrial para uma produção limpa, aproveitamento de recursos 
naturais, o quanto de reserva natural é desejável e qual seu regime 
social. São indissociáveis os fundamentos econômicos de uma 
política ambiental consequente e exequível. E uma política 
econômica consequente não ignora a necessidade de uma politica 
de proteção dos recursos naturais. Para isto, a economia deve voltar 
os seus pressupostos sociais e abandonar qualquer pretensão por 
uma ciência exata.153 
 

Como apresentado acima, no atual ordenamento nacional, é indissociável o 

econômico do ambiental, por suposto também a propriedade privada, bem protegido 

pela Constituição em seu art. 5º no inciso XXII, porém a propriedade privada 

também tem de atender a sua função social,154 ou seja , o proprietário de uma área 

não pode simplesmente usufruir de seu aproveitamento econômico pela exploração 

de seus recursos ou pelo despejo de rejeitos poluidores sem arcar com as 

consequências legais de tais atos nocivos ao meio ambiente e ao sem número de 

pessoas (direito difuso). 

A função social do artigo 170 da Constituição completa-se com o artigo 186, 

inciso II, o qual versa que a função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente alguns requisitos, “utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”.  

Com a evolução natural desta tratativa, Sandro Marcos Godoy explana que, 

ao garantir o caráter de função social da propriedade privada e de seus recursos, o 

homem obteve satisfação que foi além de suas necessidades básicas de 

sobrevivência, ou seja, os recursos naturais explorados garantiram o supérfluo. 

 

Implica dizer que, se nos primórdios o homem começou a degradar o 
meio ambiente como forma de produção extrativa, hoje assim age, 
mas não para sustentar suas necessidades vitais, e sim para garantir 
prazer em bens supérfluo que na maioria das vezes, nenhuma 
relação guarda com as necessidades prementes biológicas do ser 
humano indispensáveis a sua sobrevivência. Se outrora o meio 
ambiente exerceu sua “função social” para a mantença a vida 
humana, hoje, os meios de produção é que devem exercer sua 
“função socioambiental”, de forma a promover um desenvolvimento 

                                                      
153 DERANI, Cristiane. Direito ambiental e econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48. 
154 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é garantido o direito de 
propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 
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sustentável e retribuir-lhe em ações solidárias. Seja travestida ou não 
a preocupação com o meio ambiente, não se deve perder de vista 
que a sua mantença é o ponto central e relevante para que não 
ocorra a extinção de vida na Terra.155 

 

A busca atual, além da função social da propriedade privada, o interesse 

difuso de toda a sociedade é pela função socioambiental da propriedade e de sua 

atividade econômica, preceituada nos artigos 170 e 186, nos incisos indicados. 

O artigo 225 da Constituição nos trouxe fora do rol do art. 5º o direito 

fundamental ao meio ambiente, e com ele implícito o direito à água, uma vez que, 

para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, é necessária a 

manutenção todo o ciclo hidrológico, em sua quantidade e qualidade. 

Como já demonstrado anteriormente, com o advento das percepções das 

atividades nocivas dos seres humanos, tais como a exploração e geração de rejeitos 

e resíduos, a concepção da água como elemento puramente privado, alterou-se 

como bem de uso comum do povo, como prescreve Édis Milaré: 

 

Já o art. 225, que preenche o capítulo do Meio Ambiente, chega a 
explicitar o bem comum como causa e, ao mesmo tempo, 
decorrência do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste 
sentir, vê-se com clareza meridiana que o “bem de uso comum do 
povo” gera a sua felicidade e, simultaneamente, é produzido por ele 
– o mesmo povo-, porquanto esse bem difuso deve ser objeto da 
proteção do Estado da própria sociedade para usufruto de toda a 
nação.156  

 

O direito ao meio ambiente encontra-se disposto na ordem social, pois o 

social é a grande meta de toda a ação do Poder Público e da sociedade, como tal a 

ordem econômica se subordina à social. 

O desenvolvimento socioeconômico deve portar-se como um grande 

instrumento, um meio eficaz para dar suporte ao objetivo social. Confluindo em tal 

sentido as atividades econômicas não poderão gerar problemas que afetem a 

qualidade do meio ambiente e impliquem nos direitos sociais.  

 

 

 

                                                      
155 GODOY, Sandro Marcos. O meio ambiente e a função socioambiental da empresa. Birigui – 
SP: Boreal, 2017, p. 27. 
156 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 171. 
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2.5.2 Da Legislação Específica Sobre Água e Recursos Hídricos 

 

A nação brasileira foi privilegiada com seu meio ambiente natural exuberante 

e rico em todas as suas formas de vida, sua fauna e flora por toda a sua extensão 

territorial, bacias hidrográficas que banham o país de norte a sul. 

Por ser rico em água, a concepção dos cuidados e deveres para com este 

elemento em nosso país não recebera a devida atenção as quais merecia.  

Tal dimensão constatou-se apenas com a problemática das secas, 

problemas com abastecimento urbano, perdas nas lavouras, poluição estes são 

apenas algumas das faces da urgência do tema, ressalta Édis Milaré: 

 

Neste sentido, não é despiciendo ressaltar que o gerenciamento dos 
recursos hídricos se refere ao patrimônio ambiental água que, por 
sua vez, possui uma característica bastante peculiar: é a base 
estrutural da vida tal como a conhecemos, ou seja, é por excelência 
o recurso ambiental primário. Assim, é de conhecimento notório que 
a vida surge e se organiza em torno do elemento água, sendo sua 
quantidade e qualidade fatores determinantes na cadeia existencial 
de todos os seres vivos. Aliás, boa parte do movimento de flora e 
fauna é determinado pela abundância ou escassez de água. O 
homem, no alto de sua genialidade e sofisticação social, por óbvio, 
não pode e não poderia ignorar situações empíricas evidentes, 
relegando a um plano secundário o elemento estrutural da vida 
conhecida na Terra.157 

 

A jovem república com sua população relativamente pequena na década de 

30 do século passado iniciaria seu ciclo de modernização e alterações no campo e 

nas cidades com o implemento de novas tecnologias e o inicio de sua 

industrialização. 

O país possuía um código civil patrimonialista, neste mesmo sentido as 

águas possuíam papel importante no desenvolvimento do país, porém a 

preocupação da época era com a sua quantidade volumétrica, capacidade de 

geração de energia elétrica e uso na indústria.  

O Código de Águas Decreto n. 24.643 de 10 de julho de 1934, foi o primeiro 

diploma legal a disciplinar o recurso hídrico em nosso país, sua temática maior era o 

crescimento econômico, com a geração de energia elétrica capaz de impulsionar as 

indústrias, voltado para o aproveitamento comercial da água. 

  
                                                      
157 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 912-913. 
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Pelas circunstâncias e consciência da época, o Código de Águas 
possui um conceito essencialmente privatista e de tutela da atividade 
econômica, com pouca ou nenhuma preocupação preservacionista 
ou humanista, razão pela qual seus dispositivos devem ser 
adaptados, quando ainda aplicáveis, à luz da técnica da 
interpretação progressiva, evolutiva ou adaptativa.158   

 

O gerenciamento de recursos hídricos neste período era puramente 

econômico hierarquizado, tendo como característica o emprego de financiamento 

público, com vista ao desenvolvimento nacional e regional159. 

Como já referido, este período é marcado pelo empuxo do desenvolvimento 

e expansão econômica produtiva do Brasil, no entanto, é interessante notar que 

mesmo o Código de Águas já fazia menção nos artigos 109 a 116 do combate à 

chamada “Águas Nocivas”, que a ninguém era lícito conspurcar ou contaminar as 

águas que consome, com prejuízo de terceiro, e que os trabalhos para salubridade 

das águas serão executados à custa dos infratores. 

Porém era admitido sob o interessante relevante da agricultura ou da 

indústria se assim o exigissem, as águas poderiam ser “inquinadas” (ou seja, sujas), 

mediante expressa autorização administrativa, devendo ser indenizados os terceiros 

lesados pelo favor concedido160.  

Atualmente, o Código de Águas encontra-se quase que na sua totalidade, 

revogado pelas Leis ambientais posteriores a ela. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, (PNMA) Lei n. 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, foi um divisor de “águas”, no relacionamento entre sociedade e meio 

ambiente, aqui se iniciou a profusão dos conceitos ambientas do moderno Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 

A PNMA, modernizou também o tratamento legal e a proteção dada às 

águas, como pode ser apreciado em seu artigo 2º sobre os objetivos da referida lei, 

assim como também, melhoria e recuperação a qualidade ambiental propícia à vida, 

ao desenvolvimento socioeconômico e o mais interessante na proposta deste 

trabalho, à proteção da dignidade da vida humana, dentre os seus incisos, o II, versa 

sobre a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.161 

                                                      
158 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 918. 
159 DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no estado democrático de direito. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p.168. 
160 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 923. 
161 Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
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A PNMA, em seu artigo 8º inciso VII, versa sobre as competências do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), e no inciso em questão, a água 

obtém uma relevância preponderante, ao estabelecer que cabe ao CONAMA 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 

meio ambiente e dos recursos naturais, principalmente os hídricos. O CONAMA, 

editou a resolução n. 20 que inaugurou em âmbito nacional, a gestão da qualidade 

da água, atualmente a resolução Conama n. 357 de 2005, revogou a de n.20, por 

sua importância seus e reflexos na Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

2.5.2.1 Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

Apenas há pouco tempo, o papel central da água tem ganho a sua real 

importância com relação a sua inadequação da disponibilidade e doa acesso à água 

como um fenômeno que pode levar ao caos. Neste sentido, assevera Paulo Affonso 

Leme Machado: 

 

O direito a usar a água dos cursos de água para seu consumo 
pessoal faz parte inseparável do direito à vida, pois quem não ingere 
esse líquido apressa a sua própria morte. A água para a “satisfação 
das necessidades vitais” de cada pessoa no planeta é aquela que 
inicialmente está nos rios, nas chuvas no subsolo. O direito de 
acesso à água não pretende, e nem deve pretender, a legitimação de 
grupos privados ou até de instituições públicas para invadir países ou 
propriedades para a obtenção de água. Procura-se a positivação de 
um direito natural para que ninguém – pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado – fique indiferente à situação de carência 
vital da água.162  

 

A Constituição Federal, em seu art. 21, em seu inciso XIX versa que, 

compete à União instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos 

e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. No ano de 1997, promulgou-se a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) Lei n. 9.433 de 08 de janeiro de 

1997. 

É importante destacar que logo no seu inciso I do artigo 1º (dos 

fundamentos) a lei assegura que a água é um bem de domínio público, ou seja, não 
                                                                                                                                                                      
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios: [...] II - racionalização do uso do solo, do subsolo, 
da água e do ar;   
162 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 509. 



 

 

75 
 

 
 

é bem da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios, mas sim, pertence a 

todos, não pode ser privatizado. O referido artigo e inciso combinando-se com o 

artigo 225 da Constituição Federal ao versar que o meio ambiente é bem de uso 

comum, ou seja, que a todos pertencem, não havendo espaço para privatização da 

água, como descreve Paulo Affonso Leme Machado:  

 

Há diversidades de categorias de bens, pois a ‘água é um bem 
corpóreo e o meio ambiente é um bem incorpóreo de domínio 
público’ como salienta a saudosa Juíza e Professora Lúcia Valle 
Figueiredo.163 
 

O domínio público sobre tal recurso natural entrega ao Poder Público a 

responsabilidade sobre as águas como gestor, para sua manutenção, qualidade e 

quantidade. Para que possa conceder outorga e fiscalização para que os usuários 

pagadores não privatizem este elemento, em detrimento da coletividade, ou de um 

modo mais profundo o direito difuso a água, essencial ao equilíbrio ecológico, tanto 

para o seu uso em demasia ou o despejo de rejeitos prejudicial ao homem e a 

natureza na sua fauna e flora, o dever do Estado é como o de um tutor sobre as 

águas. 

 

Salientamos as consequências da conceituação da água como “bem 
de uso  comum do povo”: o uso da água não pode ser apropriado por 
uma só pessoa física ou jurídica, com exclusão absoluta dos outros 
usuários em potencial; o uso da água não pode significar a poluição 
ou a agressão desse bem; o uso da água não pode esgotar o próprio 
bem utilizado concessão ou a  autorização (ou qualquer tipo de 
outorga) do  uso da água deve ser motivada ou fundamentada pelo 
gestor público.164  

 

Água está sob o domínio público por ser o seu gestor, porém não é bem 

dominical das águas, ou seja, não pertence ao patrimônio privado do poder público. 

Versa o artigo 18 da Lei n. 9.433/97 que “a outorga não implica em alienação parcial 

das águas que são inalienáveis, mas o simples direito de uso”. O art. 99 do Código 

Civil brasileiro versa que, são bens públicos, no seu inciso I, os de uso comum do 

povo, rios, mares, estradas e praças. Fica explícito pela legislação apresentada que 

o Poder Público não é “dono da água”, mas que é bem de uso comum de todos. 

                                                      
163 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 502. 
164 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 503. 
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Importante notar que os entes federados não podem tornar-se simples 

comerciantes de água, a exemplo os concessionários de tratamento e distribuição 

de água potável cobram pelo tratamento e distribuição da água, incluído na fatura as 

demais despesas com funcionários e equipamentos.165  

Ainda, o artigo 1º, inciso II, versa que é recurso natural limitado, ou seja, não 

pode ser usado sem critério, e ainda possui valor econômico calculável. 

No inciso III, em situações de escassez, o uso dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais, ou seja, todos os demais usos 

ficam em segundo plano, pela importância e necessidade básica da água.166 

Percebe-se a importância não só ambiental, mas social que um rio exerce 

sobre a comunidade populacional, que se serve de suas águas. Seus objetivos 

elencados no artigo segundo estão em consonância com o artigo 225 da 

Constituição Federal, como assegurar à atual e futuras gerações a disponibilidade 

de recursos ambientais, no nosso caso em específico água, de qualidade com vistas 

ao desenvolvimento sustentável. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei n. 9.433/97 tem como 

objetivos, assegurar a atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água com qualidade adequada ao seu uso. Importante sublinhar a importância que a 

legislação em estudo oferece a proteção das futuras gerações com relação ao seu 

acesso aos recursos hídricos, o uso racional e integrado dos recursos hídricos, com 

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

hidrológicos críticos, quer sejam de origem natural, quer decorrentes do uso 

inadequado, não só das águas, mas também dos demais recursos naturais.  

Objetiva também a PNRH, o uso da água racional voltado para o 

desenvolvimento sustentável,167 prevenir enchentes e desastres naturais, art. 2º 

                                                      
165 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 504. 
166 Art. 1º: A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: I - a água 
é um bem de domínio público; II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades.  
167 Art. 2º:  São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: I - assegurar à atual e às futuras 
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos; II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 
com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 
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inciso III. 

A gestão dos recursos hídricos será descentralizada, atribuindo assim 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades afetadas, ou seja, 

todos os envolvidos e dependentes das águas, assim como a integração das ações 

e adequação de seus recursos elencados no art. 3º da Lei nº 9.433/97. 

Esta lei tem como diretrizes a integração entre o aproveitamento, gestão e 

integração com a preservação ambiental, assim como a correta adequação do seu 

uso com o potencial oferecido e as suas características hidrológicas e geográficas, 

de sua população e a realidade social de seu entorno. 

Fazem parte de seus instrumentos, a outorga, cobrança pelo uso da água 

compensação aos municípios, planejamento dos recursos hídricos, sistema de 

informações sobre os recursos hídricos. 

Os planos de recursos hídricos visão orientar a implantação da PNRH 

(Política Nacional de Recursos Hídricos), e o seu gerenciamento para realizar 

diagnósticos sobre a situação dos recursos hídricos, analisar alternativas para o seu 

uso com a população, setores da cadeia produtiva. 

 

Como se percebe, a proposta da Lei a respeito da criação de Planos 
de Recursos Hídricos garantiria, por si só, o amplo acesso pelos 
usuários a estes recursos. Vale dizer, segundo a norma, o Plano de 
Recursos Hídricos – que pode ser nacional, estadual ou por bacia – 
determina metas de racionalização de uso, com medidas, programas 
e projetos para atendimento das mesmas. Ainda o Plano de 
Recursos Hídricos deve fazer um balanço da disponibilidade hídrica 
de cada bacia versus a demanda de cada setor e, através desta 
análise, determinar quais são as prioridades na outorga de direitos 
de uso de recursos hídricos, para que todos sejam atendidos de 
maneira justa e igualitária.168 

 

Calcular a demanda em contrapartida com a disponibilidade de recursos, 

eleger prioridades de uso e outorga, elencar diretrizes e critérios para a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos, criação de áreas para proteção de recursos hídricos. 

Como prescreve Paulo Affonso Leme Machado, “a outorga deverá obedecer 

totalmente às prioridades de uso das águas expostas nos Planos de Recursos 

Hídricos. Dessa forma, o uso que não estiver apontado como prioritário só poderá 

                                                                                                                                                                      
críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; IV - incentivar e 
promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.    
168 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 935. 
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ser concedido se houver a prova de que a prioridade hídrica foi satisfeita”.169  

Importante salientar que a lei versa em seu artigo 11 (outorga de direitos de 

uso da água entre os artigos 11 e 18 da PNRH)170 que o regime de outorga tem 

como objetivo o efetivo exercício dos direitos de acesso à água e assegurar o 

controle de qualidade e quantidade, ou seja, regramento do que se vai retirar do 

curso d´ água ou aquífero. 

A outorga é conferida pelo poder executivo federal, ou dos estados 

dependendo da bacia hidrográfica, pois se o rio fizer fronteira ou fluir para outro país, 

é de responsabilidade do governo federal, assim como, se for divisa entre dois ou 

mais estados, cabendo aos estados à outorga dos rios que transcorrem seu 

território. 

                                                      
169 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 526. 
170 Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar 
o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à 
água.  
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de 
aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo 
de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros 
usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. 
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: I - o uso de 
recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. § 2º A outorga e a utilização 
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a 
disciplina da legislação setorial específica. Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades 
de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo 
de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, 
quando for o caso. Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso 
múltiplo destes.  
Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos 
Estados ou do Distrito Federal. § 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao 
Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio 
da União. § 2º (VETADO)  
Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, 
em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: I - não cumprimento pelo 
outorgado dos termos da outorga; II - ausência de uso por três anos consecutivos; III - necessidade 
premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições 
climáticas adversas; IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; V - 
necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha 
de fontes alternativas; VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água. 
Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta 
e cinco anos, renovável. 
Art. 17.  (VETADO) 
Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples 
direito de seu uso. 
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A outorga de uso dos recursos hídricos é ato inerente ao exercício do 
poder de polícia administrativa, afeto no caso, às autoridades 
competentes da União, dos Estados ou do Distrito Federal. A União 
outorga o direito de uso de recursos hídricos de seu domínio por 
meio de Agência Nacional de Águas – ANA. Nas águas de domínio 
estadual, ou do Distrito Federal, tal atribuição compete aos órgãos 
indicados em suas respectivas leis. O Poder Executivo federal, a teor 
do disposto no art. 14, §1º, da Lei 9.433/97, poderá delegar aos 
Estados e ao Distrito Federal competência para a outorga de direito 
de uso de recurso hídrico de domínio da União.171 

 

A outorga poderá ser suspensa total ou parcialmente, em definitivo ou não 

pelos incisos do art. 15, entre eles, por não cumprimento dos termos da outorga, 

prevenção ou reversão de degradação ambiental, situações de calamidade para 

atender aos usos prioritários da água. A outorga não será definitiva, a própria PNRH 

estipulou a sua validade máxima em 35 anos, ainda que possa haver renovação art. 

16, como também a suspensão art.15. 

Outra característica da outorga é a garantia quanto a sua disponibilidade de 

água, assumida como insumo básico de processo produtivo172. 

Dos seus usos podemos elencar, a derivação ou captação de água 

superficial (rio, córrego, mina ou nascente) para qualquer finalidade, a extração de 

água subterrânea (poço tubular profundo) para qualquer finalidade. 

Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos com o 

fim de diluição, uso de recursos hídricos para aproveitamento hidrelétrico, 

intervenções de macrodrenagem. 

Há usos porém que independem de outorga, não são objeto de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos, mas obrigatoriamente de cadastro: 

Usos de água subterrânea para pequenos núcleos populacionais (até 400 

pessoas, em meio rural). 

Usos de vazões e volumes considerados insignificantes para derivações, 

captações, lançamentos de efluentes, serviços de limpeza e conservação de 

margens, incluindo dragagem, desde que não alterem o regime de vazões, a 

quantidade ou a qualidade do corpo hídrico, obras de travessia (pontes, dutos, 

passagens molhadas, etc.) de corpos hídricos que não interfiram no regime de 

                                                      
171 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 939. 
172 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 534.  
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vazões, quantidade ou qualidade do corpo hídrico. 

A cobrança tem como objetivo reconhecer o valor econômico da água, e ao 

usuário saber o seu valor real, incentivar o seu uso racional. Os valores serão 

cobrados conforme o volume extraído, ou pelo lançamento de esgotos e demais 

efluentes nos cursos d´ água, tais dispositivos estão elencados entre os artigos 19 e 

22 da PNRH.173 

 

Os conflitos de interesses imanentes ao uso da água, em razão do 
risco de escassez e da crescente demanda, tornam-na um bem de 
valor econômico, cuja utilização enseja uma contraprestação 
pecuniária. [...] A cobrança pelo uso de recursos hídricos efetiva o 
princípio da “internalização” dos custos ambientais por aqueles que 
se aproveitam dos recursos naturais, em geral, e, em particular, das 
águas. Hoje os custos são “externalizados”, ou seja, são pagos por 
toda sociedade, inclusive por quem não se aproveita do recurso 
natural. Em contrapartida, não paga esses custos econômicos, paga-
os com a degradação da qualidade ou da quantidade do recurso 
usado.174 

 

Os recursos financeiros arrecadados serão investidos preferencialmente na 

bacia hidrográfica em que foi extraída a água. 

A Lei n. 9433/97 explicitou em seu texto o termo futuras gerações como um 

de seus objetivos insculpido em seu artigo 2º, sendo importante instrumento 

normativo para a efetividade ao direito da personalidade das futuras gerações ao 

assegurar seu uso racional e a preservação das águas. 

 

                                                      
173 Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 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. 
Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta 
Lei. Parágrafo único.  (VETADO) 
Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser 
observados, dentre outros: I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e 
seu regime de variação; II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o 
volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de 
toxidade do afluente. 
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: I - no financiamento 
de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos; II - no 
pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. § 1º A aplicação nas despesas 
previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do total arrecadado. § 2º Os 
valores previstos no caput deste artigo 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. 
174 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 942. 
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2.5.2.2 A Agência Nacional de Águas  

 

A Agência Nacional de Águas – ANA passou a integrar o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos após a edição da Lei n. 9.984 de 17 de 

julho de 2000. 

A função institucional é a de autarquia de regime especial, com autonomia 

administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, tem atribuição 

de órgão técnico, executivo e implementador da Política Nacional de Recursos 

hídricos.175 

Édis Milaré faz distinção entre Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a 

Agência Nacional de Águas: 

 

Bem distintos, portanto, os papéis do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos – CNRH e da Agência Nacional de Águas - ANA. 
Assim, a arquitetura das grandes linhas de ação, isto é, a formulação 
de políticas e a articulação de planejamento são atributos intrínsecos 
do CNRH. A engenharia de ações – a operacionalização, a 
implementação ou a execução das políticas – é matéria reservada à 
ANA, conforme rol de competências normativas outorgadas por lei.176 

 

A Lei n. 9.984/2000 rege a atuação articulada da Agência Nacional de Águas 

com os demais órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Agência Nacional de Águas 

deverá regular o uso de recursos hídricos de domínio federal e, ao mesmo tempo, 

assegurar que os outros atores estejam cumprindo também a sua missão para o 

efetivo funcionamento do Sistema.177 

A Agência Nacional de Águas emite outorgas para regular o uso de recursos 

hídricos de rios, reservatórios, lagos e lagoas sob o domínio da União. 

 

Regulação: Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de 

                                                      
175 Art. 2o Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação dos 
planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que 
integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional 
de Recursos Hídricos, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 
Art. 3o Fica criada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime especial, com 
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo único. A ANA terá sede e foro 
no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais. 
176 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 947-948. 
177 Ibid., p. 948. 
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domínio da União, que são os que fazem fronteiras com outros 
países ou passam por mais de um estado, como, por exemplo, o rio 
São Francisco. A ANA também regula os serviços públicos de 
irrigação (se em regime de concessão) e adução de água bruta. 
Além disso, emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial 
as outorgas, e também é a responsável pela fiscalização da 
segurança de barragens outorgadas por ela. Monitoramento: É 
responsável por acompanhar a situação dos recursos hídricos do 
Brasil. Coordena a Rede Hidrometeorológica Nacional que capta, 
com o apoio dos estados e outros parceiros, informações como nível, 
vazão e sedimentos dos rios ou quantidade de chuvas. Essas 
informações servem para planejar o uso da água e prevenir eventos 
críticos, como secas e inundações. Além de, em colaboração com o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), definir as regras de 
operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, para garantir 
que todos os setores que dividem o reservatório tenham acesso à 
água represada. Aplicação da lei: Coordena a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, realizando e dando apoio a 
programas e projetos, órgãos gestores estaduais e à instalação de 
comitês e agências de bacias. Assim, a ANA estimula a participação 
de representantes dos governos, usuários e das comunidades, em 
uma gestão participativa e democrática. 
Planejamento: Elabora ou participa de estudos estratégicos, como os 
Planos de Bacias Hidrográficas, Relatórios de Conjuntura dos 
Recursos Hídricos, entres outros, em parceria com instituições e 
órgãos do poder público.178 

 

A Agência Nacional de Águas tem como atribuição em duas vertentes, 

competências concernentes à política nacional de recursos hídricos e atribuições 

referentes às águas de domínio da União. 

Cabe à Agência Nacional de Águas supervisão, controle e avaliação das 

atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal sobre os recursos 

hídricos, tem competência para disciplinar em caráter normativo, para 

implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos.  

Usar o dinheiro arrecadado prioritariamente na bacia de origem, com versa o 

art. 22 da Lei n. 9.433/97.   

 

 

 

 

                                                      
178 SOBRE a ANA. Agência Nacional de Águas. Disponível em: 
<http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/acesso-a-informacao/institucional/sobre-a-ana>. Acesso em 25 
abr. 2018.  
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3 DA APROPRIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Quando mencionada a palavra recurso em sua acepção, sob o seu viés 

econômico, significa insumo, do qual exista uma necessidade a ser atendida 

(demanda) para uma satisfação humana de consumo, utilidade, sendo então 

suscetíveis de apropriação, ou seja, bens naturais disponíveis a tornarem patrimônio 

e recurso. 

Sob o aspecto privado, leciona Maria Helena Diniz “[...] os bens são as 

coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de 

objeto a uma relação jurídica”.179 Coaduna neste mesmo sentido Paulo Lôbo, em 

que os bens são “todos os objetos materiais e imateriais que podem ser suscetíveis 

de apropriação ou utilização econômica pelas pessoas físicas ou jurídicas”.180 

Em verdade, o homem apropria-se apenas daquilo que lhe interessa, no 

esteio de sua utilidade, satisfação das necessidades e possibilidade de ganhe 

econômico, o lucro. 

Á água é um bem natural, bem este de natureza jurídica pública e difusa. 

Nosso ordenamento civilista em seu artigo 99 inciso I, exemplifica, o que são bens 

públicos, sendo os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 

praças. Anteriormente ao Código Civil, a Constituição Federal abarcou em seu artigo 

225 no caput, que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (grifo nosso) 
 

A própria Constituição Federal de 1988 consignou que os bens naturais são 

de uso comum do povo, como direito fundamental de todos, por conseguinte o 

acesso e uso da água também. A Lei n° 6.938/1981, a chamada Política Nacional do 

Meio Ambiente, também versa sobre o meio ambiente como patrimônio público em 

seu art. 2º inciso I, como um de seus objetivos: 

 

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

                                                      
179 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 357. 
180 LÔBO. Paulo. Direito civil. Parte Geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 190.  
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propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: I - ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; 

 

Assim foi asseverado entre os fundamentos da Lei n. 9.433/97 (Política 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH), logo em artigo 1º, inciso I, no qual versa: “I 

- a água é um bem de domínio público”.  

Confluindo que a água é um bem de domínio público, conceitua Carvalho 

Filho, sobre bens públicos: 

 

[...] todos aqueles que, de qualquer natureza e a qualquer título, 
pertençam às pessoas jurídicas de direito público, sejam elas 
federativas, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Munícipios, sejam da Administração descentralizadas, como as 
autarquias, nestas incluindo-se as fundações de direito público e as 
associações públicas181.  

 

Tais características são compartilhadas por Celso de Melo: 

 

Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas 
jurídicas de Direito Público, isto é, União, Estados, Distrito Federal, 
Munícipios, respectivas autarquias e fundações de Direito Público 
(estas últimas, aliás, não passam de autarquias designadas pela 
base estrutural que possuem), bem como os que, embora não 
pertencentes a tais pessoas, estejam afetadas à prestação de um 
serviço público182. 

 

Haja vista que bem natural é bem público, não significa o mesmo que a sua 

pertença é estatal, mas sim, o dever do Estado de gerir e proteger o meio ambiente 

em conjunto com a sociedade, como especifica Machado: 

 

A dominial idade pública da água, afirmada na Lei 9.433/1997, não 
transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário da 
água, mas o torna-o gestor desse bem, no interesse de todos. Como 
acentua o administrativista italiano Massimo Severo Gaini, “o ente 
público não é proprietário, senão no sentido puramente formal (tem o 
poder de autotutela do bem), na substância é um simples gestor do 

                                                      
181 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 1123. 
182 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 929. 
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bem de uso coletivo”.183 
 

Dessa forma, conclui-se que o bem ambiental é público, não porque 

pertença ao Estado, por conseguinte não é passível de apropriação com 

exclusividade sendo, por isso mesmo, verdadeiro bem público difuso de uso e 

interesse comum de qualquer um do povo. 

O bem ambiental como recurso existe para satisfazer as necessidades 

humanas, porém sua primordial função é o de sustentáculo à vida e, para 

alcançarmos a sadia qualidade de vida, é essencial também a manutenção do bem 

maior. Demonstra Édis Milaré, neste sentido a importância do bem ambiental e sua 

manutenção ligada diretamente ao bem-estar do ser humano: 

 

O meio ambiente como bem, em seu conjunto, caracteriza-se pelo 
equilíbrio ecológico e pela saúde ambiental dele decorrente, 
fundamentos da “sadia qualidade de vida” a que todos têm direito. Aí 
se encontra, precisamente, o bem maior a ser preservado e 
usufruído pela sociedade. É certo: mas, e os seus componentes, o 
conjunto dos seres bióticos (fauna, flora e populações humanas) e 
dos abióticos (ar, água e solo)? Qual o seu papel? Merecem a 
mesma atenção? É claro: de fato, eles são bens menores, porém 
devem, da mesma forma, ser mantidos saudáveis, o que acontece 
quando se lhes permite manterem suas características naturais no 
contexto das relações ecossistêmicas, a salvo dos efeitos da 
poluição, da predação e das várias formas de degradação ambiental, 
vale dizer, da ação antrópica nociva. Já as populações humanas, 
para serem saudáveis e sustentáveis, têm como direito usufruir da 
boa qualidade ambiental e, na contrapartida, o dever de manter essa 
mesma qualidade, seja para os humanos, seja para os demais seres 
que constituem a base física e relacional dos ecossistemas.184  

 

Apesar de toda a valoração econômica que se pode atribuir aos bens 

ambientais, não podemos perder a noção de sua verdadeira função, com objetivo de 

suster a vida em suas mais diversas formas e, no caso da água, a sua característica 

de domínio público e uso comum do povo. 

A água é um recurso inalienável como bem versa o artigo 18, inciso I da Lei 

nº 9.433/97, mesmo que sob o domínio público não pode o Estado pelo direito de 

outorga “leiloar” água, mas o dever de cobrar o seu uso, como bem descreve Leme 

Machado: 

                                                      
183 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 503. 
184 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 512. 
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O bem dominial é aquele que “integra o patrimônio privado” do Poder 
Público. O seu traço peculiar é a “alienabilidade”, como aponta o 
Prof. José Cretella Júnior. Bem dominical difere, portanto, de bem 
dominial. Indique-se o art. 18 da Lei 9.433/1997 para atestar que a 
água não faz parte do patrimônio privado do Poder Público, ao dizer: 
“A outorga não implica a delineação parcial das águas que são 
inalienáveis, mas o simples direito de uso”. A inalienabilidade das 
águas marca uma de suas características como bem de domínio 
público. [...] O Governo Federal e os Governos Estaduais, direta ou 
indiretamente, não podem tornar-se comerciantes de águas. A Lei 
9.433/1997 introduz o direito de cobrar pelo uso das águas, mas não 
instaura o direito de venda das águas.185 

 

O antigo Código das Águas, Decreto nº 24.643/1934, apesar de não 

revogada, muitos de seus artigos são conflitantes com a atual legislação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos como, por exemplo, o tema “Águas Particulares”, em 

seu Livro I Título I, Capítulo III, em seu artigo 8º:  

 

São particulares as nascentes e todas as águas situadas em 
terrenos que também o sejam, quando estas não estiverem 
classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou 
as águas comuns. 
 

É incompatível com a redação do art. 57 da PNRH, Lei nº 9.433/97, em que 

fora revogado as disposições em contrário, como registrado nos artigos 1º, inciso I, 

pois a água é de domínio público, art. 12, inciso II: “Estão sujeitos a outorga pelo 

Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: I - derivação ou 

captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;” Art. 49 caput e o 

seu inciso V: “Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos: [...] V - perfurar poços para extração de água 

subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;” 

Pelo demonstrado acima, resta revogado a chamada “água particular”, com 

exceção para o uso e satisfação do pequeno produtor rural e pequenos núcleos 

populacionais, que independem de outorga para sua extração, conforme art. 12, §1º 

e seus incisos da PNRH. 

Nas palavras de Bessa Antunes, o que ocorria era simples apropriação sem 

critérios, o qual gerava ônus para todo a sociedade e ao meio ambiente e a 

internalização dos lucros apenas para o empreendedor que usufruía da água como 
                                                      
185 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 504. 
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se sua fosse: 

 

Um outro elemento que deve ser observado é que a concepção 
subjacente ao modelo constitucional de 1988 é aquela que prevê o 
fim da privatização dos recursos hídricos, como tem sido a situação 
até hoje vigente. De fato, dado que a água é um bem público livre de 
apropriação, os grandes usuários de recursos hídricos apropriam-se 
das águas para as suas finalidades privadas, auferindo lucro com 
elas e, no entanto, tal circunstância não lhes custava um único 
centavo. A degradação da qualidade e a diminuição é suportada pela 
sociedade. O estabelecimento de um preço pela utilização das águas 
serve de parâmetro para impedir que toda a sociedade arque com os 
custos de benefícios que são, claramente, identificáveis. O 
estabelecimento de um preço para o recurso bruto é uma forma de 
diminuir o desperdício de água.186 

 

 Com o advento de nossa redemocratização e vindo à lume a Constituição 

Federal de 1988, os usos de água em nosso país ganharam um novo tônus, para 

servir ao desenvolvimento nacional de forma racional, igualitária e capaz de 

proporcionar a sustentabilidade através dos instrumentos regulatórios 

posteriormente legislado como a Lei n.9.433/97 a PNRH, em que dispõe o seu 

direito de uso e aproveitamento (outorga concedida pelo Estado), os planos de 

recursos hídricos, assim como sua devida cobrança, pois elenca a lei citada que a 

água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, neste aspecto 

continua Bessa Antunes: 

 

A cobrança pelo uso da água está inserida em um princípio geral do 
Direito Ambiental que impõe, àquele que, potencialmente, auferirá os 
lucros com a utilização dos recursos ambientais, o pagamento dos 
custos. A cobrança, portanto, está plenamente inserida no contexto 
das mais modernas técnicas do Direito Ambiental e é socialmente 
justa. A cobrança pela utilização do uso de recursos hídricos não é 
um fim e si mesmo, mas ao contrário, um instrumento utilizado para 
o alcance de finalidades precisas. A cobrança não tem a natureza de 
tributo. São objetivos da cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos: a) reconhecer a água como bem econômico e dar ao 
usuário uma indicação de seu real valor; b) obter recursos 
financeiros para o financiamento dos programas e interações 
contemplados nos planos de recursos hídricos.187 

 

Nosso país é privilegiado em recursos hídricos, porém o volume natural das 

águas não gerara no cidadão e no empreendedor o devido respeito aos limites 

                                                      
186 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1152. 
187 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1171. 
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naturais de sua exploração e exposição a poluentes. Esta falsa “sensação” de 

abundancia graciosa de água fez com que durante o século XX e início do XXI, a 

legislação vigente obrigasse de quem lhe retira volume considerável o dever de 

pagar por seu uso. 

Com a arrecadação de tais valores seria agora possível racionalizar seu uso 

e aplicar tais recursos na melhoria ambiental da própria bacia hidrográfica, como 

bem versa o artigo 5º da Lei 9.433/97, sobre os instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, em seu inciso IV, “a cobrança pelo uso de recursos hídricos”. 

A lógica de mercado que envolve a água coloca em risco as futuras 

gerações sua acessibilidade e garantia constitucional a este bem essencial para a 

vida. A mercantilização gera o processo de disputa e negação de um princípio 

basilar da humanidade, o acesso igualitário e democrático de todo ser humano à 

água, com a monopolização e flexibilização estatal contribuem para a complexidade 

da crise hídrica, trata-se de um vasto mercado, ainda a conquista e explorar.188 

E quanto mais raro e caro for a água para o consumo humano, mais 

distantes os mecanismos jurídicos que tutelam sua garantia. A noção legal de valor 

econômico a ser implementado aos recursos hídricos presente na Lei n. 9.433/97, 

em se artigo 1º, inciso II, versa que a água é um recurso natural, dotada de valor 

econômico, porém tal valor tem contornos na apropriação e uso com finalidade de 

assegurar o controle qualitativo e quantitativo daqueles que irão utilizar-se dos 

corpos de água como insumo produtivo, pois seu uso prioritário é para o consumo 

humano, assim como, assegurar para a atual e para gerações futuras o seu acesso 

em qualidade e quantidade satisfatórias. 

A cobrança pelo uso da água como recurso hídrico surge no esteio de que 

se trata de um bem público de livre apropriação, direito humano básico para suster a 

vida, em que o empresariado tem como finalidade econômica de auferir lucro,  a 

cobrança por seu uso faz-se necessária como forma de retorno em qualidade as 

bacias hidrográficas, externalizando beneficio em detrimento da internalização do 

lucro da atividade privada,189 ou seja, adequação da atividade econômica com a 

compatibilidade dos usos dos rios, ao garantir sua manutenção pela cobrança, 

repita-se mais uma vez, diferente da privatização e cobrança para o consumo do 

                                                      
188 WEYERMÜLLER, André Rafael. Água e adaptação ambiental. O pagamento pelo seu uso como 
instrumento econômico e jurídico de proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 111. 
189

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1.152. 
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homem em suas necessidades vitais. 

 

3.1 DIREITO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, RECURSOS NATURAIS 

(HÍDRICOS) E A SUA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

A propriedade, neste trabalho compreendido o bem imóvel que pode ser 

adquirido onerosamente, por doação, herança ou legado, tendo garantia 

constitucional de sua proteção no art. 5º, inciso XXII.190  

No entanto os recursos naturais, sua exploração e ou contaminação a 

depender da atividade desenvolvida não fica restrita ao seu proprietário (usuário de 

tais bens), mas sim adstrito a sua função social contida no art. 5º inciso XXIII191 e 

ambiental, com relação a esta percepção do bem ambiental como um bem difuso, 

principalmente quando este bem é a água, não suscetível a apropriação exclusiva, 

conforme art. 225 da Constituição Federal. 

A propriedade privada do bem imóvel, desde os primórdios, baseia-se no 

domínio de alguns, os quais se aproveitam economicamente de bens naturais, ou da 

sua produtividade, como no caso da agricultura, direito de colher os frutos e 

produtos da propriedade, assim como também a procriação animal sob o solo. 

Porém as limitações ao exercício de propriedade, provém do direito romano, no 

sentido de que a propriedade privada não poderia ter caráter absoluto e 

incondicional outrora reconhecido.192 É garantia constitucional individual fundamental 

de seu proprietário.193 

Conceitualmente, o termo direto de propriedade do imóvel, (além de garantia 

constitucional), consiste no direito real de usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar o 

bem, nos limites da sua função social, com tais características a propriedade é 

plena,194 como bem versa o artigo 1.228 do Código Civil, corporificando a garantia 

constitucional no âmbito civil, assim como também em §1º assegura que o exercício 

                                                      
190 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
191 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
192 GODOY. Sandro Godoy. O meio ambiente e a função socioambiental da empresa. Birigui-SP. 
Boreal, 2017, p. 10. 
193 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 29. 
194 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. volume único. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1019. 
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da propriedade deve respeitar as finalidades a que se destina, tais como econômica, 

social, ambiental e de patrimônio histórico, evitando-se a poluição.195 

A propriedade privada como já demonstrado acima, remonta os primórdios 

da civilização humana como um direito a ser assegurado pelo Estado, contra todo 

tipo de ofensa, expropriação, violência, garantia constitucional assegurada no artigo 

5º, inciso XXII, da Constituição Federal, porém não é absoluto a esta garantia no 

que diz respeito ao proprietário fazer mal uso de tal bem, ou seja, é vedado o seu 

abuso em detrimento de toda a coletividade, outras formas de vida e até mesmo as 

gerações vindouras. 

A propriedade privada quando é negociado para compra e venda, é 

vislumbrado alguns fatores determinantes para a sua precificação final, além de sua 

extensão em área utilizável, temos a localização (onde se encontra tal propriedade), 

facilidade de acesso e, principalmente, o que tem a oferecer tal bem imóvel. É 

levado em consideração, a produtividade agrícola, ou seja, potencial de fertilidade 

do solo, seus recursos naturais, tais como minerais, madeira da cobertura florestal e 

o potencial de reservas e fluxo hídrico. 

Com o estresse hídrico causado principalmente pela atividade humana, 

desmatamento, garimpo, desvio de curso dos rios, represamento para barragens de 

hidrelétricas, uso massivo por indústrias da transformação, do setor agrícola, 

obtemos o desequilíbrio do ciclo hidrológico. As chuvas mal distribuídas, 

ocasionando precipitações em demasia em determinadas regiões e secas 

prolongadas em outras, o que provoca perdas significativas na atividade agrária, 

criação de animais, desabastecimento de água para centros urbanos, além da 

inconstância para setores industriais.196 

A concepção constitucional que diferencia os interesses público e privado, 

vem a ser a pedra fundamental de tal dicotomia, superando assim o 

direito/interesse/bem público e direito/interesse/bem privado.197 Pois o interesse 

                                                      
195 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 
e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem 
como evitada a poluição do ar e das águas. 
196 MOTA, Ana Paula Pinheiro et al. Recursos hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, econômicos e 
socioambientais. Campinas, 2007, p. 62, v. 2.  
197 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato et al. Recursos hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, 
econômicos e socioambientais. Campinas, 2007, p. 38, v. 1.  



 

 

91 
 

 
 

privado não pode se sobrepor ao interesse público difuso.  

Bem ambiental tem natureza jurídica difusa, ou seja, é direito fundamental 

ambiental assegurado a todos pelo art. 225 da Constituição. A Constituição faz 

referência ao meio ambiente global de forma ampla, macro bem.198 

Os bens ambientais são passiveis de apropriação, público ou privado, porém 

sofrem limitações legais ao seu uso, imposto por exigências legais, tais como a Lei 

n. 9433/97 (PNRH), exigindo-se o cumprimento da sua função socioambiental da 

propriedade, demonstra Yoshida a necessidade do reconhecimento do bem 

ambiental, como bem difuso, superando o interesse patrimonial do proprietário: 

 

Os recursos hídricos comportam, ao nosso ver, esta complexa visão 
poliédrica, potencializando a litigiosidade e a conflituosidade, na 
medida em que, tanto a Constituição Federal como a Lei nº 9433/97, 
há o reconhecimento da concepção difusa dos recursos hídricos (art. 
1º inciso I, da  lei, interpretado conforme ao art. 225 da Constituição 
Federal) e simultaneamente seu reconhecimento como bem de valor 
econômico (art. 1º, inciso III, da Lei). Em torno da concepção difusa, 
que torna tais recursos patrimônio indivisível da coletividade, bem de 
uso comum do povo, onde quer que estejam situados, como 
veremos devem ser compatibilizados os usos múltiplos desses 
recursos, entre os quais figuram relevantes funções econômicas.199 

 

Conclui-se que, mesmo à disposição de seu proprietário, toda a disposição 

legal, dos bens ambientais assegura invariavelmente a dignidade da pessoa humana 

ao acesso a tais recursos e a sua qualidade e quantidade, servindo a todos com a 

sua função socioambiental. 

O objetivo posto através da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 

9433/97), é assegurar às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade para seu uso, através da gestão equilibrada de tal recurso 

entre os interesses privados e difusos, sendo capaz de proporcional os seus 

múltiplos usos (art. 1º, IV) com vista ao desenvolvimento sustentável (art. 2º, I e II). 

Superadas estão as disposições do Código de Águas de 1934, em que 

versavam sobre águas particulares em seu artigo 8º, assim como também, a 

chamada apropriação das águas subterrâneas em seu art. 96, não há mais 

compatibilização com a PNRH, pois a água, por tudo demonstrado, é bem público, 
                                                      
198  BENJAMIN, Antônio Herman. Função ambiental. 1993.p. 1 apud YOSHIDA, Consuelo Yatsuda 
Moromizato et al. Recursos hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. 
Campinas, 2007, v. 1. 
199 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato et al. Recursos hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, 
econômicos e socioambientais. Campinas, 2007, p. 41, v. 1. 
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de interesse difuso, no entanto, tais águas podem ser utilizadas para consumo 

humano, e a dessedentação de animais, quando insignificantes o volume a ser 

retirado, sem ser necessário a outorga prévia dos órgãos administrativos 

competentes pelo proprietário do bem imóvel. 

 

3.1.1 Livre iniciativa e a privatização de recursos hídricos no Brasil. Apropriação da 

água como estratégia futura de mercado (internalização do lucro) 

 

A livre iniciativa é basilar em uma república democrática, proporciona a 

possibilidade a todos de empreender, gerar empregos, desenvolvimento técnico, 

renda e tributos ao Estado. Todo empreendimento gerado pela livre iniciativa, além 

de ser uma garantia constitucional prevista no artigo 170, proporciona também aos 

cidadãos o se alcance os objetivos almejados pelo artigo 6º, os quais sejam 

chamados de Direitos Sociais, proporcionados pela renda auferida pelo pleno 

emprego, em consonância com o art. 193 (da ordem social) no primado do trabalho, 

objetivando o bem-estar e justiça social,200 todos elementos garantidores do 

desenvolvimento da personalidade do cidadão integrado a sociedade. 

Diante da exploração econômica de recursos hídricos e da escassez de 

água, estamos diante de discussões acerca da pretensa privatização, a devida 

outorga (concessão pública de exploração de recursos hídricos), que é o 

instrumento legal para tal finalidade, é de vital importância a economia, 

desenvolvimento (nos múltiplos usos), segurança hídrica para o abastecimento da 

população e dos ciclos naturais. 

Antecipando-se a todos os efeitos danosos econômicos (ambientais 

também), grandes empresas compram áreas imensas com reservas hídricas, sejam 

no subsolo, como o aquífero Guarani, rios caudalosos, lagos e nascentes, temos a 

chamada “privatização da água”. O Brasil é um país com imensas extensões de 

terras agricultáveis e grandes reservas de recursos hídricos. 

No ano de 2013, segundo dados do INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), está documentado em nome de outros governos ou 

corporações estrangeiras 4,5 milhões de hectares, na maioria dos casos, são 

reservas para um futuro, onde o recurso se torne cada vez mais escasso.201  

                                                      
200 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Consitucional. São Paulo: Método, 2008, p. 245. 
201 Disponível em: <http://www.creapb.org.br/creapb-admin/noticias/compra-se-terra-em-busca-de-
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Além dos dados oficiais, um estudo da revista científica norte americana 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS), de 

acordo com a pesquisa, o Brasil está entre os 24 principais países cujas terras têm 

sido alvo de um fenômeno chamado de “landgrabbing”, em tradução literal em 

português é “apropriação de terras”.  

Significado da expressão é de transferências de terra de comunidades locais 

para investidores estrangeiros, em contratos de venda ou arrendamento envolvendo 

imóveis com mais de 200 hectares,202 o que equivale a uma área de dois mil metros 

quadrados. 

A problemática encontra-se justamente que, pelo direito de compra, venda e 

livre comércio, não se vislumbra que o propósito de tais compras de propriedades 

imóveis não ocorrem pela área em si (terreno), mas pela reserva estratégica de 

água, ou seja, a privatização de tal recurso essencial, visando o lucro estratégico 

futuro, em detrimento a um recurso do qual a todos é garantido seu acesso, e direito  

difuso para a sobrevivência com dignidade de toda a humanidade, acostado pela 

Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III a dignidade da pessoa humana,203 

ou seja, um direito a garantia do desenvolvimento da personalidade de todos, 

principalmente como recurso hídrico estratégico para as futuras gerações. 

Já ocorre em escala global a chamada transferência hídrica, não apenas 

com a água in natura, com o licenciamento e concessão de lavras de exploração,204 

como também de outros recursos naturais para outras nações, através da 

exportação de produtos primários, como alimentos, minérios, madeira e carne, as 

quais num futuro breve, poderão fazer falta as populações de países que ainda os 

tenham em abundância, como a água. 

Para exemplificar, o mercado de água engarrafado no Brasil, envasou 10,3 

bilhões de litros de água, movimentou R$ 24 bilhões de reais, para 2018, a previsão 

é de um crescimento de 3,3% em volume de vendas neste ano e de 5,9% em receita 

nominal.205  

                                                                                                                                                                      
agua/> Acessado em: 20 jun. 2018. 
202 D`ORICO, Paolo. SAVIORI, Antonio. RULLI, Maria Cristina. Global land and water grabbing. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States. PNAS January 15, 2013  (3) 
892-897. Disponível em: < https://www.pnas.org/content/110/3/892> Acessado em: 17 ago. 2018. 
203 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato et al. Recursos hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, 
econômicos e socioambientais. Campinas, 2007, v. 1, p. 40. 
204 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. O regime jurídico da água doce no direito 
internacional e no direito brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, p. 202.  
205 ADACHI, Vanessa; BOUÇAS, Cibelle. Nestlé vende negócio de água no Brasil para o grupo Edson 
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Pela lógica da economia de mercado, todo o produto ou bem escasso tende 

a custar mais caro, lei da oferta e da procura. Em analogia ao petróleo, fonte de 

energia fóssil não renovável e o qual é encontrado em poucos lugares no mundo, 

tem seu preço variado conforme a demanda e a oferta. 

Poucos são os países produtores e exportadores de petróleo, formam uma 

organização denominada OPEP, a qual regula o preço internacional, fator 

determinante em várias disputas geopolíticas por sua necessidade contemporânea, 

pois além de combustível para motores a combustão, tem outras utilidades 

industriais, tais como na indústria do plástico, massa asfáltica, pneus e no 

aquecimento de lares em países de localização geográfica de inverno extremo. 

Como sabemos o petróleo tornou-se uma necessidade humana, agregado 

ao seu valor econômico, com a água já podemos ter a mesma percepção, uma vez 

que, é impossível sobreviver sem este liquido precioso, e que neste momento de 

nossa história entendemos a sua importância por sua escassez.  

A exploração econômica dos recursos hídricos põe a mesa discussões 

atuais e relevantes, acerca da apropriação e privatização do uso de tal bem, é 

crescente a preocupação com o manuseio adequado da outorga do estado, sem 

mencionar as discussões envolvendo a proteção dos interesses nacionais e 

internacionais, cooperação estratégica em relação às reservas estratégicas de 

aquíferos como o Guarani, que abrange além do Brasil, Paraguai, Uruguai e 

Argentina.206 

Com a crise hídrica surgiu uma oportunidade de mercado para quem explora 

os recursos hídricos, devendo vigorar o princípio do lucro. Empresas privadas estão 

assumindo a administração dos serviços públicos de água. A exportação de água é 

um grande negócio, para empresas envolvidas no comércio da água, a questão é 

simples, supre-se a demanda, estando de um lado o suprimento fornecido por 

países como o Brasil, e na outra face países do Oriente Médio e China carentes de 

recursos hídricos. Tão bom é este negócio que grandes empresas que já usufruíam 

da água como matéria prima de seus produtos como a PepsiCo e a Coca-Cola, 

                                                                                                                                                                      
Queiroz. 28 mar. 2018. Valor Econômico. Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/empresas/5414251/nestle-vende-negocio-de-agua-no-brasil-para-o-grupo-
edson-queiroz>.  Acesso em: 18 ago. 2018. 
206 DA SILVA, Deise Marcelino. Direito Ambiental Internacional: Regime jurídico das águas 
subterrâneas transfronteiriças e o aquífero Guarani. Thoth: Londrina, 2017, p. 89. 
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agora estão no mercado de água engarrafada.207 

Discorre Leonardo Boff sobre a problemática da água em mercantilizá-la 

como uma commodity, como tornaram-se os alimentos a partir da década de 1960. 

 Por ser um bem cada vez mais raro, é objeto de cobiça daqueles que querem 

fazer dinheiro com sua comercialização, necessário se faz impedir que a água, seja 

levada ao mercado de commodity, pois água é vida, e não pode ser vendida como 

mercadoria,208 bem de direito difuso, trato em lei como público e de livre acesso a 

todos. 

A cobrança pelo uso e ou degradação de recursos hídricos fundamenta-se 

nos princípios do usuário-pagador e do poluidor-pagador, ambas as figuras 

apresentadas estão demonstradas suas responsabilidades legais perante o meio 

ambiente desde a década de 1980, com a entrada em vigor da Política Nacional de 

Meio Ambiente, Lei 6.938/1981, em seu artigo 4º, inciso VII, que versa: 

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
VII - à 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. 
 

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, princípio do poluidor-pagador vem assim enunciado na 

Declaração do Rio de 1992, em seu princípio 16: 

 

As autoridades nacionais devem esforçar-se para promover a 
internalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos 
instrumentos econômicos, levando-se em conta o conceito de que o 
poluidor deve, em princípio, assumir o custo da poluição, tendo em 
vista o interesse público, sem desvirtuar o comércio e os 
investimentos internacionais.209  

 

 O que se busca com tais instrumentos econômicos, nada mais é, do que a 

atribuição do devido valor à água utilizada como recurso hídrico pelo usuário em 

potencial. Podemos citar como exemplo latente em nosso país, as usinas geradoras 

                                                      
207 VIEGAS, Eduardo Coral. Visão jurídica da água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 61. 
208 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade. O que é e o que não é. 4. ed. Petrópolis- RJ: Vozes, 2015, 
p.117. 
209 ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração da conferência de ONU no ambiente 
humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 1972. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
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de energia elétricas – usinas hidrelétricas, com a compensação financeira, a qual 

está versada no artigo 22 da Lei 9.433/97 (Política Nacional de Recursos 

Hídricos).210 

A compensação financeira pelo aproveitamento de energia hidráulica dos 

recursos hídricos é fato gerador de pagamento pelas concessionárias ou da 

empresa pública (se assim for o caso), para a União, Estados e Municípios atingidos 

pela introdução de tal empreendimento em seu território (divisão de 6,25% e 0,75% 

para o Ministério do Ambiente a ser implementado na Política Nacional de Recursos 

Hídricos).211 

Tal ordenamento da legislação nacional não tem natureza de tributação 

fiscal, mas sim de compensação financeira preventiva do usuário-pagador, 

compensando assim, a própria coletividade, pelo aspecto de privatização do uso da 

água com seus lucros e dividendos econômicos do gerador de energia elétrica. 

Desse, modo os entes públicos poderão reverter tais compensações em ações 

socioambientais da bacia hidrográfica.212 

Como dirimir entre a compensação financeira, que dá base ao valor tanto 

econômico, como a essencialidade da água (valor socioambiental), e não permitir 

                                                      
210 Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: I - no financiamento 
de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos; II - no 
pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. § 1º A aplicação nas despesas 
previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do total arrecadado. § 2º Os 
valores previstos no caput deste artigo 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. § 3º (VETADO) 
211 Art. 17.  A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei no 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de 7% (sete por cento) sobre o valor da energia elétrica 
produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem instalações 
destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos 
reservatórios, e a órgãos da administração direta da União.(Redação dada pela Lei nº 134.360, de 
2016) § 1o Da compensação financeira de que trata o caput: (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000) I – 
seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos 
da administração direta da União, nos termos do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, 
com a redação dada por esta Lei; (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000) I - 6,25% (seis inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento) do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, 
Municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 
de março de 1990, com a redação dada por esta Lei; (Redação dada pela Lei nº 134.360, de 2016) II 
– setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério 
do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 
8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei. 
212 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato et al. Recursos hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, 
econômicos e socioambientais. Campinas, 2007, v. 1, p. 47.  



 

 

97 
 

 
 

que tal valoração seja base para especulação de preço livre no mercado financeiro? 

Versa o artigo 12 da Lei 9.433/97 as atividades que estão sujeitas à outorga 

do Poder Público (autorização), sobre os direitos de uso da água,213 tais como, 

captação para abastecimento público, insumo de processo produtivo, extração de 

água de aquífero para consumo final ou insumo, lançamento de efluente (resíduos e 

esgoto sanitário) para diluição ou ainda aproveitamento de potencial hidrelétrico. 

A doutrina tende, por sua vez, a sustentar posições contrárias em tal 

cenário, ou se está diante de um preço, consistindo em remuneração sem caráter 

obrigatório sob a égide das leis de mercado, ou de uma simples taxa de serviço, de  

característica obrigatória e sujeita ao regime jurídico tributário.  

A rigor, é possível observar o teor da legislação correspondente obrigatória 

pelo uso de recurso natural essencial, que não envolve necessariamente a 

prestação de serviço público, cuja definição de valor não é regida livremente pelas 

leis de mercado. Por essas características híbridas é que existe dificuldade em se 

caracterizar a exigência como preço, pelo fato de ser uma imposição legal nas 

hipóteses em que a lei assim o exige, tais como, uma taxa pela contraprestação, 

remuneração, compensação pelo uso de recurso natural, sem prestação de serviço 

público.   

Apesar da outorga e a cobrança do usuário-pagador e da contraprestação 

do poluidor-pagador, o grande questionamento é a perpetuação do uso de recursos 

hídricos e o resultado negativo a todos, ou seja, uso massivo de tal bem jurídico, 

fora da essencialidade e a poluição e os novos riscos distribuídos em rios, lagos e 

aquíferos, pois tais atos se prolongam no tempo e espaço, pois há uma quase 

inércia com a tutela não apenas da geração atual, mas também de maneira pouco 

                                                      
213 Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de 
aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo 
de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros 
usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. § 
1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: I - o uso de 
recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. § 2º A outorga e a utilização 
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a 
disciplina da legislação setorial específica. 
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pronunciada, para as gerações futuras,214 ou com a falta de água ou água sem 

condições de consumo, passivo intergeracional, que influenciara a vida e a 

personalidade de pessoas que não participaram de decisões e atividades danosas. 

 

3.1.2 Privatização de Recursos Hídricos na distribuição de água potável à população 

 

A distribuição de água potável às populações tornou-se um grande atrativo 

para grupos privados, por seu lucro certo e a necessidade essencial humana tais 

empresas têm comprado o direito de distribuição de órgãos governamentais, tal 

atratividade tem como pano de fundo a escassez que de água que se avizinha, e a 

sede no capitalismo tem grande potencial de geração de lucros, sendo a primeira 

demanda, ou a primeira emergência humana na manutenção de sua vida, neste 

sentido argumenta Ferrajoli: 

 

A água de fato, tornou-se um bem escasso por dois motivos: pelas 
agressões ao patrimônio florestal, que provocam todo ano a 
devastação das nascentes, dos rios e dos aquíferos, provocados 
pelas atividades industriais desreguladas; e pela massiva 
privatização, enfim, dos recursos hídricos que paradoxalmente são 
reduzidos a bens patrimoniais no mesmo momento em que se exige, 
pela sua escassez, a sua garantia como bens fundamentais.215 

 

Comecemos pelo continente europeu, o qual fora um dos primeiros a 

privatizar o tratamento e a distribuição de água a sua população. Na Inglaterra entre 

1989, ano da privatização e 1995, os consumidores pagaram por um aumento de 

106% na tarifa de água.216  

Na França, a capital Paris, desde 1983, teve água “privatizada” sob o 

mandato municipal de Jacques Chirac, a cidade teve sua distribuição dividida em 

duas partes, cada lado com uma empresa responsável por sua distribuição, do lado 

direito cabe à Générale, e o lado esquerdo a Lyonnaise, a margem do rio Sena.  

Segundo informações do próprio governo francês, quando se paga a 

distribuição de água para iniciativa privada, paga-se mais caro, como pode ser 

verificado na obra de Bouguerra: 

                                                      
214 CÃMARA, Guilherme Costa. O Direito Penal do Ambiente e a Tutela das Gerações Futuras. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 22. 
215 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Tradução de 
Alexandre Salim. et. al. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 76-77. 
216 BOUGUERRA, Mohamed Larbi. As batalhas da água. Vozes: Petrópolis-RJ, 2004, p. 132.  
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No começo de setembro de 2000, a direção da concorrência, do 
consumo  e da repressão de fraudes enviou à Ministra Marylise 
Lebranchu um relatório no qual as estatísticas regionais provam que 
a fatura de água de uma família de quatro pessoas que consome 
120m³ por ano fica 14% acima, 316 euros contra 276 euros, quando 
a gestora da rede é um grupo privado.217 

 

Além da conta mais cara, o cidadão francês observou também o declínio na 

qualidade da água que chegará a sua torneira, como na região da Bretanha, pelo 

uso de agrotóxicos, desencorajou as pessoas de usar tal água, já que fora detectado 

na água traços de Atrazine, que é capaz de inibir o desenvolvimento de crianças, 

retardando a puberdade e a hipertrofia na próstata de meninos. 

No hemisfério sul, com relação ao continente africano, Moçambique só pode 

obter empréstimo junto ao Banco Mundial e ao FMI (Fundo Monetário Internacional) 

condicionando a “ajuda” a uma gama de condições para receber US$117 milhões de 

dólares com a condição expressa de privatizar a água218, a Saur/Bouygues espera 

ter um retorno de US$9 milhões de dólares anuais219, nestes termos Eduardo Coral 

Viegas analisa: 

 

 Percebe-se, assim, a crueldade com que esses organismos 
internacionais atual, coagindo países pobres e sem condições de 
transacionar a assumirem obrigações que são contrárias aos 
interesses de suas populações, já que a água deveria ser tratada, 
em todas as partes do mundo, como um bem público, insuscetível de 
apropriação por particulares, e, em especial, por gigantescas 
corporações internacionais, pois, se a lógica do mercado se 
cristalizar em nível global, apenas àqueles que possuem condições 
financeiras estará garantido o acesso à água, e não para os pobres, 
que terão direitos fundamentais como a saúde, a vida e a dignidade 
da pessoa humana afetados letalmente.220 
 

 Assim como ocorrerá na Grécia, uma das exigências para o aporte 

financeiro ao país foi a privatização da distribuição da água, hoje privada em 

Athenas e Thessaloniki. 

Com o decorrer dos últimos anos, ficou claro no Continente europeu onde 

                                                      
217 BOUGUERRA, Mohamed Larbi. As batalhas da água. Vozes: Petrópolis-RJ, 2004, p. 152. 
218 GOVERNO de Moçambique quer privatizar todo o sistema de abastecimento de água dentro de 10 
anos. Macauhub. 13 set. 2007. Disponível em: <https://macauhub.com.mo/pt/2007/09/13/portugues-
governo-de-mocambique-quer-privatizar-todo-o-sistema-de-abastecimento-de-agua-dentro-de-10-
anos/>. Acesso em: 29 ago. 2018 
219 BOUGUERRA, op. cit. p.149. 
220 VIEGAS, Eduardo Coral. Visão jurídica da água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 62. 
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iniciou-se o ciclo de privatização que as empresas têm seu interesse econômico 

voltado ao lucro de sua atividade, não condizendo com a essência da dignidade da 

pessoa  com acesso à água potável.  

Nota-se na atualidade a reversão do quadro, qual seja a reestatização da 

distribuição de água. Em Paris, com o fim da concessão de 25 anos, os 

concessionários não cumpriram com suas metas contratuais de melhoria no sistema, 

no ano de 2003. Nas eleições municipais de 2008, o então prefeito da cidade luz, 

Bertrand Delanoé, prometeu a remunicipalização da distribuição de água, venceu a 

campanha, retomou o controle da distribuição de água a cidade de Paris, a conta de 

água teve reduzido seu valor, assim como houve aumento nos investimentos da 

infraestrutura de distribuição.  

Segundo a assessora da prefeitura de Paris, Anne Le Strat:  

 
Ainda é cedo para fazer um balanço geral, já que a empresa pública 
só está funcionando desde o 1º de janeiro de 2010. Entretanto, já se 
podem observar as primeiras vantagens oferecidas pela gestão 
pública. Em primeiro lugar, os ganhos financeiros gerados pela 
reforma, que serão totalmente reinvestidos no serviço de água. 
Calcula-se que os benefícios iniciais se situam atualmente em torno 
de ¢35 milhões por ano; podendo ser mais. A reforma permitirá 
estabilizar o preço do serviço de água de Paris a um nível inferior ao 
da média nacional. A conta de água dos parisienses inclui vários 
componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e 
os impostos. O componente da água havia aumentado 260% desde 
a privatização do serviço, em 1985. Agora custa ¢1,00 por metro 
cúbico.221 

   

Apesar de ter dado início à privatização da água, a Europa reencontra o 

papel essencial da água como direito fundamental e de acessibilidade a população, 

como sempre fora na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, na percepção do 

geólogo Pierre Cornut ao ressaltar que: 

 

[...] o setor de água potável à parte do capital privado e do lucro, 
porque incompatíveis com o bom funcionamento de um serviço vital, 
devendo estar acessíveis a grande maioria. [...] A obtenção de um 
ganho da venda de um bem necessário à vida e à saúde pública, 
ganho que não é revertido à coletividade que consome a água, mas 
sim a alguns privilegiados, pessoas jurídicas ou físicas que fazem 
render suas posses.222  

                                                      
221 STRAT, Anne Le. Autoridades parisienses retomam controle dos serviços de saneamento. Água 
online. Disponível em: <http://www.aguaonline.com.br/materias.php?id=3189&cid=7&edicao=491>. 
Acesso em: 29 ago. 2018. 
222 CORNUT, Pierre. Historie de l´eau. Bruxelas: Luc Pire, 2003 apud BOUGUERRA, Mohamed Larbi. 
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Para Cornut, o desenvolvimento dessas práticas de lucro arrisca pôr em 

perigo o acesso à água, e consequentemente reforçar as desigualdades sociais. 

Nosso país está no caminho inverso do hemisfério norte do planeta, 

europeus realizam a reestatização nas empresas de tratamento e distribuição de 

águas públicas, os governos buscam a privatização de tais empresas, a exemplo da 

Cedae (Companhia Estadual de água e esgoto), do estado do Rio de Janeiro que 

com a crise fiscal que se abateu sobre o governo enxerga na privatização uma 

solução para os seus ativos, assim como o próprio governo federal exigiu tal 

demanda para efetuar aportes de recursos federais no estado.  

Ressalta-se que no caso de concessão de tal serviço, o contrato deve ser 

bem elaborado, “amarrando” a empresa diante de metas de investimentos, 

qualidade e valor compatível da tarifa com o cunho social da distribuição de água a 

população. 

No caso regional do Estado do Paraná, dos 399 municípios, 346 são 

atendidos pela empresa de economia mista Sanepar (Companhia de Saneamento 

do Estado do Paraná), a qual tem ações em bolsa de valores, o Estado do Paraná 

possui 20,03%, governo de Singapura 2.88%, XP Long Biased Fin 2,38%, Marryl 

Linch International 1,90%, Prefeituras Municipais 0,46%, demais acionistas 

estrangeiros 41,65%, demais acionistas nacionais 30,70% das ações.223 

A empresa que já fora estatal em sua totalidade hoje tem quase 80% de sua 

totalidade pulverizada na iniciativa privada nacional e estrangeira. No ano de 2017, a 

tarifa de água teve um de seus maiores aumentos, pois além do aumento de 

25,63%, divido em oito anos, sendo a primeira de 8,63% e as demais em sete 

parcelas de 2,11%, acrescida de correção financeira e econômica.  

Como se não fosse o bastante, a AGEPAR (Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná), resolução homologatória 

nº 003, de 12 de abril de 2017, no seu artigo quarto reduzir o consumo mínimo do 

cliente residencial de 10m³ (dez metros cúbicos) para 5m³ (cinco metros cúbicos), ou 

seja, a conta na verdade dobrou de forma nebulosa perante a população do estado 

que, passivamente paga o ônus da tarifação abusiva para geração de lucros aos 

                                                                                                                                                                      
As batalhas da água. Vozes: Petrópolis-RJ, 2004, p. 144. 
223 SANEPAR. Composição acionária.   Disponível em: <http://ri.sanepar.com.br/governanca-
corporativa/composicao-acionaria>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
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seus acionistas em detrimento da função social da água e a sua essencialidade na 

dignidade humana.  

A partir de tal data, cinco mil litros de água passaram a custar para o 

cidadão paranaense R$32,90 (trinta e dois reais com noventa centavos)224. E em 

2018, outra correção tarifaria homologada pela resolução de nº05 da AGEPAR em 

28 de março de 2018 aumentou a tarifa em 5,12% (cinco virgula doze por cento), 

custando agora os mesmos 5m³ o valor de R$34,58, e o seu excedente de 6 a 10m³ 

R$1,07 o metro cúbico, de 11 a 15m³ R$7,93 o metro cúbico.225 

Apesar da prestação de serviços implementada diretamente pela empresa 

de econômica mista Sanepar (poder executivo estadual), seus dividendos são 

divididos no mercado econômico de capitais a iniciativa privada. O lucro líquido da 

Sanepar avançou 16,7% no primeiro trimestre de 2018 na comparação com o 

mesmo período do ano anterior, para R$ 186,9 milhões, informou a empresa no dia 

08 de maio de 2018.226  

Torna-se perceptível que, apesar dos esforços legais e de nossa 

Constituição, a qual protegem o direito universal de acesso à água e à dignidade 

humana e à proteção das águas, a privatização do setor de tratamento e distribuição 

de água acentua-se em nosso país, ao contrário de países desenvolvidos.  

Nas palavras de Gérard Mestrallet, presidente à época da Suez, maior 

empresa líder mundial no tratamento e distribuição de água, publicado no jornal Le 

Monde em 26 de outubro de 2001227, assevera “Nós não somos mercadores da 

água; não vendemos um produto, mas garantimos um serviço”, reafirmando sua 

oposição à privatização deste bem natural, o que, na realidade, não ocorre, pois a 

água torna-se insumo produtivo, para um elemento vital a todo ser vivo, em especial 

ao ser humano que poderá tornar-se “cliente” de tais empresas, com lucros 

exorbitantes como demonstrado no caso do estado do Paraná, muito além de um 

                                                      
224 AGEPAR. Agência Reguladora do Paraná. Resolução homologatória nº 003, de 12 de abril de 
2017. Disponível em: 
<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@d0fe41fd-501b-4ea9-8af4-ab83fb7cf044&emPg=true>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
225 AGEPAR. Agência Reguladora do Paraná. Resolução homologatória nº 005, de 28 de março 
de 2018. Disponível em: 
<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-
agepar@7d08b398-067d-4217-a13d-0701bc788244&emPg=true%3E>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
226 KAHIL, Gustavo. Lucro líquido da Sanepar avança 16,7% no 1º trimestre. 08 maio 2018. Money  
Times. Disponível em: <https://moneytimes.com.br/lucro-liquido-da-sanepar-avanca-167-no-1o-
trimestre/>.  Acesso em: 29 ago. 2018. 
227 BOUGUERRA, Mohamed Larbi. As batalhas da água. Vozes: Petrópolis-RJ, 2004, p. 166. 
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serviço essencial prestado ao cidadão.  

  

3.1.3 A função socioambiental da empresa e os meios de produção sustentável 

 

Nos primórdios, a humanidade supria apenas as suas necessidades vitais 

cotidianas na busca de sua sobrevivência, tais como a sua alimentação e abrigo. 

Éramos nômades, extrativistas que coletavam e caçavam sem acúmulo de riqueza, 

o homem não produzia nos moldes atuais, “o meio ambiente cumpria sua função 

social de sobrevivência extrativa”.228 

Com o decorrer dos séculos, aprendemos a cultivar, colher e armazenar, 

assim, como também, criar, recriar e procriar animais para alimentação, resultado 

obtivemos o acumulo de bens e a fixação em uma determinada localidade, e o 

reconhecimento de identidade com tal local, surgia o conceito de propriedade. 

O conceito de propriedade transcende ao uso, gozo e fruição de seu 

detentor, pois o seu uso não é incondicional, vez que a degradação e os seus efeitos 

colaterais são difusos e a toda uma coletividade pode atingir de forma negativa, por 

isso, os cuidados socioambientais da propriedade privada, como nossa Constituição 

Federal bem versa em seu artigo 5º, incisos XXII, XXIII e 170, III combinando-se 

com o artigo 1.228 do Código Civil.229  

Neste interim, Sandro Godoy registra de forma alva a importância do 

cumprimento da função social da propriedade privada: 

 

A função social da propriedade equaciona o conceito primitivo, 
transpondo-o para a realidade atual, de que, ainda que preservado o 
direito propriedade, seu titular não pode mais enxergá-la em uma 
visão míope, egoísta e individualista, devendo destinar seus recursos 
possíveis para o bem geral da sociedade a fim de integrar a sua 
função social. Se não fosse assim, certamente seriam ilegítimas e 
ilegais as leis ambientais que limitam o uso da propriedade rural 

                                                      
228 GODOY, Sandro Marcos. O meio ambiente e a função socioambiental da empresa. Birigui – 
SP: Boreal, 2017, p. 8. 
229 Art. 5º Todos são iguais perante a lei [...] XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a 
propriedade atenderá a sua função social; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] III - função social da propriedade; 
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser 
exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar 
e das águas. 
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impondo reservas florestais e áreas de preservação permanente 
[...].230 

  

O autor demonstra sabiamente que apesar do titular ter sob seu controle sua 

propriedade não pode abusar de tal direito (como versa o art. 187 do Código 

Civil)231, pois o interesse de todos se sobressai ao individual. 

Retornemos o mote da acumulação de bens pela produção massiva 

estocagem, que nos propiciou a possibilidade de trocas (escambo) pelo que não se 

produzia, com outros produtores e posteriores lucros com os seus dividendos.  

Com o crescimento econômico, e as novas fronteiras mundiais, abertas 

através das chamadas grandes navegações, o homem passou a explorar cada vez 

mais o potencial produtivo em todo o globo terrestre e, posteriormente com a 

revolução industrial e a sua produção massificada proporcionaram ao homem 

comodidade e conforto nunca antes experimentada.  

A produção de bens em escala industrial, acesso e aproveitamento de água 

potável e energia elétrica com custo viável para a população geraram um excedente 

de produtos os quais descartamos com grande voracidade, o que gera um ciclo de 

exploração, produção e descarte cada vez mais rápido, tal impacto de consumo não 

é compatível com a oferta natural sustentável de nosso planeta repor seus recursos, 

assim como absorver nosso impacto de degradação. 

Interessante notar que a necessidade básica de sobrevivência de alimento, 

abrigo e água para nossa manutenção ficou no passado, as necessidades são 

outras, assim como a busca pelo bem-estar individual, seja seu custo qual for, até 

mesmo em detrimento do futuro das gerações vindouras e nossa perpetuação na 

esfera terrestre.232 

Toda a atividade produtiva empresarial demanda uma quantidade 

considerável, portanto, a baixa oferta de água em contrapartida à aparente 

abundância, revela-nos a importância da utilização racional e equilibrada deste 

recurso fundamental à vida. No aspecto recurso hídrico e o seu uso como insumo 

produtivo, para Luigi Ferrajoli, a apropriação de tal recurso: 

                                                      
230 GODOY, Sandro Marcos. O meio ambiente e a função socioambiental da empresa. Birigui – 
SP: Boreal, 2017p. 14. 
231 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
232 GODOY, Sandro Marcos. O meio ambiente e a função socioambiental da empresa. Birigui – 
SP: Boreal, 2017, p. 15. 
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A água de fato, tornou-se um bem escasso por dois motivos: pelas 
agressões ao patrimônio florestal, que provocam todo ano a 
devastação de milhões de hectares, muitos dos quais viram deserto; 
pela poluição das nascentes, dos rios e dos aquíferos, provocados 
pelas atividades industriais desreguladas; e pela massiva 
privatização, enfim dos recursos hídricos que paradoxalmente são 
reduzidos a bens patrimoniais no mesmo momento em que se exige, 
pela sua escassez, sua garantia como bens fundamentais.233  

  

A problemática no abuso de recursos naturais em especial o uso de água e 

o descarte de efluentes, baseia-se na busca pelo prazer e satisfação íntima com o 

consumo muito além da necessidade vital humana, que exerce forte pressão sobre o 

meio ambiente, com a exploração e especulação econômica sobre seus valores de 

mercado, e fatores advindos de tal abuso como, desmatamento, poluição mudanças 

climáticas globais, entre outros, contribuem de maneira efetiva.234  

A começar pela produção de alimentos, apesar da utilização de extensas 

áreas agricultáveis e da produção de milhões de toneladas de alimentos, aqueles 

que não podem pagar, passam fome, pela visão social humanitário, com relação a 

recursos hídricos a irrigação é a atividade produtiva que mais demanda por água, 

segundo dados do Ministério de Meio Ambiente 70% (setenta por cento) da água 

potável utilizado na irrigação agrícola, seguida pela indústria, que detém 22% (vinte 

e dois por cento) e pelo uso doméstico e comercial com 8% (oito por cento).235  

Diante de tais dados, é perceptível a importância da função socioambiental 

das empresas, seja do setor agropecuário (agroindustrial), do setor produtivo 

industrial, por representar a maior fatia de consumo de recursos hídricos disponíveis, 

com a percepção lógica de que tais atividades fazem parte do ciclo econômico que 

proporciona a chamada qualidade de vida e bem-estar a uma parcela da população, 

pois na atual forma de desenvolvimento do comércio internacional, não se padece 

de fome por escassez de alimentos, mas por falta de meios financeiros. 

Ao debruçar-nos sobre nosso modelo considerado padrão de vida almejado, 
                                                      
233 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Porto Alegre. Livraria 
do Advogado, 2011, p. 76-77. 
234 MOTTA, Ana Paula Pinheiro et al. YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato (Org.). Recursos 
hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Campinas, 2007, v. 2, p. 62. 
235  As indústrias utilizam grandes quantidades de água, seja como matéria-prima, seja na remoção 
de impurezas, na geração de vapor e na refrigeração. Dentre todas as nossas atividades, porém, é a 
agricultura aquela que mais consome água –cerca de 70% de toda a água consumida no planeta é 
utilizada pela irrigação.  Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/3%20-%20mcs_agua.pdf>. Acesso 
em: 09 set. 2018. 
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necessitamos cada vez mais explorar recursos, para a obtenção da chamada 

qualidade de vida, para atender nossos desejos de consumo, sobre tal aspecto e o 

desenvolvimento sustentável, Cristiane Derani define a conjuntura do 

desenvolvimento sustentável e a sua íntima relação com a garantia de vida das 

futuras gerações: 

 

O conteúdo da definição de desenvolvimento sustentável passa por 
uma relação intertemporal, ao vincular a atividade presente aos 
resultados que dela podem retirar as futuras gerações. As atividades 
que visam a uma vida melhor no presente não podem ser custeadas 
pela escassez a ser vivida no futuro.236 

 

 Em análise ao texto da autora, confrontamo-nos com o modo de 

produção e consumo atual, pois economicamente a produtividade empresarial e o 

ciclo de geração de emprego e renda, tem de ser exponencial para sua manutenção, 

porém o seu custo é alto, tão alto que em tal ritmo poderá afetar até mesmo a vida 

das futuras gerações, com escassez de recursos vitais, incluindo assim o acesso à 

água potável, pelo desenfreado uso atual, sem padrão e perspectiva para as novas 

gerações, neste diapasão continua Cristiane Derani: 

 

Quando se usa a expressão “desenvolvimento sustentável”, tem-se 
em nome em mente a expansão da atividade econômica vinculada a 
uma sustentabilidade tanto econômica quanto ecológica. [...] As 
raízes dessa expressão estão na constatação da impossibilidade de 
continuidade do desenvolvimento econômico, nos moldes até então 
empreendidos, por causarem um acelerado e, muitas vezes, 
irreversível declínio dos recursos naturais. Assumindo que 
sustentabilidade é condição necessária para o crescimento 
econômico, David W. Pearce argumenta que o estoque do “capital 
natural” deve, no mínimo, ser mantido constante (e 
preferencialmente aumentado) enquanto a economia possa cumprir 
os objetivos de satisfação social.237 

 

Tem-se que a sustentabilidade e a função socioambiental da empresa, 

fazem parte de um ideal harmônico entre o crescimento econômico e a manutenção 

ecológica, em que haja uma correlação entre o bem-estar perseguido e gerado e a 

responsabilidade entre os ganhos financeiros seja proporcional ao ganho ambiental, 

para se possa proporcionar a presente geração tanta qualidade de vida, quanto as 

que ainda chegarão, pois atividades que visam a uma vida melhor no presente não 
                                                      
236 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 112. 
237 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 112. 
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podem ser custeadas pela escassez a ser vivida no futuro. 

Pode-se definir desenvolvimento sustentável do meio ambiente em atender 

às necessidades das populações que nele vivem e limitam o crescimento em função 

da dotação de recursos naturais para um nível efetivo de bem-estar coletivo, sem 

comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações.238  

Inserido ao desenvolvimento sustentável está também a sustentabilidade 

econômica da ecológica, pois existe o máximo grau de desenvolvimento econômico 

que deverá ser comprometido na igualdade de crescimento de bem-estar social, pois 

os limites dos desejos e satisfação de necessidades não está na mesma linha 

gráfica da manutenção e preservação de recursos naturais, como assevera Cristiane 

Derani: 

 

Portanto, aquele conjunto de práticas e valores, que, a partir de uma 
constatação de escassez (social) de recursos naturais, é trazido 
como opção para a realização de um desenvolvimento sustentável, 
reflete, na verdade, uma opção por determinado modo de vida social, 
e não uma subordinação, na contracorrente da herança iluminista, às 
dádivas da natureza.239   

  

Este é o grande desafio não apenas das empresas, mas de toda a 

sociedade, em que se busca cada vez mais a satisfação do ego, e o atendimento de 

necessidades materiais postas, e não as necessidades vitais, conforto aos quais já 

nos habituamos, e para manter a demanda de energética e a produção maciça a 

baixos custos e com a garantia de alto nível de emprego, é preciso estimular a 

necessidade individual.  

O mercado publicitário é responsável por “seduzir” as pessoas e “orientá-las” 

de que o possuem não é o suficiente ou está obsoleto, para um novo incremento da 

produção econômica, ou seja, ainda não é plena a satisfação e nunca o será, e o 

resultado, será a insustentabilidade, e o aproveitamento de recursos desmedidos, 

comprometendo seu acesso as futuras gerações, tudo para atender as 

“necessidades” da sociedade do consumo, converge para tal pensamento Sandro 

Marcos de Godoy: 

 

Os meios de produção atuais muito mais produzem para garantir 
prazer do que para manter a vida humana em sua singular exigência 

                                                      
238 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 70. 
239 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 115. 
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biológica de alimentação, água e pouco mais do que isto.  
Se enfileiram aqueles em busca de aparelhos celulares, automóveis, 
informatização, comodidades que para parte da população não 
possam de prazer ou futilidade.240  

 

Para gerar o bem-estar, produzir bens que suprem as necessidades, 

invariavelmente as empresas poluem e degradam o meio ambiente, externa 

Cristiane Derani: 

 

As atividades econômicas modificam o meio ambiente, e este 
ambiente modificado representa uma restrição externa para o 
desenvolvimento econômico e social. Os recursos, uma vez 
consumidos no processo de desenvolvimento, não se colocam uma 
segunda vez à disposição de estratégias de desenvolvimento. Esta 
trivialidade não seria um problema, caso os recursos não fossem 
escassos, ou se a capacidade de absorção do mundo biótico e 
abiótico fosse ilimitada.241 

 

Não podemos nos esquecer que as empresas existem para gerar lucro aos 

seus acionistas, como toda a atividade capitalista tem por seu fundamento, e a 

busca pela sustentabilidade passa obrigatoriamente pela exploração econômica, 

seria ingênuo de nossa parte afastar, como já dito, a degradação ambiental gerada 

pela atividade exploratória e transformadora de recursos naturais. 

Sobre tal visão antropocêntrica, Celso Antonio Pacheco Fiorillo ressalta que 

por certa alguma degradação existirá, mas deve ser minimizada por ações de 

preservação ambiental: 

 

Sabemos que a atividade econômica, na maioria das vezes, 
representa alguma degradação ambiental. Todavia, o que se procura 
é minimizá-la, pois pensar de forma contrária significa dizer que 
nenhum empreendimento que venha a afetar o meio ambiente 
poderá ser instalado, e não é essa a concepção apreendida pelo 
texto.242 

 

Na premissa constitucional da ordem econômica, prescrita no artigo 170,243 

                                                      
240 GODOY, Sandro Marcos. O meio ambiente e a função socioambiental da empresa. Boreal. 
Birigui-SP. 2017, p. 21. 
241 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 123. 
242 FIOROLLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 81. apud GODOY, Sandro Marcos. O meio ambiente e a função socioambiental 
da empresa. Birigui – SP: Boreal, 2017, p. 22 
243 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; 
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versa em seus incisos os princípios da ordem econômica nacional, tendo em seu 

inciso III, insculpido a função social da propriedade, e no inciso VI, defesa do meio 

ambiente e os cuidados com impacto ambiental gerado pela produção de bens e 

serviços. A Constituição Federal de 1988, com a devida emenda constitucional 

número 42 de 19 de dezembro de 2003, trouxe a lúmen a nova conceituação de 

que, não se pode apenas explorar os recursos naturais sem o devido cumprimento 

de sua função socioambiental e a repercussão dos impactos ambientais e a 

repercussão negativa da degradação gerada.     

Leciona Paulo Affonso Leme Machado sobre a temática de desenvolvimento 

sustentável: “A mudança de visão envolve a substituição da norma econômica de 

expansão quantitativa (crescimento) por aquela da melhoria qualitativa 

(desenvolvimento) como caminho para um futuro progresso.”244 Os recursos naturais 

são bens esgotáveis para que se concretizem as atividade econômicas devem 

respeitar e manter o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, não 

podendo se sobrepujar o vertente econômica antes protagonista do chamado 

desenvolvimento, que era realizado a “qualquer custo” ao pressionar os recursos 

naturais. 

 

3.2 ETANOL, FONTE DE ENERGIA SUSTENTÁVEL? 

 

Vale ressaltar, na presente pesquisa, que o Brasil tem um histórico 

relacionado ao cultivo da cana-de-açúcar que remonta o século XVI, como a 

primeira atividade produtiva em nosso solo pelos portugueses, nos chamados 

engenhos de açúcar, para produção, beneficiamento e exportação desta especiaria 

para a Europa, e o álcool etílico era considerado um subproduto do açúcar, 

conhecido por ser material de características inflamáveis e como aguardente, porém 

em tal período não era explorado comercialmente, pois não tinha o mesmo valor de 

                                                                                                                                                                      
IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o 
livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
244 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 62. 
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mercado do nobre açúcar na mesa europeia e mundial.245 

Todas as atividades produtivas do século XIX e XX exigiram alguma fonte 

energética para sua aplicação, uso e transformação na era industrial, ou melhor, no 

inicio da revolução industrial, num ciclo de crescimento cartesiano, em que para se 

produzir mais, mais energia se demandava.  

Em países expoentes da revolução industrial, o combustível para suprir os 

fornos de suas caldeiras era o carvão mineral e vegetal, o que por si gerava os 

chamados gases do efeito estufa (GEE), com a geração de CO² (dióxiodo de 

carbono), S (enxofre), CO (monóxido de carbono), entre outros gases, por sua 

queima para geração de vapor das caldeiras que, por sua vez, geravam energia 

elétrica ou mecânica.  

Com o advento do refinamento do petróleo, e a queima de seus derivados 

por motores a combustão interna, como a gasolina, querosene e o óleo diesel, o 

maquinário e os automóveis adotavam um padrão mundial energético. Nosso país 

nunca fora um expoente na exploração e refino deste combustível derivado de 

hidrocarbonetos, o que nos obrigou desde início do século XX, a importar tal 

produto. 

O petróleo e os seus derivados tem uma grande maleabilidade e gama de 

subprodutos, porém é um combustível fóssil, ou seja, é finito, e não há como 

produzi-lo sinteticamente, pois levou milhões de anos para se formar por compostos 

orgânicos sob pressão no subsolo ou em camadas da crosta terrestre em placas 

marítimas, outro inconveniente além de não ser uma forma de energia renovável se 

dá pela geração dos gases de efeito estufa, provocados por sua queima ineficiente 

nos motores a combustão (GEE), como o CO² (dióxido de carbono). 

No decorrer do século XX, o mundo enfrentou o chamado, choque do 

petróleo com a sua escassez, por motivações externas, tais como conflitos armados 

a começar pelas grandes guerras mundiais, que forçaram nosso país a buscar um 

substituto para compensar a falta de gasolina no mercado global, pelos esforços de 

guerra, tanto na 1ª como na 2ª Guerra Mundial, como a alternativa surgia com o 

chamado álcool etílico carburente.246 

Nos anos de 1970, ocorreu outro grande choque do petróleo, com a 

                                                      
245 MORAES, Rodrigo Jorge. Setor sucroalcooleiro, regime jurídico ambiental das usinas de 
açúcar e álcool. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 24-25. 
246 MORAES, Rodrigo Jorge. Setor sucroalcooleiro, regime jurídico ambiental das usinas de 
açúcar e álcool. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 35. 
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disparada do dólar e a guerra do Yom Kippur, em 1973, quando a Síria e o Egito 

atacaram Israel de surpresa, como bem define a situação da época Rodrigo Jorge 

Moraes, para fugir da escassez energética, iniciava-se o Proálcool, adicionando 

álcool a gasolina, e posteriormente com veículos movidos por motores 

exclusivamente a álcool para diminuir a dependência nacional dos hidrocarbonetos: 

 

O Programa Nacional do Álcool – Proálcool, instituído pelo Decreto 
n. 76.593, de 14 de novembro de 1975, é objeto de opiniões de toda 
sorte. Nasceu da necessidade do País de se desvencilhar da 
dependência do petróleo e diminuir os gastos com a importação do 
“ouro negro”. [...] Conforme destacamos anteriormente, todo o 
cenário político e econômico do Brasil e do mundo, notadamente o 
da década de 1970, propiciou o surgimento do Proálcool em 1975, 
fazendo com o álcool tomasse lugar de destaque na política 
energética brasileira.247 

 

Como destaca o autor, o cenário era propicio para a busca de uma 

alternativa viável para o petróleo caro, escasso e com dólar em alta. Tal alternativa 

propiciaria a geração de empregos, baixo custo relativo ao petróleo, e uma fonte 

renovável de energia. Em 1978, outro conflito, agora entre Irã e Iraque, fez com que, 

o barril do petróleo disparasse outra vez, o que alavancou o projeto, e a produção de 

álcool etílico hidratado fosse uma excelente opção aos produtores deste insumo 

proveniente da cana-de-açúcar. 

O setor passou por algumas turbulências econômicas no final da década de 

1980, por fatores externos e internos a produção agrícola e industrial do destilado, 

primeiro pela queda do valor da cotação do petróleo, aumento do valor do açúcar no 

mercado internacional, abertura de mercado para veículo importados (que usavam 

exclusivamente gasolina), introdução no mercado consumidor de carros com 

motorização de 1000 (mil) cilindradas a gasolina, fatores determinantes para a 

quase extinção do biocombustível. 

Porém com a chegada do século XXI, mais uma vez os fatores colaboraram 

para a expansão deste setor de agrocombustíveis, conflitos no oriente médio, alta do 

dólar, alta na cotação do barril do petróleo, fez novamente surgir o interesse do 

consumidor por veículos movidos a álcool. A indústria automobilística com a 

inserção da tecnologia eletrônica, desenvolveu os motores bicombustível, ou “flex”, 

                                                      
247 MORAES, Rodrigo Jorge. Setor sucroalcooleiro, regime jurídico ambiental das usinas de 
açúcar e álcool. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 37-38. 
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em que os carros poderiam rodar com álcool hidratado (agora chamado de etanol 

hidratado) ou a gasolina (comercialmente vendida com a adição de álcool anidro),248 

em uma adaptação eletrônica através da leitura e interpretação de dados do 

comando central do carro, pelos gases emitidos da queima de combustível. 

Outro fator sensível além dos já elencados é o apelo ambiental de energia 

limpa e renovável, opção não apenas mais barata em relação à gasolina ou diesel 

comum, mas o apelo ecológico, a escala industrial da utilização do etanol merece 

atenção neste aspecto, pelo uso massivo de recursos naturais, ocupação do solo, e 

recursos hídricos e a geração de elementos altamente contaminantes como é o caso 

da vinhaça (ou vinhoto), subproduto da destilação da cana-de-açúcar, a partir da 

fermentação de seu caldo, é de elevado impacto ao meio ambiente, no ano de 2014 

as mais de 400 usinas do Brasil geraram 280 bilhões de litros de vinhaça, em artigo 

publicado na Revista da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo),  o engenheiro Marcelo Zaiat, demonstra que os elementos químicos que 

compõem este subproduto podem ser altamente poluentes e não agirem como 

fertilizante: 

 

O que sobra é a vinhaça, material orgânico rico em potássio, cálcio e 
magnésio. Como o volume desse resíduo por razões econômicas, 
ele é usado de modo excessivo como fertilizante. A utilização 
exagerada causa danos ambientais, como contaminação do lençol 
freático com potássio, salinização do solo, lixiviação de metais e 
sulfatos, liberação de mau cheiro e emissão de gases do efeito 
estufa, como o óxido nitroso (N2O), que é cerca de 300 vezes mais 
poluente do que o dióxido de carbono (CO2).249 

 

Pela quantia impressionante de vinhaça gerada pela produção de açúcar e 

etanol, resta claro o quão pode ser perigoso para as águas de rios e reservas 

subterrâneas, comprometendo toda a vida que se serve dela, assim como a saúde 

humana presente e das futuras gerações. 

Ao tratarmos da temática etanol, remete-nos a alguns princípios do direito 
                                                      
248 Sobre os aspectos técnicos, segundo artigo 2º da Resolução n.36/2005 da Agência Nacional do 
Petróleo, álcool anidro, caracteriza-se por não possuir água em sua composição. Sendo usado como 
mistura à gasolina em proporções que variam entre 20% e 25%, conforme decisão da ANP, em 2018 
a proporção regulamentada atualmente é de 27%, através resolução do Conselho Interministerial do 
Açúcar e do Álcool (Cima) que amplia percentual obrigatório de adição de etanol anidro combustível 
de 25% para 27% à gasolina comum em 04 de março de 2015. Já o álcool hidratado ou 
simplesmente Etanol hidratado, aquele que é abastece os veículos nos postos de combustível, possui 
em sua composição entre 95,1% e 96% de etanol e o restante de água. 
249 ZAIAT, Marcelo. Vinhaça para gerar energia. Dez. 2015. Pesquisa Fapesp. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/vinhaca-para-gerar-energia/>. Acesso em: 22 set. 2018. 
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ambiental e do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-la e preserva-la para as presentes e 

futuras gerações, como elencado em nossa Constituição Federal, art. 225, caput. 

Tais fatores necessitam ser elencados antes de nos atermos aos prós e contras da 

produção de etanol, como o princípio do desenvolvimento sustentável, função social 

da propriedade, os chamados princípios da prevenção e precaução. 

O princípio da prevenção remete-nos aos impactos já conhecidos, quando 

existe a certeza do potencial dano, enquanto o princípio da precaução acautelatório, 

aplicável às questões em que não se conhecem o potencial dano e o conhecimento 

necessário sobre os efetivos danos futuros.250 

Como já discorrido neste trabalho, a propriedade tem de atender a sua 

função social, no caso do setor sucroalcooleiro, tanto a propriedade rural como a 

propriedade industrial tem sua função maior calcada no social, seja pela geração de 

emprego, renda e desenvolvimento técnico-científico, assim como a função 

ambiental, produzir com o mínimo de impacto ambiental possível como à frente 

serão discorrido os impactos negativos no solo, ar e, principalmente, com relação 

aos recursos hídricos, consumo e descarte de efluentes, primando pela proteção 

ambiental, qualidade de vida e bem-estar.251 

Faz-se imprescindível conceituar biocombustível, o Painel 

Intergovernamental das Mudanças Climáticas (2009) (Intergovernamental Panel on 

Climate Change) da Organização das Nações Unidas (ONU) conceitua 

biocombustível como sendo: 

 

Qualquer combustível liquido, gasoso ou sólido, produzido a partir de 
matéria orgânica animal ou vegetal, como, por exemplo, o óleo de 
soja, o álcool da fermentação de açúcar, o licor negro como 
combustível proveniente do processo de fabricação do papel, da 
madeira, entre outros.252  

  

Além da definição do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, 

temos à disposição a definição legal da Lei número 9.487 de 6 de agosto de 1997, 

Política Nacional Energética, em seu artigo 6º:  

                                                      
250 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 265-266.  
251 LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heleni Silvini. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de 
energia sustentável? Considerações jurídicas, técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 41. 
252 Ibid., p. 27. 
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Combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a 
combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de 
geração e energia, que possa substituir parcial ou totalmente 
combustível de origem fóssil. 
 

Nas palavras de Heline Ferreira e Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira, 

devem ser colocados na balança os prós e contras dos biocombustíveis como fonte 

de energia renovável: 

 

Os possíveis benefícios dessa fonte renovável de energia, inclusive 
os de ordem econômica, dever ser considerados juntamente com os 
seus potenciais riscos, e todos esses aspectos, indistintamente, têm 
de ser igualmente sopesados durante qualquer processo de tomada 
de decisão. De outra forma, os interesses das gerações futuras 
serão gradativamente suprimidos. Se não meio ambiente sadio, não 
há qualidade de vida. Na ausência de qualidade de vida, não 
subsiste qualquer resquício de dignidade.253 

 

No trecho extraído da obra, interpretamos que, para se tornar-se produto 

sustentável, faz-se necessário uma análise mais profunda do setor de 

sucroalcooleiro, se a sua sustentabilidade realmente é eficiência, se consegue suprir 

combustíveis fosseis ao ponto de não comprometer as futuras gerações nos 

aspectos socioambientais de sua cadeia produtiva, tanto agrícola como de 

beneficiamento industrial no produto final, vejamos tais pontos nos próximos itens. 

 

3.2.1 Aspectos positivos da produção do biocombustível etanol 

 

A produção sustentável, ou a sustentabilidade,254 tem como sua 

característica baseada em três pilares: o meio ambiente, economia e a sociedade. A 

noção de sustentabilidade a unir aspectos dependentes, economicamente viável, 

ecologicamente correto (ambiental) e socialmente justo,255 além disso o Brasil tem 

alguns fatores facilitadores para o cultivo da cana-de-açúcar, tais como, o clima 

tropical, experiência do cultivo (desde o período colonial), extensão de terras 
                                                      
253 FERREIRA, Heleni Sivini. FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti. LEITE, José Rubens 
Morato. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de energia sustentável? Considerações jurídicas, 
técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 268. 
254 Sustentabilidade, capacidade da presente geração suprir suas necessidades sem comprometer as 
necessidades das gerações futuras, por tanto, em igualdade de oportunidades. 
255 FERREIRA, Heleni Sivini. FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti. LEITE, José Rubens 
Morato. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de energia sustentável? Considerações jurídicas, 
técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 276. 
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agricultáveis, baixo custo na produção e o alto rendimento da planta. 

O aspecto mais alardeado do etanol (C2H2OH) é o ecológico, a menor 

emissão de gases do efeito estufa (GEE), em comparação com a gasolina e o diesel 

comum, tais como o dióxido de carbono (CO²), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

perfluorcarbonos (PFCs), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbonetos, o 

dióxido de enxofre (SO2) e o chumbo. 

Estudo realizado pela Embrapa Agrobiologia (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária) comprovou que Etanol combustível é capaz de reduzir em 

73% (setenta e três por cento) as emissões de Dióxido de Carbono (CO2) na 

atmosfera em comparação com a gasolina, mesmo levando em consideração todos 

os processos de produção, desde o plantio até a entrega no comércio varejista de 

combustíveis na outra ponta. Segundo a Embrapa, se não for utilizada a queimada 

da palha no canavial, a eficiência pode chegar a 82% (oitenta e dois por cento),256 

além da absorção de CO² durante o desenvolvimento das plantas. 

É um mercado ainda pequeno comparado ao consumo de petróleo, porém 

um mercado significativo, pois a produção brasileira de cana-de-açúcar representa 

em média 25% da produção. Por volta de 13.5% (treze e meio por cento) da 

produção de açúcar do mundo é brasileira e 55% (cinquenta e cinco por cento) da 

produção de álcool257.  

O Brasil deixou de emitir quantidades significativas de CO2 pelo uso de 

etanol em sua frota de veículos leves, conforme reportagem da revista Carta Capital.    

 

Pelo consumo do biocombustível, o Brasil evitou a emissão de 450 
milhões de toneladas de gás carbônico entre 2003 e 2017. A 
quantidade equivale ao total de emissões do Chile por cinco anos e 
de Portugal por oito, tendo como referência valores de 2012.258 
 

 Eficiência em renovação para bioenergética, ou seja, a cana-de-açúcar 

proporciona alta taxa de produtividade agrícola, em média 4,5 vezes comparado ao 

                                                      
256 AMATO, Marcelo Saad. Estudo compara as emissões de CO2 entre etanol e gasolina. 29 ju. 2010. 
Portal Biossistemas Brasil. Disponível em: <http://www.usp.br/portalbiossistemas/?p=557>. Acesso 
em: 13 out. 2018. 
257 MACEDO, Isaías de Carvalho; CORTEZ, Luiz A. B. O processamento industrial da cana-de-açúcar 
no Brasil, 2005, p. 248 apud LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heleni Silvini. (Org.). 
Biocombustíveis. Fonte de energia sustentável? Considerações jurídicas, técnicas e éticas. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 31. 
258 SOARES, João. O etanol ainda pode decolar no Brasil? Deutsche Welle. Berlim. 05 jun. 2018. 
Notícias Brasil. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/o-etanol-ainda-pode-decolar-no-brasil/a-
44083503> Acessado em: 13 out. 2018. 
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etanol de milho ou beterraba.259 

 No viés social, pela geração de emprego e renda do plantio ao posto de 

combustível, com empregos diretos e indiretos, pois além do trabalho no cultivo da 

cana-de-açúcar, uma usina necessita de profissionais das mais diversas áreas, tais 

como engenheiros mecânicos, elétricos e eletrônicos, químicos, eletrotécnicos, 

técnico em edificações, segurança e medicina do trabalho, administradores, 

contabilista, advogados, técnicos em meio ambiente, ou seja, a gama de 

profissionais é muito diversificada, assim como o desenvolvimento tecnológico 

destas áreas. 

Garantia do desenvolvimento sustentável, com a exploração de recursos 

renováveis e o seu equilíbrio produtivo, econômico e social, com o uso de 

tecnologias capazes de atender as necessidades da atual geração sem 

comprometer as futuras gerações no atendimento das suas, alternativa possível 

para países que não tem reservas de petróleo, para suprir suas necessidades 

energéticas. 

Autossuficiência das usinas em produção de energia elétrica e a venda do 

excedente as distribuidoras de energia, alternativa para colaborar com setor que 

enfrenta constante crises na produção de energia para atender a demanda da 

população260 com a venda do excedente as concessionárias e distribuidoras de 

energia elétrica. Desenvolvimento tecnológico, na produção agrícola e industrial, 

melhorias aplicadas para eficiência com menores impactos.  

A vinhaça subproduto da fermentação do caldo da cana-de-açúcar é um 

liquido altamente contaminante, rico em potássio, é capaz de retirar o oxigênio dos 

rios e matar a vida aquática, além de desregular e salinizar o solo. Porém, usado em 

doses corretas é um excelente fertilizante para a produção da cana, mas além da 

fertirrigação in natura, obtém-se também energia, através de biodigestores,261 

produção de ração animal, produção de fungos, material de construção e 

                                                      
259 Em comparação com etanol de milho do Estado Unidos.  
260 LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heleni Silvini. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de 
energia sustentável? Considerações jurídicas, técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 33. 
261 Biodigestor, onde a biomassa sofre a digestão pelas bactérias anaeróbicas, gerando gás. Consiste 
em um recipiente fechado, construído de alvenaria, concreto ou outros materiais, onde é depositado o 
material a ser digerido. O processo de decomposição da matéria orgânica resulta na produção de 
biogás e biofertilizante. Disponível em: 
<http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20140917140023.pdf>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
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combustível para incineração.262 

 

3.2.2 Aspectos negativos da produção do biocombustível etanol 

 

Com o aumento da demanda por energia exige-se extensão territorial para o 

plantio da cana-de-açúcar, por conseguinte, a possibilidade de aumento dos preços 

dos alimentos com menores áreas para sua produção, neste mesmo sentido a 

destruição de florestas nativas para a expansão agrícola canavieira, ou seja, o 

plantio extensivo de uma monocultura (mais lucrativa), em detrimento da produção 

de alimentos, até mesmo do açúcar convencional, fica escasso ao se compensar a 

destilação da cana-de-açúcar em escala maior.263 

 Com relação a tal assunto, fora publicado artigo no site Scielo, sobre o 

panorama das áreas com ocupação das lavouras de cana no Estado de São Paulo, 

em que avançou 32,1% (trinta e dois vírgulas um por centro) sobre terras antes 

produtoras de alimentos.264 

 

Adicionalmente, segundo Adami et al. (2013), em levantamento de 
imagens de satélite, o plantio de cana de açúcar em terras paulistas 
no período 2005 a 2011 cresceu e avançou em áreas de pastagens 
(63,1%), culturas anuais ou temporárias (32,1%), citros (3,7%), terras 
com vegetação arbórea e matas ciliares (0,2%) e áreas de 
reflorestamento (0,1%), fato que parece reforçar a questão de que a 
cana tem se expandido de forma acentuada pela expansão de área, 
inclusive sobre as antes destinadas à produção de alimentos.265 

 

O que revela um dado positivo frente ao avanço sobre áreas agricultáveis é 

o percentual de conversão de pastagem em cultivo de cana-de-açúcar, a extensão 

cultivada na, segundo dados da CONAB, safra 2017/18 foi de 8,73 milhões de 

hectares.266 

                                                      
262 MORAES, Rodrigo Jorge. Setor sucroalcooleiro, regime jurídico ambiental das usinas de 
açúcar e álcool. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 206. 
263 LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heleni Silvini. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de 
energia sustentável? Considerações jurídicas, técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 36. 
264 CAMARA, Marcia Regina Gabardo Da; CALDARELLI, CARLOS EDUARDO. Expansão canavieira 
e o uso da terra no estado de São Paulo. São Paulo, v. 30, n. 88, p. 93-116,  Dec.  2016.   Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142016000300093#B2>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
265 Ibid. 
266 CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Cana-de-açúcar tem queda de 3,6% e fecha 
safra 2017/18 em 633,26 milhões de t. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/ultimas-
noticias/2327-cana-de-acucar-tem-queda-de-3-6-e-fecha-safra-2017-18-em-633-26-milhoes-de-t>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
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Com o cultivo extensivo da monocultura, como a cana-de-açúcar, a 

biodiversidade fica comprometida sem os devidos cuidados com as áreas de 

preservação permanente (APP), tais como as margens dos rios, e a reserva legal 

(RL). O plantio extensivo da monocultura dificulta que a flora possa proporcionar o 

equilíbrio para as demais formas de vida, o que gera desequilíbrio ecológico.  

Neste sentido, Weyermüller267 compreende que as dimensões dos riscos os 

quais a sociedade se expõe (e expõe, por conseguinte as demais formas de vida), 

que o maior e mais preocupante risco é justamente o da inadaptação à realidade e 

às possibilidades de danos irreversíveis no ambiente. As mudanças são brutais para 

a biodiversidade, que dificilmente sobreviverá a adaptação de um ambiente que não 

lhe proporciona, abrigo, alimento oferecendo apenas um a alteração dura, de difícil 

adaptação. 

Queima da palha da cana, gerando fuligem (carbono) e monóxido de 

carbono (CO2), desregula e contamina os compostos químicos do solo com a adição 

de hidrocarboneto da palha queimada. Durante a queima, a temperatura chega a 

100º C 1,5 cm de profundidade do solo e chega a 800º C acima do solo, o que afeta 

a atividade biológica do solo, temos ainda as seguintes alterações:     

 

oxidação da matéria orgânica, eliminação de predadores naturais de 
algumas pragas, causando maior utilização de agrotóxicos, maior 
uso de herbicidas para controle de ervas daninhas que se 
desenvolvem rapidamente após a queima, agravamento do processo 
de erosão do solo pela falta de cobertura vegetal, diminuição do 
equilíbrio ecológico, quando a vegetação e pequenos animais nativos 
são queimados, facilita o preparo do solo, o cultivo e o corte da cana, 
tanto manual como mecanizado,  aumento do teor de cinzas do solo, 
eliminação de pragas da cultura268.  

 

Esta é a prova do impacto ambiental gerado pela queima indiscriminada da 

palha da cana-de-açúcar, com seus malefícios ao solo, erosão, desequilíbrio e a 

necessidade de utilizar de artifícios como agrotóxicos para compensar a falta de 

predadores naturais para as pragas, com a consequente contaminação de rios e 

lenções freáticos. 

O desperdício de água na produção do biocombustível, segundo relatório do 

                                                      
267 WEYERMÜLLER, André Rafael. Água e adaptação ambiental. O pagamento pelo seu uso como 
instrumento econômico e jurídico de proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 267-268.  
268 ROSSETTO, Raffaella. Árvore do conhecimento. Ageitec. Disponível em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_93_22122006154841.html>. Acesso em: 16 out. 2018. 
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5º Fórum Mundial sobre a água (Istambul, 2009), é responsável pelo aumento da 

demanda por água no planeta.269   

Sendo a água o foco do presente trabalho, daremos ênfase a seguir sobre 

os impactos da produção de etanol sobre este recurso essencial, porém cada vez 

mais escasso, ao levantar o questionamento sobre a sustentabilidade deste 

combustível renovável e a sua pressão sobre a água. 

 

3.3 IMPACTOS GERADOS PELA PRODUÇÃO DE ETANOL SOBRE OS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

Como toda atividade de relevante impacto ambiental, a produção 

sucroalcooleira depende do estudo de impacto ambiental (EIA), relatório de impacto 

de meio ambiente (RIMA) e as licenças do respectivo órgão ambiental, 

respectivamente a licença prévia (LP), fase preliminar do planejamento da atividade 

com requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e 

operação, observados os planos municipais, estaduais ou federal de uso do solo. 

Licença de instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as 

especificações constantes do projeto executivo aprovado. Licença de operação (LO), 

autoriza, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o 

funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o 

previsto nas licenças prévia e de instalação.270 

Tão importante quanto as licenças ambientais, é a outorga de uso e 

aproveitamento de recursos hídricos, que concede tal direito ao empreendimento 

das usinas, pois a água é essencial à produção de etanol, como já mencionado 

anteriormente no item n. 2.5.2.1 (Da Política Nacional de Recursos Hídricos), a 

outorga tem como objetivo o efetivo exercício de direito de acesso e uso da água, 

concedido pelo estado, assim como também, assegurar o controle de qualidade e 

quantidade do recurso hídrico, elencado entre os seus artigos 11 e 18 Lei n. 

9.433/97,271 ressalta-se que tal lei veio para atribuir à água como recurso hídrico, ou 

                                                      
269 LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heleni Silvini. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de 
energia sustentável? Considerações jurídicas, técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 26. 
270 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 336. 
271 Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar 
o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à 
água. 
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seja, atribuir-lhe valor, como bem versa o inciso II do artigo 1º. 

A Agência Paranaense de Águas (Águas Paraná), cobra pela outorga prévia 

o valor de R$546.67 (quinhentos e quarenta e seis reais com sessenta e sete 

centavos), o mesmo valor é cobrado pela outorga de direito de uso, a outorga é 

anual, assim como sua renovação. 

No Estado do Paraná existe a cobrança pelo volume extraído apenas da 

bacia hidrográfica do Alto Iguaçu (região metropolitana de Curitiba), no valor de 

R$0,01 (um centavo de real) por m³ (mil litros de água), extraído do curso d´água. 

Em média para se produzir um único litro de etanol que chega aos postos de 

combustível, são necessários outros 10,8 litros, segundo dados próprio setor:  

Nos valores médios de eficiência industrial atuais, onde cerca de 85 
litros de etanol são produzidos por tonelada de cana processada em 
uma destilaria anexa, o consumo de 0,92 m3/tc corresponderia a 
10,8 litros de água por litro de etanol.272 

                                                                                                                                                                      
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de 
aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo 
de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros 
usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. § 
1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: I - o uso de 
recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. § 2º A outorga e a utilização 
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a 
disciplina da legislação setorial específica.  
Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 
Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a 
manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. 
Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. 
Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos 
Estados ou do Distrito Federal. § 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao 
Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio 
da União. § 2º (VETADO) 
Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, 
em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: I - não cumprimento pelo 
outorgado dos termos da outorga; II - ausência de uso por três anos consecutivos; III - necessidade 
premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições 
climáticas adversas; IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; V - 
necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha 
de fontes alternativas; VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água. 
Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta 
e cinco anos, renovável. 
Art. 17.  (VETADO) 
Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples 
direito de seu uso. 
272 USO da água na produção da cana-de-açúcar e etanol. Nova Cana. Disponível em: 
<https://www.novacana.com/cana/uso-agua-producao-cana-etanol/>. Acesso em: 22 set. 2018. 
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Conseguimos delimitar a dimensão do uso da água pelo volume produzido 

de etanol no Brasil na safra 2017/18, foi de com 27,76 bilhões de litros273, todo esse 

volume multiplicado por onze será o consumo de água potável para produção do 

etanol carburente. 

Além do consumo de recursos hídricos, existe o subproduto do ciclo 

produtivo das usinas de açúcar e álcool, qual seja a vinhaça, citada anteriormente, 

porém, é de vital importância trazer à lume que, para cada litro de etanol adquirido 

nos postos de combustível, são gerados entre 10 e 13 litros de vinhaça (elementos 

de impacto ambiental da vinhaça), apesar da conversão de passivo gerador de 

impacto ambiental, para fertilizante (ferti-irrigação) do cultivo da cana-de-açúcar. 

Porém, durante décadas (anos 70 e 80 do século XX), milhões de litros de 

vinhaça eram simplesmente despejados nos cursos de água, comprometendo a vida 

dos corredores aquáticos. E, na atualidade, o perigo se encontra na demasia do uso 

da vinhaça que pode salinizar o solo, ocorrência de infiltração no solo e contaminar o 

lençol freático.274 

Para concluir o exemplo de desenvolvimento sustentável através de um 

setor produtivo, conhecido pelo apelo ecológico e não poluente, o etanol apresenta 

vantagens quando comparado aos combustíveis fosseis derivados do petróleo na 

emissão de gases do efeito estufa, assim como, suas características de viabilidade 

produtiva e a tecnologia brasileira desenvolvida ao longo de décadas para o 

consumo de motores a combustão interna, auto sustentabilidade na geração de 

energia, através da queima da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar. 

Porém, gera-se passivo ambiental relevante ao analisarmos seus impactos 

ambientais no consumo de recursos hídricos em demasia, (11 litros de água para 1 

litro de etanol) para geração do produto final, externalização negativa do subproduto 

conhecido como vinhaça, altamente contaminante para os cursos d´água, apesar de 

sua utilização como fertilizante, pois como parâmetro também gera 

aproximadamente 12 litros de vinhaça para cada litro de etanol.   

Sopesamos também que, a necessidade do aumento da produção para 

                                                      
273 CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Cana-de-açúcar tem queda de 3,6% e fecha 
safra 2017/18 em 633,26 milhões de t. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/ultimas-
noticias/2327-cana-de-acucar-tem-queda-de-3-6-e-fecha-safra-2017-18-em-633-26-milhoes-de-t>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
274 LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heleni Silvini. (Org.). Biocombustíveis. Fonte de 
energia sustentável? Considerações jurídicas, técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 61. 
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suprir a necessidade do mercado, faz-se necessário o uso de extensões cada vez 

maiores de áreas agricultáveis, o que pesaria na produção de alimentos e no 

encarecimento de seu valor.  

Apesar do etanol ser um combustível renovável, conclui-se que os impactos 

ao meio ambiente e a pressão exercida sobre os recursos hídricos, tanto no 

consumo como na degradação, poderá comprometer o acesso seguro das futuras 

gerações à água. 
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4 ALTERNATIVAS PARA GARANTIA DE ACESSO A RECURSOS HÍDRICOS ÀS 

FUTURAS GERAÇÕES. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 

 

4.1 SOCIEDADE DE RISCO E OS PERIGOS PARA AS FUTURAS GERAÇÕES E A 

PERSONALIDADE.  

 

O homem, este ser inquieto e engenhoso, com o seu progresso técnico-

cientifico, é capaz de produzir inovações das mais diversas. Durante toda nossa 

evolução e refinamento tecnológico, acompanhada também de nosso avanço como 

ser social, com a apropriação (extração) e aproveitamento dos recursos naturais dos 

quais dispunha, assim como  os recursos hídricos foram de fundamental importância 

para chegarmos à atual conjuntura, a qual nos encontramos, de conforto e 

comodidade, suplantando por todos os recursos, em especial, a água.  

No decorrer do século XIX até meados do XX, a problemática gerada pelo 

uso de recursos naturais na revolução industrial era localizada, com o risco 

produzido e conhecido, apesar de não concebido a extensão de seus perigos, não 

apenas ao meio ambiente, mas ao próprio homem com os passivos que 

acompanhavam o progresso técnico, os elementos de risco, como a  poluição e 

degradação dos cursos de água.275 

Neste período, a civilização compreendia uma espécie de “missão”, a qual o 

homem estava predestinado de dominar e subjugar o meio ambiente e suas formas 

de vidas, para atender suas necessidades, conforto e conveniência, uma vez 

incorporados a sua rotina de usos e costumes, tornava-se parte integrante de sua 

vida. Como resultado, passamos a necessitar sempre de mais, cada vez mais 

recursos para atender nossas necessidades, que já não servem para suprir o básico, 

compreendido a dignidade da pessoa humana na sua subsistência,  mas sim o 

extraordinário, o supérfluo.276 

A sociedade pós industrial, ou sociedade globalizada (globalização), já não 
                                                      
275 CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. As dimensões e os desafios do desenvolvimento 
sustentável: Concepções, entraves e implicações à sociedade humana. (Dissertação) Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2002.  
276 CORTEZ, Ana Tereza Caceres. Consumo e desperdício - as duas faces das desigualdades. In: 
CORTEZ, Ana Tereza Caceres; ORTIGOZA, S.A.G. (Orgs.) Da produção ao consumo: impactos 
socioambientais no espaço urbano. São Paulo: Editora UNESP, 2009. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/n9brm/pdf/ortigoza-9788579830075-03.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2018.  
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conhece as fronteiras para socialização negativa de impactos aos recursos naturais, 

sua exploração em países em desenvolvimento para abastecer mercados que 

podem pagar por tais recursos, a exemplo dos recursos hídricos que são exportados 

das mais diversas formas através de outros recursos naturais, tais como madeira, 

carne, assim como outras commodities.  

Não se pode mais precisar geograficamente locais que sofrerão impactos 

resultantes de nossa exploração e desenvolvimento tecnológico desmedido, tais 

como fenômenos climáticos de secas prolongadas, chuvas torrenciais, furacões e 

aquecimento global, perda de rios, lagos e mares, como abarca em sua tese de 

doutorado, André Rafael Weyermüller, com base teórica nas obras de Ulrich Beck e 

Zygmunt Bauman, traceja que através da percepção do presente, necessário se faz 

intervenção de nossas ações: 

 

Desta forma, esta repercussão ambiental é uma parte da realidade 
produzida pela globalização, porém uma parte determinante para o 
planejamento do futuro que prescinde do reconhecimento claro da 
realidade presente. Um futuro que precisa ser planejado com base 
no reconhecimento de que existe uma espécie de névoa pairando 
sobre a sociedade e sobre um planeta “negativamente globalizado” 
como classifica Bauman. Num contexto de estreita interdependência, 
a insegurança reside também nas ações dos outros, sujeitos 
indeterminados ou indetermináveis que podem atuar negativamente 
e afetar de forma imprevisível àqueles que não os conhecem e que 
não conseguem identificar. Os riscos tornam-se assim parte da 
realidade, e submetem a condição humana às incertezas do futuro, o 
qual não pode mais ser objeto de controle efetivo, sobretudo em 
virtude da impossibilidade de precisar sua ocorrência alcançadas por 
meio de um cálculo de probabilidades típico de um mundo.277  

 

A perda de potencial hídrico e de seus recursos já se faz sentir em muitos 

locais do globo, assim como em determinadas regiões de nosso país. Os malefícios 

a que a humanidade se expõe anda lado a lado com todo um arcabouço de 

benefícios trazidos pelo desenvolvimento278, todo o beneficio atual, que já fora 

discorrido, gera pressão sobre os recursos hídricos a tal ponto de comprometer o 

futuro das próximas gerações, e da vida em nosso planeta como um todo também.  

Neste mesmo sentido, o sociólogo alemão Ulrick Beck279 trouxe a lume, em 

                                                      
277 WEYERMÜLLER, André Rafael. Água e adaptação ambiental. O pagamento pelo seu uso como 
instrumento econômico e jurídico de proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 55. 
278 Ibid., p. 56. 
279 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 
2016, p. 23. 
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sua clássica obra Sociedade de Risco (1986) em que a produção de riqueza social é 

acompanhada sistematicamente de produção social de riscos, ou seja, a 

globalização dos riscos, numa estrutura em que já não se podem prever os riscos, 

porém são concretos e dispersos ao mundo, pela falsa sensação de domínio e 

controle dos recursos naturais e da natureza.  

Nossas ações de desenvolvimento ligadas ao sistema econômico e, assim, 

a utilização de recursos naturais e largamente o hídrico, sem o qual não temos 

nenhuma forma e modo de subsistência de vida, ou seja, atuamos de forma 

insegura, gerando incertezas ao futuro, por mais pesado que estes termos possam 

desnudar-se, nossas decisões podem significar a sobrevivência com 

desenvolvimento sustentável ou nossa ruína280.  

A demanda e a necessidade por água é crescente, com uma população 

global batendo a casa dos oito bilhões de seres humanos, o desafio é a manutenção 

de todos com este recurso vital distribuído de forma desigual.  

 

[...] a distribuição da água doce própria para consumo entre as 
diferentes partes da superfície terrestre, ou seja, entre as diversas 
localidades, podemos notar como essa distribuição é naturalmente 
desproporcional. As Américas, juntas, reúnem 41% de todos os 
recursos hídricos disponíveis, seguidas pela Ásia – maior e mais 
habitado continente – com 30%, pela África com 10%, depois a 
Europa com 7%, a Oceania com 5% e a Antártida com 5%281. 

  

Pelos números acima, é perceptível o desafio de acesso à água potável de 

forma igualitária e democrática no mundo. Naturalmente, já existe má distribuição 

hidrológica, una-se a tal realidade geográfica a intervenção e o risco gerado pelo 

homem, a problemática da crise da água ganha contornos insustentáveis, pelo uso, 

privatização e desperdício de alguns em detrimento da maioria. O ritmo de 

crescimento tanto populacional (7,6 bilhões de habitantes em 2017),282 quando da 

necessidade de água, não nos revela um futuro seguro para as próximas gerações.  

A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo mínimo diário de 

                                                      
280 WEYERMÜLLER, André Rafael. Água e adaptação ambiental. O pagamento pelo seu uso como 
instrumento econômico e jurídico de proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 56.  
281 SAIBA como é a distribuição da água no mundo. Água Press. Disponível em: 
<https://www.aguapress.com.br/distribuicao-da-agua-no-mundo/>.  Acesso em: 20 out. 2018. 
282 POPULAÇÃO mundial atingiu 7,6 bilhões de habitantes. ONU News. Disponível em: 
<https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes>. 
Acesso em: 14 abr. 2018. 
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100 L (cem litros) de água,283 o qual é o suficiente para atender a hidratação, 

preparo e cozimento de alimentos e a higiene pessoal.  

Tomando por base este indicador, o brasileiro consome diretamente em 

média 154 L (cento e cinquenta e  quatro litros), valor 40% maior que o 

recomendado  pela OMS, porém em alguns estados o volume de consumo é maior, 

como é o caso do Rio de Janeiro, em que a média é de 254 L (duzentos e cinquenta 

e quatro litros) diários, número bem superior comparado ao cidadão alagoano, em 

que o consumo médio está abaixo do recomendado pela OMS, no volume de 98 L 

(noventa e oito litros) diários.284 

Os números internacionais demonstraram o disparate, países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, o campeão, Estados Unidos, tem a média de consumo real 

de 575 L (quinhentos e setenta e cinco litros), por dia, Austrália 495 L (quatrocentos 

e noventa e cinco litros), Itália 385 L (trezentos e oitenta e cinco litros), Japão 375 L 

(trezentos e setenta e cinco litros), México 365 L (trezentos e sessenta e cinco 

litros). Já na outra ponta, com consumo muito abaixo do recomendado pela OMS, 

temos a Nigéria com, 35 L (trinta e cinco litros) e a Etiópia, com míseros 15 L (quinze 

litros) diários, tragédia para saúde e a dignidade humana hoje nestes países 

africanos.285 

Estes dados são apenas do consumo “real”, direto, porém a balança da 

água pende globalmente no pós Revolução Industrial, no consumo indireto, nos 

consumos de bens e serviços, na água em que não se tem a percepção, pois está 

embutida no que se adquire e consome como produto.  

Neste mote é que se encontra enorme volume, em que apropriam-se deste 

bem difuso, tornando-o um bem privado, através das commodities, da carne, do 

algodão  (tecido), madeira, frutas, enfim, todo o produto que invariavelmente 

consumiu água em seu processo produtivo e foi exportado, ou seja, exportou-se 

água através de tais produtos, em que não se pagou por tal água, que a partir do 

momento em que é usado como insumo torna-se recurso hídrico, dotado de valor 

                                                      
283 CONSUMO mínimo é de cem litros por dia. 22 mar. 2013. Instituto Humanitas Unisinos. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518665-consumo-minimo-e-de-cem-litros-por-
dia>. Acesso em: 20 out. 2018. 
284 SOARES, Danyele. Brasileiro consome cerca de 154 litros de água por dia; número é 40% maior 
do que recomenda a OMS. 25 fev. 2018. EBC. Disponível em: 
<http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-02/brasileiro-consome-cerca-de-154-litros-
de-agua-por-dia-numero-e-40-maior-do-que>. Acesso em: 20 out. 2018. 
285 PENA, Rodolfo F. Alves. Consumo de água no mundo. Brasil Escola. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/consumo-agua-no-mundo.htm>. Acesso em:  20 out. 2018. 
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econômico,286 como bem prevê a Lei 9433 de 08 de janeiro de 1997 Política 

Nacional de Recursos Hídricos, logo em seu artigo 1º, inciso II e nossa Constituição 

Federal em seu artigo 225.  

É o que se convencionou chamar de água virtual, o termo "água virtual" foi 

introduzido em 1993 pelo cientista inglês John Anthony Allan professor emérito da 

Universidade de Londres. Em tal período que cunhou o termo, atuava no King’s 

College de Londres, expôs essa ideia durante quase uma década para obter 

reconhecimento da importância do tema, que envolve disciplinas de meio ambiente, 

engenharia de alimentos, engenharia de produção agrícola, comércio internacional e 

tantas outras áreas que se relacionam com a água.287 

Segundo esta teoria, água virtual seria toda água consumida indiretamente 

através de produtos em que se foi necessário água para produzi-lo (commodities) e 

exportado para outras regiões deficitárias de água.  

A seguir elenca-se os riscos atuais que avançam sobre o direito das futuras 

gerações ao acesso à água potável, e até mesmo a atual. Como conviver com tais 

riscos? Adaptar-se à eles, ou buscar alternativas viáveis, necessárias e com 

resultado a longo e médio prazo? Visualizaremos todas as pressões exercidas sobre 

os rios, mares, lagos e reservas subterrâneas de água, como fatores de risco a 

segurança global no fornecimento de água potável para nossa subsistência e a das 

futuras gerações em seu direito a existência. 

 

4.1.1 Potenciais riscos geradores de degradação da água e recursos hídricos 

 

É senso comum, que as características básicas para o consumo de água 

com qualidades mínimas, tais como: insípida, ou seja, sem sabor ou sem gosto. 

Inodora, que não deve apresentar cheiro e por último incolor, simplesmente sem cor, 

isenta de microrganismos danosos à saúde.  

No entanto, tais características básicas são cada vez mais raras diante de 

nossa exploração dos recursos hídricos, degradação das matas que as protegem, 

                                                      
286 BRASIL. Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Comida de má-qualidade transforma 
presos do país em obesos e diabéticos. 07 ago. 2017. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/agosto/comida-de-ma-qualidade-
transforma-presos-do-pais-em-obesos-e-diabeticos>. Acesso em: 20 set. 2018.  
287 ANTHONY Allan, "pai" da água virtual, premiado em Estocolmo. 19 mar. 2008. Público. 
Disponível em: <https://www.publico.pt/2008/03/19/ciencia/noticia/anthony-allan-pai-da-agua-virtual-
premiado-em-estocolmo-1323080>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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ocupação desordenada e o lançamento de esgoto e efluentes sem controle 

necessário e legal todos efeitos da poluição. É inegável que um dos principais 

fatores da crise hídrica do pós revolução industrial é a poluição, haja vista que, 

centramos esforços técnicos produtivos no desenvolvimento econômico, sem os 

cuidados necessários com nossos rejeitos, para tanto basta observarmos que os rios 

em que cresceram grandes cidades as suas margens os poluíram e “mataram”, 

salvo raras exceções, pelas mais diversas fontes e formas.288 

A degradação das águas com sua contaminação por poluentes colocam em 

risco a saúde e existência humana direta e indiretamente, pois gera desequilíbrio 

ecológico das espécies que dependem da água e dos cursos de rios e lagos para o 

seu ciclo de vida e cadeia alimentar, a começar por espécies de insetos, anfíbios, 

peixes, répteis, pássaros, mamíferos como a capivara e felinos.289  

O conceito de poluição legalmente encontra-se no artigo 3º da Lei nº 

6.938/1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, a qual versa que, a poluição é a 

degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente.290 

No mesmo artigo nas alíneas do inciso III, a lei exemplifica as atividades 

poluidoras que, direta ou indiretamente afetam a qualidade ambiental, sendo tais 

atividades, abarcam o homem e sua comunidade, em condição de causar-lhe direta 

ou indiretamente mal a sua saúde e bem-estar, o patrimônio público e privado, o 

lazer e o desenvolvimento econômico (por suas atividades), a fauna, flora, a 

paisagem com seus monumentos naturais, inclusive seus imediações, tem proteção 

constitucional nos artigos 216 e 225. Monumentos históricos e artísticos, assim 

como lançamento de esgotos e efluentes em desregulação com as normas 

ambientais vigentes.291 

Interessante notar que, há pouco mais cem anos não existia solução para 

tratamento nem ao menos para o esgotamento sanitário de dejetos humanos. De 

                                                      
288 VIEGAS, Eduardo Coral. Visão jurídica da água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 27. 
289 PELLACANI, Christian Rodrigo. Poluição das águas doces superficiais & responsabilidade 
civil. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 49. 
290 II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições 
adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo 
com os padrões ambientais estabelecidos;  
291 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 605. 
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acordo com Ponting: 

 

Até a criação de artifícios para o tratamento da água, na parte final 
do século XIX, literalmente nenhuma cidade do mundo conseguia 
manter seus depósitos de água limpos e não contaminados por fezes 
humanas e outros detritos. Continuava a tentação de atirar lixo de 
toda espécie nas correntes e nos rios (ocasionalmente no mar), na 
esperança de que seria levado para outro lugar, ou que seria diluído. 
Essa incapacidade de observar um comportamento mais civilizado 
era sintomático de uma incapacidade mais geral para descobrir 
meios satisfatórios para eliminar fezes humanas e outros tipos de 
detritos acumulados por todas as sociedades estabelecidas. Não 
existe a menor dúvida de que alguém que vivia no mundo 
industrializado no século XX, que fosse transportado no tempo para 
uma cidade de qualquer período anterior a um século atrás, ficaria 
horrorizado e surpreso com o cheiro que vinha das pilhas de lixo 
apodrecido e do excremento humano e de animais misturados com 
poças de urina, que frequentemente bloqueavam as ruas, ou eram 
esporadicamente jogados nas correntes de rios locais para se 
decomporem lá.292 

 

A conceituação de poluição será completa ao analisarmos que, apesar da 

maioria das causas de degradações serem consequência das próprias atividades 

danosas ao meio ambiente para nosso conforto e comodidade, existem também 

causas naturais de poluição. 

Como já mencionado anteriormente, quanto mais desenvolvida uma 

sociedade, no quesito econômico, industrial e de urbanização, maiores também 

serão os fatores que implicam no desequilíbrio e poluição gerada, pela pressão 

causada pelo consumo e descarte. Já a camada da população abaixo da linha 

pobreza, apesar de consumir em menor quantidade, reside em localidades 

inadequadas à saúde, assim como também, a geração de resíduos e poluição em 

cursos d´água,293 tal contaminação, utilização privada e sem controle dos recursos 

hídricos tornaram impossível encontrar um rio que não esteja de alguma maneira 

prejudicado.294 

A poluição causada pelo ser humano ao meio ambiente de uma forma geral, 

até mesmo as águas, é chamada de antropogênica (causado pelo ser humano), já a 

                                                      
292 PONTING, C. Uma história verde do mundo. Tradução Ana Zelma Campos. Rio de Janeiro. 
Civilização Brasileira. 1995, p. 560-561. apud PELLACANI, Christian Rodrigo. Poluição das águas 
doces superficiais & responsabilidade civil. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 50. 
293 ORTIGOZA, Silvia Aparecida; CORTEZ, Ana Tereza C. Da produção ao consumo: impactos 
socioambientais no espaço urbano. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 
294 CARVALHO, Edson Ferreira. Meio ambiente e direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 
491. 
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“poluição natural”, é causada por fenômenos naturais, como a erupção de um 

vulcão, que lança cinzas tóxicas na atmosfera, um furacão que destrói florestas ao 

arrancar árvores e ceifar vidas.295 

Os padrões de qualidade de água, enquadrados na Lei n. 9.433/97, Política 

Nacional de Recursos Hídricos, está disposto na Resolução n° 357/2005 do 

CONAMA, o qual versa que, “a água integra as preocupações do desenvolvimento 

sustentável, baseado nos princípios da   função   ecológica   da   propriedade,   da   

prevenção,   da   precaução,   do   poluidor-pagador,   do   usuário”,296 considerando 

também a qualidade de vida e o bem-estar humano. 

Dentre as espécies de poluição hídrica podemos elencar as seguintes:                                                         

mecânica, química, agrotóxicos, orgânica, física, térmica, detergentes sintéticos e o 

seu modo de contaminação poderá ocorrer de forma, industrial, agrícola, resíduos 

do lixo doméstico, dejetos humanos e por mercúrio. 

Poluição mecânica, típica contaminação gerada pela indústria, em geral pelo 

espalhamento de resíduos sólidos, detritos e metais na água. 

Poluição química, contaminação múltipla e variada, resultado da dissolução 

de produtos químicos, nocivos à saúde humana e a biota. Pode ser composta por 

amoniacais, metais pesados, como chumbo, cobre, zinco. Ocorre a acumulação no 

organismo através da alimentação de peixes contaminados ou pela ingestão da 

água. 

Poluição por agrotóxicos, hoje denominados defensivos agrícolas, é o 

clássico “veneno”, utilizado para o controle de pragas devoradas de cultivos 

agrícolas. Seus reagentes classificam-se inseticidas (insetos), herbicidas (ervas 

daninhas), fungicidas (fungos), o uso indiscriminado, excessivo e sem controle de 

um profissional capacitado, pode acarretar a contaminação de cursos d´água, 

carregados pela chuva ou irrigação artificial, além do empobrecimento do solo, 

provocado por seus reagentes em contato com os nutrientes presentes no solo.  

Poluição orgânica é o processo conhecido como putrefação o qual consome 

oxigênio em tal procedimento da água, com a proliferação de bactérias e fungos. Os 

                                                      
295 MAGOSSI, Luiz Roberto; BANACELLA, Paulo Henrique. Poluição das águas. 2. ed. São Paulo: 
Moderna, 2003, p. 30-31. 
296 CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 23 
out. 2018. 
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principais responsáveis por este tipo de contaminação são as indústrias de laticínio, 

setor sucroalcooleiro, vinho e azeite, matadouros, industrial da celulose, têxtil, e com 

maior frequência os dejetos humanos, responsável por doenças como a 

leishimaniose, cólera pela urina de ratos que vivem em tais condições insalubres e 

demais infecções. 

Poluição biológica e física são a descarga de bactérias de material em 

suspensão, proveniente de erosão, mineração, agrícola, industrial, tais materiais 

ficam suspensos diminuem a transparência da água. A poluição biológica consiste 

no descarte de bactérias patogênicas e de vírus, alocados em coliformes fecais. 

Poluição térmica, o aumento de temperatura das águas causa sérios danos 

a vida aquática. A Resolução 20/86 do Conama, em seu art. 21, letra “b”, ao permitir 

o lançamento de efluentes de fonte poluidora, exige que a temperatura deles seja 

inferior a 40ºC e que não exceda a 3ºC a elevação de temperatura do corpo 

receptor297.  Também chamada de troca térmica é utilizada pelas indústrias para o 

seu arrefecimento, como é o caso do setor sucroalcooleiro, tal elevação de 

temperatura provoca sensível alteração no teor de oxigênio da água, resultando na 

morte de microrganismos necessários à cadeia natural de manutenção da vida 

aquática.298 

Poluição por detergentes sintéticos, nada mais é que a substituição do 

sabão de origem animal (sebo), pelo uso de detergentes sintéticos com o uso de 

fosfato, o problema encontra-se que tal agente contaminante retira oxigênio da água, 

impedindo sua a reoxigenação.299 

Demonstrado os recorrentes tipos de poluição à qual a água está sujeita, é 

importante destacar que, se não houver limites e barramento às contaminações e 

seus níveis de tolerância, estaremos fadados a custos ambientais e econômicos 

cada vez maiores para o acesso à água e a recursos hídricos caros e escassos, 

para manutenção do atual modo de vida, e tão preocupante quanto o acesso as 

futuras gerações a fontes de água limpas e seguras com custo acessível. 

Diante de tal constatação, para Délton Winter de Carvalho: 
                                                      
297 CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 20, de 18 de junho de 1986. 
Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res2086.html>. Acesso em:  20 out. 
2018. 
298 WEISS, Bruno. Genômica comparativa de microcystis aeruginosa (cyanobacteria: 
chroococcales), com ênfase em genes envolvidos com síntese de produtos naturais. 
(Disssertação) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2017.  
299 PELLACANI, Christian Rodrigo. Poluição das águas doces superficiais & responsabilidade 
civil. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 57-59.  
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A existência de um limite de tolerabilidade, apresentado pela 
dogmática jurídica, tem por escopo a ponderação e o equilíbrio entre 
as atividades desenvolvimentistas do homem e a devida manutenção 
da qualidade do patrimônio ambiental. Essa descrição consiste 
exatamente na ocultação que o sistema jurídico faz do paradoxo da 
sociedade de risco existente entre o desenvolvimento 
socioeconômico de formatação pós-industrial e o devido respeito aos 
fatores ambientais que condicionam a vida no princípio do 
desenvolvimento sustentável. [...] A maioria dos ordenamentos 
jurídicos define o limite de tolerabilidade levando em consideração a 
anormalidade da atividade, considerando anormais as atividades 
cujo desenvolvimento supere os limites de qualidade ambiental, isto 
é, desrespeite os padrões fixados para emissão de substâncias ou 
matérias potencialmente poluidoras.300  

  

Podemos concluir até o presente ponto que a tolerabilidade do meio 

ambiente as cargas poluidores de nossas atividades têm limites, e a capacidade de 

assimilação natural de nossos rejeitos gerados por tais impactos comprometem a 

saúde e bem-estar humano e ambiental, e a busca entre um ponto de equilíbrio 

entre os recursos hídricos retirados com boa qualidade e entregue à externalidade 

negativa através de efluentes, deve ser incessante, por isso, a tutela jurídica deste 

recurso tão precioso para a vida de todos.  

A tutela, ou seja, a guarda pela proteção, concessão de outorgas de uso, 

cobrança e melhoria das águas cabe ao Estado, como gestor de um bem público, 

como versa o artigo 225 de nossa Constituição Federal e o artigo 1º da Lei nº 

9433/97 Política Nacional de Recursos Hídricos, porém também é dever da 

coletividade (cidadania), e preservar não apenas os recursos hídricos, mas todos os 

demais recursos naturais para manutenção e acesso em qualidade e em quantidade 

à presente e às futuras gerações.   

A Constituição Federal de 1988, além de ser conhecida como Constituição 

Cidadã, também intitulada de constituição “verde”, pela proteção ao meio ambiente, 

garantia vinculada como já exposto em seu artigo 225, na busca da consciência 

nacional nos convidando a viver em harmonia com a natureza.301 

Após a entrada em vigor de nossa Constituição, a tutela ambiental é ampla, 

difusa, pois sua proteção é o meio garantidor de que não restringe se restringirá a 

um bem e nem a uma pessoa, mas sim um direito de “todos têm direito ao meio 

                                                      
300 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilidade civil pelo risco 
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 121. 
301 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p. 169. 
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ambiente ecologicamente equilibrado”, pois o meio ambiente com seus recursos é 

um bem coletivo de desfrute individual, e oponível erga omnes, quando tal direito 

subjetivo é transgredido, art. 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal.302  

A tutela do Estado sobre os recursos naturais prescinde da 

responsabilização pela conduta de seus usuários, nas vias penais e administrativas 

para os poluidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 

além de multas e indenizações, a responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente e seus recursos, consiste também na sua recuperação, como bem versa o 

artigo 225, §3º da Constituição Federal.303  

Embora a Constituição não defina se tal responsabilidade é subjetiva ou 

objetiva304, a Lei n. 6.938/81, Política Nacional do Meio Ambiente, define em seu art. 

14, §1º que o poluidor é obrigado a reparar os danos que causar independente de 

culpa.305 

Podemos concluir diante o exposto, que os riscos gerados pela própria 

atividade humana gerada pela contaminação de poluentes em rios, lagos e mares é 

fator de alto risco para nosso bem-estar, qualidade e fruição da vida coletiva. Cabe 

ao Estado e a coletividade o dever de guardar e defender o meio ambiente, como 

tutores de tais bens difusos, suprimentos necessários hoje, assim como para o 

amanhã, garantia de direito à personalidade futura. 

 

4.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA FRENTE AOS DESAFIOS DE ACESSO À 

ÁGUA POTÁVEL NO SÉCULO XXI 

 

A defesa da dignidade humana ocupa lugar central no discurso jurídico 

contemporâneo. É com ela que se inicia o esforço para evitar a repetição das 
                                                      
302 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 147. 
303 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3º As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
304 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 490. 
305 Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] § 1º - Sem obstar 
a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O primeiro artigo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos versa que: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos”.306  

Ela é também um dos fundamentos da República Federativa do Brasil art. 

1º, III, da Constituição Federal e também a finalidade do sistema econômico 

brasileiro “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social”, art. 170, da Constituição Federal.307 

O século XXI é o alvorecer de novos e constantes desafios no que se 

convencionou chamar de crise da água, pois sua escassez está interligada a 

diversos fatores, dentre eles, a globalização, multifacetado pela exploração 

indiscriminada de recursos naturais, e a interligação existente seus usos, 

deterioração do meio natural, saturação geração pelos resíduos de consumo e a 

insustentabilidade de tal modelo.308   

Zygmunt Baumamn relaciona justamente o sentimento de que a exploração 

nos gerou instabilidade, o medo e a insegurança do por vir: 

 

Com o crescimento da capacidade de nossos instrumentos e 
recursos de ação aos quais nos permitem avançar ainda mais no 
espaço e no tempo, cresce também nosso medo de que eles sejam 
inadequados para erradicar o mal que vemos e o mal ainda não 
visto, mas que tende a ser gestado... A geração mais 
tecnologicamente equiparada da história humana é aquela mais 
assombrada por seus sentimentos de insegurança e desamparo.309 

 

Quando se mensura a escassez de água, ou o medo de sua ausência 

hodierna, não há como deixar de direcionar o pensamento para a consequente 

dignidade da pessoa humana, ou a ausência da mesma.  

Água, por reiteradas vezes já trazida à presente dissertação, é elemento 

essencial para a vida em nosso planeta, atemo-nos à vida humana, sem a água 

                                                      
306 United Nations Human Rights. Universal declaration of human rights. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em: 20 out. 2018. 
307 FRIAS, Lincoln; LOPES, Nairo. Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Rev. 
direito GV, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 649-670, Dec.  2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
24322015000200649&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 out. 2018. 
308  WEYERMÜLLER, André Rafael. Água e adaptação ambiental. O pagamento pelo seu uso como 
instrumento econômico e jurídico de proteção. Curitiba: Juruá, 2014, p. 51. 
309 BAUMAMN, Zygmunt. Medo líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008, p. 132. 
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apressa a morte do indivíduo, perde em saúde, proporciona calamidade, resignação 

a comando autoritário, flagelo da fome e da migração forçada. Como a vida é o 

direito primordial, e a sua manutenção é instinto natural, todos os demais direitos 

ficam em segundo plano pela busca incessante da sobrevivência pelo mínimo 

possível de água para saciar sua sede. 

A indagação que se deve fazer é sobre a possibilidade de se manter o atual 

modo de vida ocidental diante de recursos finitos e o direito humano de acesso a tais 

recursos, numa balança em que não existe equidade entre seus extremos, o que 

compromete a dignidade do ser enquanto ser,310 pois seu modo de vida compromete 

a sua existência como a dos demais que em países periféricos não têm acesso nem 

ao mínimo existencial, garantidor de sua dignidade como a água. 

A declaração de Estocolmo foi o primeiro documento universal a demonstrar 

a conexão entre direitos humanos e o meio ambiente ao reconhecer em seu 

preâmbulo, que, “Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o 

universal, são essenciais para o bem-estar do homem e para gozo dos direitos 

humanos fundamentais, inclusive o direito à vida”. 

Ainda o mesmo documento em seu primeiro princípio versa sobre a vida 

digna que o ambiente pode lhe proporcionar: 

 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de 
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-
estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras.311 

  

Perante o que se demonstra, para a obtenção da dignidade de vida, é 

primordial além da liberdade e igualdade, condições ambientais que permitam a vida 

e a sua fruição sadia, para as presentes e futuras gerações, e a devida proteção 

ambiental como condição essencial para garantir o gozo e fruição de tais direitos.312 

A vida pré-requisito para os demais direitos do homem, e a sua manutenção 

requer condições ambientais e de processos ecológicos, como água em quantidade 

                                                      
310 CARVALHO, Edson Ferreira. Meio ambiente e direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 
89. 
311 ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração da conferência de ONU no ambiente 
humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 1972. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
312 CARVALHO, Edson Ferreira. Direito humano ao ambiente ecologicamente equilibrado. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 21. 
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e qualidade suficiente para atender suas necessidades, pois o fenômeno da vida 

está ligado diretamente ao equilíbrio ecológico, neste sentido explicita Edson 

Ferreira de Carvalho sobre o direito à vida e o direito de viver dignamente: 

 

O direito à vida possui várias dimensões jurídicas, entre elas, a de 
nascer, de não ser privado dela arbitrariamente e de sobrevivência. 
O conteúdo do direito à vida, proclamado no art. 3º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (toda a pessoa tem direito à vida), 
apresenta duas dimensões. Uma, individual, representada pelo 
direito de personalidade de todo ser humano a não ser privado de 
sua vida (direito à vida, propriamente dito), abrigado no art. 6.1 do 
Pacto de Direitos Civis e Políticos,  e outra, social, representada pelo 
direito ao nível de vida adequado, que deve ser promovido pelo 
Estado (direito a viver dignamente), agasalhado pelo artigo 25 da 
Declaração Universal dos Direito Humanos e em todos os artigos do 
Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais especialmente no 
6.1. [...] todos tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 
si e a sua família saúde e bem-estar, [...] e na qualidade de direito 
social a adoção por parte dos Estados de conjunto de medidas que 
assegurem o direito de toda pessoa a desfrutar os mais elevados 
níveis de saúde física e mental e de melhoria de todos os aspectos 
de higiene de trabalho e do ambiente.313 

 

A dignidade humana tem, segundo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU, um padrão mínimo, que engloba além de sua sobrevivência e 

garantia do direito à personalidade (garantia de vida), o aspecto social, econômico e 

cultural.  

A degradação ambiental constitui uma das principais (se não a maior), 

ameaças aos direitos humanos, os Estados têm o dever de proteger o ambiente, 

com políticas públicas e legislação capaz de amenizar impactos e as regulações de 

licenças e outorgas para exploração e lançamento de efluentes que não coloquem 

em risco à saúde e à vida humana. 

Enumeremos agora os principais aspectos que resultam na escassez de 

água, dentre os  que desafiam a continuidade do fornecimento e ciclo da água para 

todos, recordamos que segundo a legislação nacional pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos, Lei nº 9433/97 em que a água é um bem público, e um de seus 

objetivos é assegurar à presente e futuras gerações, a necessário disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade e quantidade, assim como a prevenção e defesa de 

efeitos hidrológicos e o seu uso racional, capaz de lhe proporcionar o 

                                                      
313 CARVALHO, Edson Ferreira. Direito humano ao ambiente ecologicamente equilibrado. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 23. 
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desenvolvimento pleno e eficaz da personalidade humana.  

Para Deise Marcelino e Zulmar Fachin, a água doce fica distribuída da 

seguinte forma: 

 

Apesar de parecer abundante, esse recurso é escasso. A água doce 
não se acha distribuída uniformemente no Planeta. Bernard Barraqué 
mostra que uma pequena parcela desta água cabe a Austrália, 
enquanto que, na África e na Europa, a água não é muito abundante, 
embora tanto aquela quanto estas possuam o dobro da Austrália. Já 
a América do Norte apresenta o dobro do volume da África. Samuel 
Murgel Branco registra que as regiões do globo mais favorecidas são 
a Ásia e a América do Sul, sendo que somente o rio Amazonas 
despeja mais de seis trilhões de metros cúbicos de água por ano no 
Oceano Atlântico.314   

 

Além da distribuição geográfica, a destruição de florestas, incêndios e 

ocupação de tais territórios por gado e agricultura intensiva, gera alterações da 

composição natural territorial, pressionando assim o ciclo hidrológico natural (ciclo 

hidrológico item 2.3.1 do presente trabalho). Tal ação humana predatória quebra o 

ciclo hidrológico, altera o regime das chuvas, causa a erosão do solo e 

assoreamento das margens dos rios, em consequência, saldo negativo pela morte 

de nascente e olhas d´água, diminuição do fluxo hídricos dos rios e a desregulação 

do reabastecimento das reservas subterrâneas dos aquíferos. 

E se a água é essencial para dar vida a um bioma, suas florestas têm um 

papel vital para a manutenção dos processos hidrológicos que garantem a qualidade 

e volume dos cursos d'água. Além disso, as atividades humanas desenvolvidas 

também dependem da água para a manutenção da agricultura, da pesca, da 

indústria, do comércio, do turismo, da geração de energia, das atividades recreativas 

e de saneamento.315 

Além da má conservação de nossos biomas e florestas, existe o mau hábito 

do desperdício de água, pela falsa sensação que temos de abundancia, pois não 

nos damos conta, da real importância da água quando não há falta da mesma, 

porém a exceção a tal regra em nosso país é a região do semiárido da região 

nordeste que sobre com secas prolongadas no decorrer do ano.  

Não apenas no Brasil como no mundo, o consumo doméstico de água não é 
                                                      
314 FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável. Direito fundamental de 
sexta dimensão. 2. ed. Campinas; Millenium, 2012, p. 17-18. 
315 BIOMA Mata Atlântica. Instituto Brasileiro de Florestas. Disponível em: 
<https://www.ibflorestas.org.br/bioma-mata-atlantica.html>. Acesso em:  20 nov. 2018. 
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o maior vilão no consumo e desperdício de água, mas sim a agricultura. O consumo 

doméstico no Brasil representa apenas 10% (dez por cento) do volume utilizado, o 

grande vilão é a agricultura que chega a consumir em nosso país 72% (setenta e 

dois por cento), de nossa água doce disponível, a indústria com 6% (seis por cento) 

e o animal com 9% (nove por cento).316 No setor agrícola, o desperdício fica por 

conta de métodos e tecnologias ultrapassadas de irrigação, pois cada tipo de 

cultura, solo e clima exigem técnicas diferenciadas, outro problemática também já 

suscitada no presente trabalho no capítulo 2, sobre a exportação de água através da 

chamada água virtual e do etanol da cana-de-açúcar, pois toda a produção 

necessita de água em abundância desde o plantio até o produto final. O Brasil é um 

exportador de produtos primários agrícolas e, por conseguinte, exportador indireto 

de bilhões de metros cúbicos de água através deles.317 

O crescimento populacional desenfreado desencadeia uma corrente de 

eventos que pressiona os recursos hídricos ao máximo de sua exaustão. Vejamos a 

perspectiva de vida suplantada pela melhoria da ciência médica e seus avanços, 

eliminação de doenças, equilíbrio e apaziguamento de grandes conflitos armados, 

estabilidade econômica, universalização da educação, foram fatores determinantes 

para o aumento populacional, e consequentemente a produção de alimentos e 

controle de pragas através dos agrotóxicos suprindo a oferta da demanda. Porém, 

com o aumento populacional, a necessidade premente de itens de consumo,  

geração de resíduos e contaminação do elemento mais necessário para nossa 

sobrevivência, a água, capaz de garantir nosso futuro no planeta e a personalidade 

de seu cidadãos. 

A degradação através da poluição já fora suscitada, porém é importante 

ressaltar que a contaminação das águas, seja nos rios, lagos, subterrâneo e nos 

mares, é o efeito colateral proporcionado a este recurso vital, por nossas atividades 

econômicas, na ânsia de atender nossas necessidades e desejos, e a poluição 

aparece nas mais diversas formas, seja química, física, por resíduos, térmica, 

biológica, contaminação por nossos esgotos de dejetos humanos, destruímos nossa 

própria fonte de vida, pouco nos importando com o futuro de nossas filhos e netos, 

                                                      
316 A DISPONIBILIDADE de água no mundo e no Brasil. Sistema de Autoavaliação da Eficiência 
Hídrica. Disponível em: <https://saveh.com.br/artigos/a-disponibilidade-de-agua-no-mundo-e-no-
brasil/>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
317 FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável. direito fundamental de 
sexta dimensão. 2. ed. Campinas; Millenium, 2012, p. 37-38. 
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sua saúde e a saúde do planeta, chamado por alguns de Gaia, o nosso planeta.  

Segundo tal teoria filosófica, o homem depende de Gaia (natureza e os seus 

incríveis recursos), pois fornece tudo o que é necessário para a sobrevivência do 

homem, porém Gaia não precisa do homem, em analogia ao feto que em estado 

intrauterino necessita de sua mãe para desenvolver-se. O homem é a única espécie 

com autoconsciência de seus atos, da destruição que causa e de seus efeitos 

negativos, porém de igual forma compreende seu papel na conservação e reversão 

do quadro de degradação que atingiu.318 

Por último, e tão importante quanto as demais problemáticas, o grande 

desafio para a humanidade no acesso à água potável serão os conflitos armadas por 

disputas e controle de fontes de recursos hídricos, devido a sua já atual escassez. 

Os conflitos do século XX foram marcados por disputas pelo petróleo e, ao que se 

vislumbra, o século XXI será marcado pelos confrontos bélicos por água. 

Os conflitos são presentes nos cinco continentes e a geopolítica agora pode 

ser interpretada como disputas hidropolítica.319 Na América do Norte, a rusga fica 

por conta do rio Colorado e Grande, utilizadas pelo lado estado unidense da 

fronteira, e em poucas épocas do ano atingem o lado mexicano.  

No Oriente Médio a situação é a pressão por água é mais acentuada, a 

exemplo de conflitos que envolvem o Estado de Israel e nações árabes, no dia 17 de 

abril de 1967, aviões da força área israelense destruíram uma barragem siro-

jordanense, contrariando uma convenção internacional assinada em Genebra em 

1947, que proibia a destruição de barragens em conflitos armados.320 

Em sua obra As Batalhas da Água, Mohamed Larbi Bouguerra, descreve 

que as estratégias e alianças militares, agora baseiam-se no controle das águas, a 

exemplo de um conflito entre muçulmanos e cristãos no Sudão, os Estados Unidos 

intercederam em tal conflito para controlar as águas do Rio Nilo, para favorecer seu 

aliado na região, Israel, em detrimento e imposição geopolítica ao Egito, líder 

regional árabe.  

 
                                                      
318 CARVALHO, Edson Ferreira. Meio ambiente e direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p.80-81. 
319 QUEIROZ, Fábio Albergaria de. A hidropolítica platina no contexto do complexo regional de 
segurança da América do Sul: entre o conflito e a cooperação. Contexto int. vol.34 no.2 Rio de 
Janeiro Dec. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
85292012000200007> Acessado em: 02/11/2018. 
320 BOUGUERRA, Mohamed Larbi Bouguerra. As Batalhas da Água: Por um bem comum da 
humanidade. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 93. 
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A água é, frequentemente, o catalisador de rivalidades econômicas, 
étnicas, religiosas, históricas... É verdade que o potencial para os 
conflitos sobre a água é considerável, pois contam-se ao menos 200 
bacias d´água divididas entre diversos estados: as do Congo e do 
Nilo interessam, cada uma, a nove países, a do Zambèze a oito, a do 
Amazonas a sete, a do Mékong a seis, a do Tigre-Eufrates a quatro. 
[...] Num passado recente, a negociação sobre os  conflitos chegou, 
essencialmente, a vias navegáveis no contexto do desmembramento 
do império Otomano. 

  

As estratégias e composições de alianças fecham-se pelo controle da água, 

os conflitos e interesses do século XX foram moldados na busca de matéria prima e 

fontes de energia, resultantes de embates entre nações ou bloco de nações como 

ocorrerá na primeira metade do século e, posteriormente, pela influência de um 

mundo bipolarizado, e findar o último quarto de século pelo controle do petróleo. 

O século XXI já é focado no controle e domínio das fontes de água, tanto 

para a produtividade econômica, quanto pelo domínio regional. A privatização ou 

controle de distribuição de água em países desenvolvidos passara da gestão pública 

para a privada e, no entanto, não ocorrera melhorias, e sim apenas aumento de 

tarifas pelo serviço prestado, com o retorno agora ao controle estatal. Porém, a 

corrente de desestatização e controle privado, ocorre no Hemisfério Sul, tal 

negociações põe em xeque a dignidade de quem não pode pagar, por um bem 

difuso, público e de livre acesso. 

O direito de acesso à água doce como um direito humano fundamental, 

capaz de lhe garantir a dignidade, foi lento e gradual, apenas de indiretamente estar 

presente desde a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, de 1948, não 

estava expressa. Muitos pactos e convenções foram celebrados no sentido de 

garantir o mínimo em situações de conflitos armados, na garantia da dignidade do 

prisioneiro de guerra ou de civis acuados por conflitos armados, como é o caso da 

Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 

1949, na qual a potência detentora tem de fornecer água suficiente para higiene 

pessoal e asseio (art. 29). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 

1966,321 estabelece a obrigação de todos os membros reconhecerem e assegurarem 

o direito de toda a pessoa a um nível de condições mínimas, de proteção contra a 

                                                      
321 O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 591, 
de 06/07/1992, promulgado na mesma data.  
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fome, garanta saúde física e mental incluída a saúde ambiental. 

A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres, de 1979,322 estabelece aos Estados-Partes o dever de garantir, 

as mulheres residentes em zonas rurais, o direito de gozar de condições adequadas 

de vida, habitação, sanitária e de abastecimento de água, versado em seu artigo 

14.323  

Em 1989, o art. 24 da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das 

Crianças, determina aos Estados-Partes que combatam doenças e má-nutrição, 

através de medidas apropriadas e pelo fornecimento de alimentos e água potável324. 

A Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 64/292 em 28/07/2010, 

reconhece oficialmente que o direito à água potável e ao saneamento é um direito 

humano fundamental, essencial ao pleno gozo da vida e de todos os direitos 

humanos325. 

Apesar de transcorrido quase uma década, muitas nações ignoram tal 

resolução, com vistas ao lucro que poderá proporcionar a “venda” da água para a 

população. Inegável que conflitos se acirraram, entre nações pelo controle da água, 

empresas farão o lobby diante de governos para a manutenção de seus recursos 

hídricos, porém o reconhecimento da Resolução 64/292 sobre o direito humano 

fundamental de acesso a água potável, revela o quão importante é tal direito difuso, 

e o dever dos Estados em proporcionar seu livre acesso e a manutenção do meio 

ambiente capaz de proporcionar o seu ciclo para os corredores ecológicos de vida 

natural, também importante e necessário para a vida humana. 

Norberto Bobbio, em sua obra a Era dos Direitos, faz um comparativo entre 

o direito a democracia, paz e o direito ao meio ambiente, segundo o autor, sem 

direitos, não há democracia e sem a democracia não há condições mínimas para a 

paz. Já o direito ao meio ambiente tem facilidade em ser disposto em constituição e 

organizado pelo estado subentendido que, para tal sua democracia esteja 

                                                      
322 Decreto n. 4.377 de 13 de setembro de 2002, promulgou a Convenção para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E revogou o Decreto n. 89.460, de 20 de 
março de 1984. 
323 Art. 14, Item 2 [...] h) De beneficiar de condições de vida convenientes, nomeadamente no que diz 
respeito a alojamento, saneamento, fornecimento de electricidade e de água, transportes e 
comunicações. Disponível em: <http://plataformamulheres.org.pt/docs/PPDM-CEDAW-pt.pdf>. 
Acesso em: 20 nov. 2018. 
324 A Convenção entrou em vigo em 02/09/1990 e o Brasil a promulgou em 21/11/1990.  
325 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas. O regime jurídico da água doce no direito 
internacional e no direito brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, p. 120. 
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consolidada.  

Para Bobbio, a proteção dos direitos fundamentais do homem integra-se ao 

conteúdo essencial do estado democrático, ao passo que a paz constitui 

pressuposto indispensável à proteção efetiva dos direitos do homem, de tal sorte 

que: 

Os direitos do homem, a democracia e a paz são três momentos 
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem 
reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, 
não existem as condições mínimas para a solução pacíficas dos 
conflitos.326  

 

Diferentemente do suposto direito à paz, o direito ao ambiente apresenta 

maior facilidade na organização da legitimidade processual ativa e passiva na 

relação de alteridade. Tanto é verdade que o Direito Constitucional e a legislação 

infraconstitucional de vários países têm tido êxito em identificar os sujeitos, ativo e 

passivo, em definir a extensão da obrigação e em disponibilizar os remédios 

processuais para mobilizar seu cumprimento. 

 Podemos resumir todas as problemáticas apresentas na capacidade negativa 

que elas possuem de degradar as águas, de tal forma que interfere na qualidade de 

vida,327 constituindo violação de direito individual e coletivo pelo estado (ação ou 

omissão), ou ação de empreendimentos regulares ou irregulares que desrespeitam a 

legislação, a ética ambiental e o bem comum, desrespeitando o direito à vida e do 

bem-estar da presente e das futuras gerações, no âmbito da proteção e reparação 

do ambiente. Para alcançarmos a dignidade da pessoa humana, necessário se faz a 

efetivação do direito ao meio ambiente, e tal efetivação será alcançada pela pressão 

realizada pela sociedade civil organizada frente ao Estado. 

 

4.3 AÇÕES GARANTIDORAS DE DIREITO DE PERSONALIDADE PELO ACESSO 

À ÁGUA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES 

 

O bem jurídico de maior valor é a vida, a qual deve ser protegido, amparado, 

mantida em qualidade saudável como um dever do Estado e direito do cidadão. 

 Porém a dignidade de mantença da vida se faz através do ambiente em que o 

                                                      
326 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 7ª tiragem. São Paulo: Elsevier, 2004 p. 92. 
327 CARVALHO, Edson Ferreira. Meio ambiente e direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 
224. 
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homem está inserido, e este meio ambiente precisa ser ecologicamente equilibrado, 

capaz de suprir suas necessidades vitais e dos demais que com ele conviva através 

de seus recursos naturais, garantindo assim a formação da personalidade individual 

e coletiva de uma sociedade. 

Observa-se uma interdependência recíproca entre os membros de uma 

sociedade, em que se constitui uma consciência de comunidade, uma solidariedade 

orgânica, dentro de limites e respeitos as normas.  

Assim como existe a dependência desta comunidade social com os recursos 

naturais, em especial com os recursos hídricos, essencial para a manutenção da 

vida, em todos os aspectos biológicos, produção de alimentos, e na manutenção das 

demais atividades produtivas e econômicas, necessário se faz uma reanalise e 

aprofundamento do texto constitucional, a fim de definir critérios para 

responsabilidades jurídicas e construção de uma consciência responsável para o 

que se denomina solidariedade intergeracional, sobre as mesmas necessidades 

vitais das futuras gerações e no seu direito em acessar tais recursos, ao suprir-lhes 

o necessário à dignidade, e de contribuir para a formação de sua personalidade, do 

ambiente externo para o intelecto de seus membros.  

A solidariedade intergeracional, deve ser observada como um dever para 

garantir o direito fundamental ao meio ambiente das futuras gerações, pelo risco 

gerado no atual contexto social de exploração aos recursos hídricos (e os demais 

recursos naturais) e todos os aspectos negativos gerados, como a própria escassez 

de água potável, contaminação de reservas de água doce, poluição das águas 

marinhas, mortandade de espécies animais e vegetais, aquecimento global, 

comprometem as futuras gerações, ou seja, as projeções para o futuro não são 

animadoras se ações não forem tomadas hoje, exigindo reflexão sobre as ações 

necessárias para reverter tal quadro que se avizinha. 

O ambiente externo e os seus recursos essências, ajudam a moldar a 

personalidade do cidadão, se as projeções de crise hídrica se agravarem, as 

perspectivas e a viabilidade de existência para as futuras gerações são funestas, 

pois todo o povo que não tem o mínimo para manter sua saúde e saciar sua fome, 

tem sua dignidade comprometida, ficando a mercê de exploradores, em nível 

regional e nacional, não sendo capazes de construir sua personalidade, senso crítico 

e democrático, lutando apenas e tão somente por sua sobrevivência. 

O futuro da humanidade é o primeiro dever de comportamento coletivo 
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humano, diante do seu potencial de destruição. Esse futuro da humanidade inclui 

também o futuro da natureza e sua preservação.328  

Para assegurar o futuro da humanidade ações se fazem necessárias para a 

construção de uma sociedade solidária, objetivo constitucional de nossa República, 

em seu artigo 3º, inciso I, finalidade expressa e comprometida com as futuras 

gerações, tem-se a solidariedade intergeracional insculpida em seu artigo 225, tal 

especificidade assegura o meio ambiente saudável (neoconstitucionalismo), 

adequado para os que, hoje e futuramente habitarão nosso planeta. 

As ações para garantir o direito de acesso à recursos hídricos posicionam-se 

em três frentes, de curto, médio e longo prazo. 

A curto prazo a efetividade constitucional de proteção e uso de mecanismos 

legais para o uso de recursos hídricos dentro de suas especificidades, no rígido 

cumprimento de suas licenças ambientais, outorgas de órgãos ambientais, sem 

causar riscos, evitando-se o uso predatório da água, dentro da legalidade concedido 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei n. 9.433/97, assim como o devido 

uso de valores arrecadados pelo volume extraído de rios, lagos e aquíferos, de 

preferência em sua própria bacia hidrográfica para a sua melhoria ambiental e de 

preservação do fluxo hídrico. São premissas desta norma, o reconhecimento da 

água como bem de domínio público, finito, dotado de valor econômico, seu prioritário 

para a manutenção da vida humana e dessedentação animal.329 

Ainda como ação de curto prazo cite-se o poder de polícia do Estado, ao 

identificar, receber denúncia, apurar fatos sobre abusos no uso de recursos hídricos, 

capazes de comprometer o fluxo genético dos rios, lagos e a reserva de qualidade 

saudável dos aquíferos (reservas subterrâneas de água).  

Punições dentro do ordenamento legal, além da obrigatoriedade de 

recuperação ambiental para o que os malefícios da degradação das águas perdurem 

no tempo e espaço, para que não se prejudique as gerações futuras330 (princípio do 

poluidor pagador). 

A médio prazo ações que vão além das normativo-punitiva ou imposição de 

regras para proteção do meio ambiente, porém buscam a preservação das fontes de 
                                                      
328 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Rio de Janeiro: Puc Rio. 2015, p. 229. 
329 CARLI, Ana Alice. A Água e seus instrumentos de efetividade. Campinas – SP: Millennium, 
2013, p. 212. 
330 RAMOS JR, Dempsey Pereira. Meio Ambiente e conceito jurídico de futuras gerações. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.41. 
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água, afim de garantir seu acesso às futuras gerações, no compromisso de 

solidariedade intergeracional, respeitando o direito a dignidade, vida e personalidade 

das futuras gerações.  

Iniciativas como de restauração das áreas verdes (replantio de árvores) em 

áreas de proteção permanente (matas ciliares), em nascentes, rios e lagos.  

Neste sentido, como exemplo a cidade de Ivaiporã, localizado no estado do 

Paraná, conta com um programa ambiental denominado “Cultivando Água Limpa”, 

no intuito de preservação para as futuras gerações, garantindo água em quantidade 

e qualidade.  

O programa é muito simples, o departamento de meio ambiente municipal 

realizou levantamento de sua bacia hidrográfica, entrou em contato com os 

produtores rurais, sensibilizando-os da importância da preservação dos recursos 

hídricos, assim realizou a revitalização das nascentes, retirou entulho, plantou 

árvores, cercou nascente para evitar o pisoteamento por animais, como resultado 

houve aumento no fluxo hídrico da micro bacia do rio Pindaúva (abastece o 

município). Ao todo foram recuperadas 117 nascentes,331 e os produtores rurais 

recebem incentivo fiscal na média de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).  

Outro modo é o uso de tecnologias como uso de máquina que desumidifica 

o ar e gera água potável, com o uso de células termoelétricas que refrigeram o ar, 

condensando e gerando umidade em volume suficiente para geração de água, num 

processo tão simples quanto o orvalho da noite que umidifica o ambiente pela 

manhã. O equipamento reproduz uma etapa do ciclo da água através da 

refrigeração e do aquecimento. Ele aspira e lança o ar do meio ambiente numa 

superfície fria interna, depois de passar em filtros sofisticados como os de uma sala 

operatória. A diferença de temperatura, sempre abaixo a do ambiente externo, varia 

até chegar ao ponto de precipitação.332 

Outra tecnologia a médio prazo suscetível de êxito no reporte de acesso à 

água potável é a dessalinização da água do mar ou salobra, tecnologia israelense. 

Israel sempre sofreu com a falta de água, o país está localizado em uma região 

desértica no oriente médio, e tem poucas fontes naturais de água. 
                                                      
331 Prefeitura do Município de Ivaiporã. Disponível em: < 
http://ivaipora.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1334634> Acessado em: 18 de dez. 
2018.  
332 MACHADO, Ênlo Leandro. et al. Água potável com desumidificação do ar e energia solar: 
adaptação ao stress hídrico no RS. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/esa/v19n3/1413-1452-
esa-19-03-00345.pdf> Acessado em 09 jan. 2019. 
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Atualmente 85% da água consumida em Israel tem origem na 

dessalinização, 80% da água é reciclada e deste percentual 90% vai para a 

irrigação.333 

O país conta com cinco grandes usinas de dessalinização, juntas produzem 

mais de 490 bilhões de litros de água por ano, o sistema utilizado é o de osmose 

reversa (a água passa sob alta pressão em membranas com micro furos), o custo 

atual é de cinquenta e três centavos de dólar por mil litros de água potável 

produzidos, ou seja uma tecnologia economicamente viável para utilização de água 

marinha ou salobra.334 

A longo prazo, última ação com sua devida importância, a educação 

ambiental da atual geração, com destaque a formação cultural das crianças e jovens 

para a preservação da água para as futuras gerações.  

Nosso país conta com a Lei n. 9795 de 27 de abril de 1999, denominada de 

Lei da Educação Ambiental, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, em 

todos os níveis educacionais, não em forma de uma disciplina, mas sim integrada ao 

currículo escolar. Interessante notar o comprometimento da educação ambiental 

com a solidariedade intergeracional para com as futuras gerações, pois consta de 

seu artigo 5º, inciso VII: “o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos 

e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade”. 

A educação é o melhor caminho para toda a nação que deseja mudar e 

alterar as perspectivas de desenvolvimento, desempenho econômico, elevação de 

suas pesquisas acadêmicas, da qualidade de vida, pluralidade de ideias, democracia 

crítica participativa e, é claro, respeito e cuidado para com os recursos ambientais 

disponíveis, vinculado a sua preservação e manutenção, assegurando a vida para 

as próximas gerações. 

A educação ambiental além de constar do artigo 225, §1º, inciso VI 

(promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente;) combina-se com a educação 

                                                      
333 Disponível em: 
https://embassies.gov.il/brasilia/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Parceria%20Br
asil%20Israel%20PDF.pdf> Acessado em 05/01/2019. 
334 BORDIGNON, Simone. DESSALINIZAÇÃO DA ÁGUA DO MAR COMO ALTERNATIVA PARA  
OBTENÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 2015-2016. Trabalho de Conclusão de Curso Lato Sensu, 
Economia e Meio Ambiente de Pós-graduação em Economia e Meio Ambiente, Departamento de 
Economia Rural e Extensão, Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. 
Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/52492/R%20-%20E%20-
%20SIMONE%20BORDIGNON.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acessado em: 15 jan. 2019. 
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convencional, prescrita em nossa Constituição Federal no artigo 205: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

As mudanças necessárias para alcançarmos a determinação do artigo 225 

sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial a sadia qualidade de vida a qual cabe ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para à presente e futuras gerações 

(intergeracionalidade ou responsabilidade intergeracional), é a semeadura de tais 

princípios em observância a educação ambiental também prevista no artigo 225.  

Antes de nossa Constituição no plano internacional com a Declaração de 

Estocolmo de 1972 já previa em seu artigo 19 a questão da educação ambiental 

como forma de mudanças, proteção e melhorias do meio ambiente: 

 

É essencial ministrar educação sobre questões ambientais às 
gerações jovens como aos adultos, levando-se em conta os menos 
favorecidos, com a finalidade de desenvolver as bases necessárias 
para esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, empresas e 
coletividades o sentido de suas responsabilidades no que concerne à 
proteção e melhoria do meio ambiente em toda sua dimensão 
humana.335 

 

O destino das gerações futuras encontra-se, desta maneira, nas mãos das 

presentes gerações336 para promover e compatibilizar o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, para a utilização racional os recursos naturais. A 

Constituição Federal tem esta característica, da busca do desenvolvimento 

sustentável e respeito da preservação ambiental e da conservação da qualidade das 

águas.  

Milaré discorre sobre a importância da educação ambiental como agente 

transformador no exercício da cidadania: 

 

A Carta Magna não é apenas a lei fundamental da sociedade 
brasileira. Ela é da mesma forma a cartilha ou a bíblia da cidadania. 
No que se refere à cidadania ambiental, ela precisa encarar as 

                                                      
335 DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no estado democrático de direito. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 36. 
336 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p.189. 
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transformações profundas que se fazem necessárias e urgentes na 
organização e na dinâmica do Estado e da sociedade. [...] A partir da 
tutela constitucional, o processo educativo relacionado com o meio 
ambiente adquire uma dimensão transcendental, visto que ele se 
associa às finalidades do Estado enquanto representação da própria 
sociedade como decorrência de um pacto social. Isso corresponde 
ao imperativo de repensar profundamente a vida nacional de acordo 
com o dinamismo e as carências peculiares a essa mesma 
sociedade. Vale dizer, a Educação Ambiental, como preceito 
constitucional, é uma exigência nacional que engloba dois aspectos 
distintos, contudo complementares: trata-se de exigência social e 
natural – duas faces da mesma moeda.337 

 

Destaca-se o que Milaré chama de “processo educativo relacionado com o 

meio ambiente adquire uma dimensão transcendental”, ou seja, a educação é o 

agente transformador capaz de reger mudanças significativas na estrutura social de 

hábitos e convenções. Podemos considerar que tais hábitos consistem em 

desperdício de água, uso inadequado e irregular, contaminação e poluição de cursos 

d´água, busca da preservação e reestruturação de nascentes, rios, lagos e mares 

para que possam ser utilizadas em qualidade e quantidade pelas futuras gerações, a 

solidariedade intergeracional, o propósito a que a educação ambiental  propõe-se a 

transformar na vida dos seres humanos. 

Além da educação ambiental, a Constituição também versa sobre a 

promoção da conscientização pública. Instituto válido com certeza, porém a 

conscientização e mudanças culturais como a preservação e reeducação dos usos e 

interações com a água são mais difíceis de serem alteradas a exceção, infelizmente 

ocorre em grandes catástrofes ou carestias como a seca da cidade de São Paulo em 

2014/2015. Outro exemplo de conscientização é a separação de resíduos sólidos 

domésticos do lixo orgânico, pois pessoas de gerações mais antigas não possuem 

tal hábito, o que prejudica a vida útil dos aterros, geração de resíduos perigosos 

contaminantes, contaminação de lençóis freáticos. 

Educação ambiental é de fundamental importância para a solidariedade 

intergeracional, assegurar o direito da personalidade dos que ainda nem sequer 

nasceram é um ato de amor e preparação para nossa continuidade e das demais 

formas de vida. A criança e jovem em formação são o alvo desta transformação, 

pois seu caráter está em fase de construção e adaptação à sociedade na qual estão 

inseridos, a começar pelos costumes e ensinamentos de sua família e, 

                                                      
337 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revisa dos Tribunais, 2014, p.190. 
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posteriormente, na educação secular na escola, todos elementos estruturantes de 

sua personalidade integrado a realidade de sua sociedade e da realidade ambiental 

e hídrica de hoje e do futuro através das ações, costumes e cultura de hoje. 

A esperança para o futuro está na educação e preparação da jovem geração 

para assegurar água e outros recursos ambientais para gerações futuras.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa de dissertação de mestrado teve como proposta de 

problematização o direito à personalidade das futuras gerações, calcado em valores 

constitucionais, infraconstitucionais baseado na defesa, prevenção e ação das 

presentes gerações e a sua relação para com o meio ambiente e seus recursos 

naturais, com foco no recurso elementar água, em sua preservação e solidariedade 

com as futuras gerações, aquelas que ainda nem sequer nasceram. 

Água elemento essencial, sem a qual a vida não floresce, por mais árido e 

desértico que possa ser o ambiente, toda a forma de vida necessita deste líquido 

precioso, raro e determinante para nossas ações, formação social e estruturante 

para a personalidade individual através da vida que provém da água. 

Toda a sociedade humana como conhecemos tem em seu alicerce a 

prospecção de água, desde os primórdios até a sociedade globalizada do século 

XXI, baseando-se em modelos de produção que necessitam de muita água, nossas 

cidades, vilarejos e pequenos agrupamentos vivem ao redor de fontes de água. 

Sob tal perspectiva fora detectado que o avanço social, ocupação territorial, 

desenvolvimento tecnológico de meios de produção agrícola e industrial, os quais  

trouxeram ao homem o atual patamar de conforto, comodidade e qualidade de vida, 

porém com um custo altíssimo, ao pressionar os recursos ambientais que a natureza 

oferta de forma gratuita, porém externa-se de forma negativa os empreendimentos e 

modo de vida que poluem, contaminam e gera resíduos cada vez em maior 

quantidade nas águas. 

Não há ação humana que não gere algum tipo de impacto ao meio 

ambiente, e para garantimos que o ciclo econômico continue além da apropriação de 

tais recursos com ganhos financeiros para o presente, ou seja, satisfação 

instantânea, fluída livre de preocupações e arrependimentos com os excessos. 

Infelizmente há poucas ações para garantir que no futuro, as atividades e 

consumo da atualidade possam refletir de forma a reduzir a qualidade e quantidade 

de água em proporções assemelhadas a atual, para as futuras gerações.  

O princípio da solidariedade intergeracional é o princípio no qual a atual 

geração tem iniciativas eficazes de garantir a água e outros elementos naturais para 

as futuras gerações. Como no exemplo do acidente nuclear de Chernobyl ou 

desastres ambientais como os de Mariana no rio Doce em Minas Gerais, a 
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contaminação e o impedimento de usos de água, contaminação do meio ambiente e 

a incapacidade de qualquer outro impedimento de tais recursos, além é claro das 

sequelas para os que ainda não nasceram perpetuar-se-á no tempo e no espaço 

geográfico, afetando vulneráveis que nada podem fazer para defender-se de tais 

agressões. 

Comportamento antropológico, de submissão e alteração das formas 

naturais geográficas de nosso planeta, não respeitando as demais formas de vida e 

o ciclo natural, submetendo espécies vegetais e animais a nossa forma de vida, ao 

escolhermos os que satisfaçam nossa necessidade alimentar e até mesmo de afeto, 

e as demais perecer pela caça, pesca, com as alterações de habitat, clima, 

ocupação e apropriação do solo. 

O resultado do desenvolvimento, ocupação, degradação e o flagelo da seca, 

com a privatização e especulação econômica através de empresas que exploram 

seu tratamento e distribuição, como também em outras frentes, tal qual o envase de 

águas minerais, indústria de bebidas e o setor agrícola. 

O setor agrícola dependente e o que mais consome água no mundo, 

essencial para a alimentação das pessoas, teve a cotação do valor de alimentos 

transferido para bolsa de valores, unificando o preço dos alimentos, antes mercado 

regionalizado, porém, agora, o preço dos alimentos, chamados de commodities 

acompanham as influencias de mercado e o seu humor, com a variação de preços. 

A água, apesar de ser reconhecida como bem público de livre acesso a 

todos, bem público garantido em nossa Constituição e demais legislações 

pertinentes, bem de natureza jurídica difusa, ou seja, de alcance ultra geracional, é 

exportado através de alimentos, carnes e outros bens, transformando assim a água, 

em recurso hídrico, essencial para tais atividades, outra faceta da água como 

recurso hídrico, é a chamada água virtual, pois é exportada e não contabilizada em 

tais produtos. 

Outro face da água no setor produtivo é a sua utilização para o cultivo, 

produção e consumo do álcool carburente, conhecido também como etanol, uma 

alternativa renovável para o petróleo, finito e poluente. Ocorre porém que tal produto 

apesar de renovável não é sustentável para garantir o suprimento de combustível 

frente aos impactos ambientais gerados e o consumo excessivo de água para 

produção de etanol combustível.  

O flagelo da seca severa castiga e retira a dignidade das pessoas mais 
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pobres, pois para se alcançar todos os direitos inerentes ao ser humano é preciso 

ter vida e uma vida plena com qualidade. A pessoa que não consegue desfrutar do 

mínimo existencial, como o acesso à água potável fica a mercê de exploradores que 

detenham o monopólio da água, submetendo-se as vontades e caprichos, inibindo a 

construção de sua personalidade e participação cidadã e democrática. 

O desafio do século XXI é a manutenção de acesso à água potável para 

todos, conflitos já existem em algumas regiões do mundo, como o continente 

africano e o oriente médio para o controle da água, pois quem a controla domina a 

geopolítica, ou a hidropolítica da região e a economia também. Como resultado 

milhões de pessoas sofrem com a falta de água e são obrigados a migrar para 

outras regiões. 

Para garantia de recursos hídricos e água potável para as futuras gerações, 

na chamada colaboração intergeracional, faz-se necessário alterações nos hábitos e 

costumes hoje. Porém mudar antigos hábitos e tornar eficaz tais mudanças, ela virá 

pela educação ambiental dos mais jovens, como bem versa nossa Constituição 

Federal, e aos mais velhos, pela conscientização ou através da coação pecuniária. 

Ainda há esperança, com a preservação e melhoria das fontes de água, com 

a preservação das áreas de preservação permanente, áreas florestais, com a busca 

de alternativas viáveis para o consumo e geração de resíduos, e o plantio da 

semente da consciência e comprometimento de interação ambiental e 

intergeracional, para garantir as futuras gerações o acesso e desfrute de recursos, 

assim como desfrutamos hoje. 
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