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RESUMO 
 

 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar os problemas e os desafios que o 

Governo do Distrito Federal vem enfrentando no gerenciamento dos recursos 

hídricos. Avalia a eficácia e a aplicabilidade da Lei nº 9.433, de 1997, (Lei das Águas) 

no Distrito Federal. Demonstra que os problemas relacionados com a água são de 

âmbito mundial, uma vez que todo o planeta, de alguma forma, tem sofrido e sofrerá 

as conseqüências do inadequado uso da água. Todavia, a questão no Distrito 

Federal é alarmante, em razão de fatores naturais, geográficos, ambientais, sociais, 

administrativos e financeiros, além da inaplicabilidade da legislação sobre o assunto. 

A falta do precioso líquido é anunciada e recentes pesquisas demonstram que, em 

torno de 10 anos, a população do local não terá mais acesso à água potável. O 

Governo local tem pela frente um enorme desafio, que se consubstancia em evitar o 

colapso da água na capital do País, aplicando a legislação, os recursos financeiros, 

educando a população sobre o uso da água, cobrando adequadamente pelo uso, 

fiscalizando os mananciais, incentivando a criação dos comitês de bacias, conforme 

determina a legislação em vigor e, finalmente, gerenciando adequadamente os 

recursos hídricos disponíveis, sob pena de a capital do Brasil virar um verdadeiro 

deserto. 
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ABSTRACT 
 

 

 The objective of this work is to demonstrate the problems and the challenges 

that the Distrito Federal government comes facing up in the management of the 

hydrics resources. It valve the effective and the application of the law 9.433/97 (Law 

of the Waters), in spite of having effectiveness since 1997, in Distrito Federal it has 

not been applied efficiently. It was demonstrated that the problems related with the 

water are of world ambit, that the whole planet in some way, it has been suffering and 

it will suffer the consequences of the inadequate use of the water. Though, the 

subject in Distrito Federal is alarming, in reason of natural factors, geographical, 

environmental, social, administrative and financial, besides the not applying of the 

legislation on the subject. The lack of the precise liquid is announced, and the 

researches demonstrate that, around 10 years, the population of Distrito Federal 

won’t have more access the drinkable water. The local Government has for the front 

an enormous challenge, that is to say, to avoid the collapse of the water in Distrito 

Federal, applying the legislation, the financial resources, educating the population on 

the use of the water, collecting appropriately for the use, supervising the springs, 

creating the committees of basins, as it determines the legislation in vigor and, finally, 

managing appropriately the resources available hydrics, under feather of the capital 

of Brazil to turn a true desert. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O principal objetivo deste trabalho é demonstrar a inaplicabilidade da Lei nº 

9.433/97 no gerenciamento dos recursos hídricos pelo governo do Distrito Federal, 

bem como é, na realidade, um alerta para o “colapso da água potável”, problema que 

iremos enfrentar em um breve futuro, no Distrito Federal. 

 

Se, nos dias atuais, a água já é escassa, as pesquisas dos estudiosos 

delineiam perspectivas mais drásticas. Prevê-se que, em 2025, a população do 

planeta atingirá 8 bilhões de habitantes. Com isso, a demanda pelo precioso líquido 

aumentará, e os conflitos decorrentes de sua falta serão agravados. Se nada for 

feito, teremos, em pouco tempo, o “choque da água”, grave e talvez mais devastador 

do que representou o “choque do petróleo” para muitas nações. 

 

O tema é de suma importância, haja vista que o Distrito Federal possui 

poucos recursos hídricos, recursos esses que estão sendo negligenciados pelos 

administradores, ou seja, pelo Governo do Distrito Federal e demais órgãos oficiais 

de proteção e fiscalização. 

 

A escolha do tema também se deve à crise mundial e à preocupação que 

assola todo o planeta em relação à água potável. No Brasil, bem como no Distrito 

Federal, a situação tende a se agravar, devido ao crescimento populacional 

desenfreado, ao descaso com os mananciais, com as matas ciliares, com o 

desmatamento e com a exploração inadequada do meio ambiente. 
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As pesquisas mais otimistas prevêem que nos próximos 10 anos não 

teremos água potável1 do Distrito Federal. Contudo, pouca coisa se tem feito para 

evitar o agravamento ou para solucionar o problema a curto ou a longo prazo. 

 

O Governo do Distrito Federal parece não estar preocupado com o assunto e 

vem desrespeitando constantemente as leis ambientais, com a legalização de 

condomínios rurais e urbanos em áreas impróprias, com assentamentos em terrenos 

inadequados, com aberturas de estradas, com autorizações, permissões, 

concessões sem a devida cautela e, principalmente, com a falta de fiscalização nas 

poucas áreas que são protegidas (Áreas de Proteção Ambiental – APAs),2 existentes 

no Distrito Federal. 

 

A necessidade de proteção dos recursos hídricos é medida de extrema 

urgência, não só no Distrito Federal como também em todo o mundo, uma vez que é 

imprescindível proteger os mananciais contra as diversas formas de poluição e de 

uso inadequado. Essa necessidade, no Brasil, se traduziu na criação de normas 

legais que pretendem planejar, regular e controlar a utilização dos recursos hídricos 

de acordo com padrões e critérios definidos mediante uma Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), e implementados por meio de um Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). 

 

A criação de uma Política Nacional de Recursos Hídricos e a criação de um 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pela primeira vez na 

história do País, é o objetivo da Lei nº 9.433/97. Concomitantemente, a Lei 

9.984/2000, que criou a Agência Nacional de Águas – ANA – entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrantes do Sistema 

                                                 
1 Para Nelson Hungria, água potável é aquela imune de elementos insalubres ou própria para beber, permitindo o 

uso alimentar, mas não é necessário que seja irrepreensivelmente pura, bastando que seja ingerida 
habitualmente por indeterminado número de pessoas. In: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 
ambiental brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 293. 

2 APAs – São Áreas de Proteção Ambiental constituída por terras públicas ou privadas, que foi implementada 
pela Lei Federal nº 9.985/2000, que regulamentou o art. 225, § 1º , incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, e instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. 
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Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabeleceu regras para a sua 

atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos. 

 

Assim, iniciaremos o trabalho abordando o problema da água no mundo, no 

Brasil, até chegarmos aos recursos hídricos existentes no Distrito Federal, tratando 

dos principais problemas e desafios que enfrentamos, as ameaças e os danos já 

causados aos recursos hídricos desta localidade. Falaremos dos órgãos 

responsáveis pelo gerenciamento desses recursos e dos danos que estão causando 

ao meio ambiente, especialmente nas questões relacionadas aos recursos hídricos, 

danos que são praticados por ações, bem como por omissão desses órgãos 

gerenciadores.  

 

Sob o aspecto jurídico, iremos abordar a questão da aplicabilidade da Lei nº 

9.433/97 no Distrito Federal, o que já foi feito e implantado, bem como as 

expectativas para o futuro e, ainda, a responsabilidade das autoridades e das 

pessoas envolvidas pela inaplicabilidade da lei e, conseqüentemente, pelos danos 

ambientais já causados e os esperados.  

 

Neste trabalho não se pretende solucionar o problema, mas iniciar uma 

discussão sobre o tema, para demonstrar que a situação é grave e tende a piorar, 

caso não haja uma efetiva participação do Governo do Distrito Federal, bem como 

das demais pessoas responsáveis pela implantação e aplicação da legislação em 

vigor.  

 

Todo cidadão é responsável pelo equilíbrio do meio ambiente, bem como é 

um agente ativo e não pode se omitir, devendo cobrar a aplicação da legislação em 

vigor, participar dos comitês, fiscalizar e defender o meio ambiente, pois todos 

(governo e coletividade) são responsáveis pela conservação deste, conforme o art.  
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225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente3 

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” 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A Lei maior de 1988 submete, à proteção constitucional, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo, 

portanto, preocupação finalística com o tema. Verifica-se, também, que a definição constitucional e as 
definições infraconstitucionais ressaltam, no conceito de ambiente, a necessidade de uma visão holística que 
integre o homem ao meio ambiente. [...]. Portanto, o meio ambiente constitui objeto a ser estudado pelo método 
sistêmico. Assim, não há conceito estanque de meio ambiente e, sim, conjunto de partes que interagem e se 
destacam dentro de determinado contexto. Adotando-se a visão sistêmica, necessária para a abordagem do 
tema, o presente trabalho conceitua, de forma ampla, meio ambiente como a interação de elementos naturais, 
artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado de todas as formas de vida. In: FARIAS, 
Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Ed. Sérgio Antônio Fabris. 
1999, p. 422. 

4 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 
2000. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1.   A ÁGUA NO PLANETA 
 
 

Sumário: 1.1. A água e sua definição; 1.2. A quantidade de água no 
planeta; 1.3. A distribuição da água no planeta; 1.4. Doenças transmitidas 
direta ou indiretamente através da água; 1.5. A água no Brasil; 1.6. A água 
no Distrito Federal; 1.7. Características ambientais da Região do Distrito 
Federal; 1.8. Os recursos hídricos do Distrito Federal. 1.8.1. As pequenas 
captações de água; 1.8.2. O principal manancial de água do Distrito 
Federal. 

 

 

1.1.   A água e sua definição 
 
 A água é um daqueles elementos que nos cercam e cuja definição parece ser 

demasiadamente óbvia e, em razão disto, dificilmente a encontramos nos livros 

jurídicos. Contudo, é importante que sejam visualizadas as definições usualmente 

utilizadas na língua portuguesa. 

 

“A água é um composto químico formado de dois átomos de 
hidrogênio e um de oxigênio (H2O). A água constitui uma unidade de 
medida de densidade, e a escala termométrica centesimal (Celsius) 
se baseia no seu ponto de solidificação 0º e de ebulição 100ºC. [...] 
As águas estão em constante circulação, estando presentes tanto na 
atmosfera sob a forma de vapor, quanto na superfície do solo sob a 
forma líquida, ou mesmo no interior do subsolo, constituindo lençóis 
aqüíferos. Três são as partes que integram o ciclo hidrológico: 1 – 
Água de evaporação; 2 – Água de infiltração; 3 – Água de 
escoamento superficial”.5 

  
                                                 
5 GUERRA, Antônio Teixeira. Dicionário geológico-geomorfológico. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1999, p. 8-9. 
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Na definição da Larousse Cultural6 encontra-se: 

 

“Água é substância líquida, em condições normais de temperatura e 
pressão, incolor, inodora e insípida, cujas moléculas são formadas por 
um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. 2. Chuva. 3. Líquido 
obtido por destilação ou maceração. 4. Rio, lago, mar...”. 
 

 

1.2.   A quantidade de água no planeta 
 

 O assunto é polêmico; existem muitas publicações a respeito da quantidade 

de água no planeta, contudo, não há uniformidade nos dados revelados. Todavia, por 

se tratar de mero parâmetro para o desenvolvimento do trabalho, bem como por não 

ser tão discrepantes ou influenciáveis para o desenvolvimento do tema, destacamos 

alguns dados que revelam aproximadamente a quantidade de água existente no 

planeta Terra. 

 

Aguaonline7, revela que a quantidade de água encontrada no planeta é de 

aproximadamente 1,6 bilhões de km³, distribuídos da seguinte forma: 

 
 

TIPO 
 

LOCAL ENCONTRADO 
 

QUANTIDADE/ Km³ 
 

Água salgada 
 

Nos oceanos 
 

1.350.000.000 km³ 
 

Água doce congelada 
 

Nas geleiras e calotas 
 

     29.000.000 km³ 
 

Água doce 
 

Nos continentes 
 

       8.600.000 km³ 
 

Na forma de vapor 
 

Na atmosfera 
 

           13.000 km³ 
 

 

 

                                                 
6 LAROUSSE CULTURAL. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 1992.  
7 AGUAONLINE. [S.l.]: Cecy Oliveira, 2000. Disponível em: <http://www.aguaonline.com.br>. Acesso em: 10 

mar. 2001. 
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1.3.   A distribuição de água no planeta 
 

É importante salientar que toda a água do planeta não se encontra 

uniformemente distribuída, podendo ser rara em alguns locais e abundante em 

outros. A água do planeta assim se encontra dividida8: 

 
 

QUANTIDADE EM % 
 

TIPO E LOCAL ENCONTRADO 
 

97,3% 
 

Água salgada – Oceanos 

 
2,7% 

 
Água doce 

 
75% 

 
Congelada nas calotas polares e 

geleiras 
 

13,785% 
 

No subsolo entre 3.750m e 750m 
(lençóis profundos) 

 
10,79% 

 
No subsolo acima de 750 m 

(lençóis superficiais) 
 

0,3% 
 

Em lagos e lagoas 
 

0,03% 
 

Nos rios 
 

0,06% 
 

Na umidade do solo 
 

0,035% 
 

Na atmosfera na forma de vapor 
 
 
Cresce cada vez mais a consciência de que a água vem se 

tornando um bem escasso em nível mundial. Embora pareça 
abundante, menos de 3% da água do planeta é constituída de água 
doce. A potável mais pura da natureza está nas calotas polares e nas 
geleiras, que armazenam 2% da água do planeta. Lençóis 
subterrâneos, lagos, rios e a atmosfera guardam o 1% restante. Mais 
de 97% da água do planeta é salgada, não serve nem para o uso 
industrial. Ainda que o consumo de água seja uma pequena, embora 
crescente, proporção da água disponível, a distribuição dos recursos 
de água é bastante desigual entre países e regiões, o que 
combinado com a precária administração ambiental e o desperdício 
no uso, tem levado a que esse bem seja cada vez mais escasso até 

                                                 
8 AGUAONLINE. [S.l.]: Cecy Oliveira, 2000. Disponível em: <http://www.aguaonline.com.br>. Acesso em: 10 
mar. 2001. 
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em áreas bem providas de água doce. As águas de origem 
subterrânea não são eternas; são como jazidas de petróleo, não 
renováveis. A água neste século é reconhecidamente um recurso 
vulnerável, finito e já escasso em quantidade e qualidade. Portanto, é 
um bem econômico.9  

 
 

Com todos os obstáculos naturais para a distribuição da água no mundo, 

vamos encontrar ainda outros obstáculos que irão contribuir para a má administração 

e distribuição da água no planeta, tais como educação, economia, pobreza, etc. 

 

Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Ambiental VIDAÁGUA,10 na 

grande maioria dos países do continente africano, a média de consumo de água per 

capita atinge uma média de 10 a 15 litros por dia; já em Nova York o consumo de 

água atinge 2.000 litros per capita/por dia de água doce e potável. Onze países da 

África e nove do Oriente Médio já não têm água. A situação é crítica no México, 

Hungria, Índia, China, Tailândia e Estados Unidos. A China, com 22% da população 

mundial, tem apenas 8% da água doce. Falta água em Pequim, Tiajim e nas áreas 

produtoras de grãos no norte. O governo da Cidade do México tenta disciplinar o 

consumo e a escavação de poços. A exploração desordenada rebaixou o lençol 

freático11 e está causando um rebaixamento do centro da capital que chega a 20 

centímetros por ano. As reservas subterrâneas da costa do Mediterrâneo já ficaram 

salobras. Esvaziadas, foram invadidas pela água do mar. O mar do Aral, na Rússia, 

já perdeu 40% em superfície e 60% em volume. Isso aconteceu porque os rios que o 

alimentam foram desviados para irrigar lavouras de algodão. 

 

De acordo com a Unicef, apud Vidaágua,12 apenas a metade da população 

mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de 

                                                 
9 PEIXOTO FILHO, Aser Cortine; BONDAROVSKY, Sandra Helena. “Água, bem econômico e de domínio 

público”. In: Revista do Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 13-16. 
10 VIDAÁGUA- Aguaonline. Disponível em: <htm://www.geocities.com/into.htm>. Acesso em: 10 de março de 

2001. 
11 LENÇOL FREÁTICO – lençol de água subterrâneo que se encontra em pressão normal e que se formou em 

profundidade relativamente pequena. In: CORDEIRO, Antônio José. Guia prático de direito penal 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 16. 

12 VIDAÁGUA- Aguaonline. Disponível em: <htm://www.geocities.com/into.htm>. Acesso em: 10 de março de   
2001. 
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água, 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico, 

apenas 0,00378% da água do planeta está disponível para o consumo humano, e 10 

milhões de pessoas morrem todos os anos no planeta por doenças intestinais 

transmitidas pela água.  

 

Distribuição segundo a UNICEF: 

 
QUANTIDADE DISPONIBILIDADE 

 
1 bilhão e 200 milhões de pessoas 

(35% da população mundial) 

 
Não contam com abastecimento de água potável

 
1 bilhão e 800 milhões de pessoas 

(43% da população mundial) 

 
Não contam com serviços adequados de 

saneamento básico 
 

 

Conforme destacou Leite,13 a água já é escassa e as pesquisas delineiam 

perspectivas mais drásticas. Prevê-se que, em 2025, a população do planeta atingirá 

8 bilhões de habitantes. Com isso, a demanda pelo precioso líquido aumentará, e os 

conflitos decorrentes de sua falta serão agravados. Se nada for feito, teremos, em 

pouco tempo, o “choque da água”, grave e talvez mais devastador do que 

representou o “choque do petróleo” para muitas nações. 

 

Ainda, segundo Leite, a questão deve ser tratada com urgência, uma vez 

que o nosso planeta é coberto desse precioso líquido, e não temos notícia de que ele 

seja abundante em outro lugar dessa galáxia. Até que se prove o contrário, somos 

viajantes solitários em um universo sobre o qual pouco sabemos. Nunca é demais 

lembrar que, se nos faltar o mais precioso dos recursos naturais, não teremos para 

onde ir. 

 

Recentes estudos feitos por organismos internacionais revelam que, em 

países como a China, com população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, os 

lençóis freáticos mostram sinais de exaustão. Logo, a desertificação do planeta é 

                                                 
13 LEITE, Paulo Roberto Saraiva da Costa. “Água, bem mais precioso do milênio”. In: Revista do Centro de 

Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 5-6. 
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uma realidade, e diversas são as causas desse fenômeno, que ameaça os sistemas 

de vida existentes. O excesso de cultivo e o pastoreio, práticas erradas de irrigação e 

o desmatamento são apenas alguns exemplos entre os muitos outros fatores 

determinantes de tão grande mal, dos quais, sem dúvida, a atividade humana é o 

maior.14 

 

Não existe água para todo mundo no planeta. Alertou o Presidente francês, 

Jacques Chirac apud Água,15 recentemente, numa reunião da União Européia, que 

há, no momento, pelo menos 70 conflitos internacionais declarados por causa da 

água. Não é para menos: o consumo dobra a cada 25 anos, e a previsão é de que 

até 2008 cerca de 60% da humanidade não disporá mais de água suficiente ou, 

então, a receberá suja, em más condições de uso. Atualmente, segundo dados da 

Unesco apud Água,16 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a água potável 

e 25 morrem diariamente em conseqüência direta ou indiretamente desse problema. 

No Brasil, as estatísticas do Ministério da Saúde assustam: 30% das mortes de 

crianças com menos de um ano de vida se devem à diarréia e 65% das internações 

são provocadas por doenças também de veiculação hídrica, apud Água.17 

 

A crise da água no mundo também é agravada pelo resultado dos efeitos da 

depredação humana no meio ambiente, haja vista que florestas foram destruídas na 

expansão das cidades, comprometendo os mananciais, fontes de água potável, além 

dos resíduos tóxicos das fábricas e esgotos domésticos que continuam 

contaminando rios e mares diariamente. 

 

Somente nos rios da Amazônia, por exemplo, o mercúrio é regularmente 

despejado  em  suas  águas  por mineradoras e garimpeiros.  E, para  piorar, existe a  

                                                 
14 São associações, universidades, governos, enfim entidades publicas e privadas que, estudando e debatendo o 

tema, vem buscando soluções que possibilitem uma racional e harmônica convivência do homem para com a 
natureza e seus recursos naturais renováveis. In: MAIA. Marcus Vinicius Soares de Souza. “A questão da 
utilização dos recursos hídricos no Brasil e a necessidade de seu uso racional com vistas à sua não extinção”. 
In: Revista de Direito Agrário, Brasília, v. 17, n. 16, jul./dez. 2001, p. 7-14. 

15 ÁGUA: se não economizar vai faltar. Jornal de Brasília, Brasília, 31 maio 2001. Supl. Especial, p. 7. 
16 ÁGUA: se não economizar vai faltar. Jornal de Brasília, Brasília, 31 maio 2001. Supl. Especial, p. 7. 
17 ÁGUA: se não economizar vai faltar. Jornal de Brasília, Brasília, 31 maio 2001. Supl. Especial, p. 7. 
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ameaça do efeito estufa (superaquecimento da Terra) devido ao excesso de 

monóxido de carbono da atmosfera. O calor já começa a provocar o derretimento da 

calota polar. 

 

Essas geleiras podem inundar grandes cidades litorâneas. E a mudança do 

clima em função do efeito estufa, interfere na quantidade e qualidade da água 

potável. O aumento da temperatura eleva os níveis de evaporação nos mananciais, e 

o derretimento das calotas polares mistura uma reserva de água doce com o mar. Há 

ainda fatores naturais, como a falta de chuva e os fortes ventos.  

 

O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), órgão da 

ONU, garante que, atualmente, 21 nações já sofrem com a escassez de água. E que, 

nos próximos 25 anos, cerca de 2,8 bilhões de pessoas poderão viver em regiões de 

seca crônica, inclusive o Nordeste do Brasil. Há quem afirme que a disputa pela água 

vai deflagrar as grandes tensões internacionais neste século, na mesma proporção, 

talvez até maior, que as ocasionadas pelo controle do petróleo nas últimas 

décadas.18 

 

 

1.4.   Doenças transmitidas direta ou indiretamente através da água 
(em todo o mundo) 

 
Segundo Maia19 a quantidade de água que o ser humano necessita a cada 

dia é de 189 litros, de acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPS). 

Essa quantidade é suficiente para atender às necessidades de consumo, higiene e 

para o preparo dos alimentos. Segundo Otterstetter20 “talvez o problema mais grave 

que enfrentamos atualmente com relação à água seja a sua disponibilidade”. Para 

                                                 
18 ÁGUA: se não economizar vai faltar. Jornal de Brasília, Brasília, 31 maio 2001. Supl. Especial, p. 7. 
19 MAIA, Marcus Vinicius Soares de Souza. “A questão da utilização dos recursos hídricos no Brasil e a 

necessidade de seu uso racional com vistas à sua não extinção”. In: Revista de Direito Agrário, Brasília, v. 
17, n. 16, jul. /dez. 2001, p. 7-14. 

20 OTTERSTETTER, Horst. Cada pessoa necessita de 189 litros de água por dia. [S.l.], 2000. Disponível em: 
<http://www.aguaonline.com.br>. Acesso em: 03 nov. 2002. 



 23

ele, entre 1900 e 1990, a demanda mundial de água multiplicou por seis, enquanto a 

população apenas duplicou no mesmo período. Estas demandas incluem uma 

diversidade de usos, desde municipais, agrícolas e industriais até recreativos e de 

navegação, e o aumento reflete a crescente sofisticação tecnológica na produção de 

bens e serviços destinados a melhorar nossa vida. 

 
Cabe, portanto, a esta geração dar o primeiro passo para a reversão do 

quadro de calamidade que se avizinha, pois, caso contrário, não serão litros, mas 

gotas, em futuro não muito distante, a possibilidade de consumo de cada um de nós 

e a extinção da vida, em decorrência, quando até as gotas faltarem.21 

 

A escassez de água, bem como o consumo de água inadequada ao ser 

humano, é o principal problema de alguns países. É por meio da água que se 

contraem doenças graves e fatais tais como: cólera, febre tifóide, febre paratifóide, 

desinteria bacilar, amebíase ou desinteria amebiana, hepatite infecciosa, poliomelite, 

esquitossomose, fluorose, malária, febre amarela, bócio, dengue, tracoma, 

leptospirose, perturbações gastrointestinais e etiologia escura, infecções dos olhos, 

ouvidos, garganta e nariz, etc. 

 
“A nova abordagem da água como recurso natural estratégico, que 
não pode mais ser visto como um bem infinito e abundante, adquiriu 
contornos importantes. Sabe-se, por exemplo, que existe correlação 
direta entre acesso aos serviços de saneamento e a mortalidade 
infantil, causada por doenças transmitidas pela água. Estudos 
recentes indicam que, sempre que se aumenta em 1% o acesso da 
população com renda inferior a cinco salários mínimos aos serviços 
de saneamento pode-se reduzir em 6% o número total de mortes de 
crianças. Entre esses serviços, a oferta de água tratada é o que tem 
maior influência na queda da mortalidade infantil”.22 

 

 

                                                 
21 MAIA, Marcus Vinicius Soares de Souza. “A questão da utilização dos recursos hídricos no Brasil e a 
necessidade de seu uso racional com vistas à sua não extinção”. In: Revista de Direito Agrário, Brasília, v. 17, 
n. 16, jul. /dez. 2001, p. 7-14. 
22 LEITE, Paulo Roberto Saraiva da Costa. “Água, bem mais precioso do milênio”. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 5-6. 
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A poluição das águas acarreta graves problemas de saúde pública. É sabido 

que 72% dos leitos hospitalares são ocupados por pacientes que são vítimas de 

doenças transmitidas por intermédio da água. Recente pesquisa realizada em São 

Paulo pela Fundação Nacional de Saúde, em conjunto com a Fundação Estadual de 

Análise de Dados, mostra que as doenças associadas à falta de saneamento básico 

mataram no Brasil, em 1998, mais do que todos os homicídios daquele ano na região 

metropolitana de São Paulo, onde se concentra a maioria das mortes violentas no 

País. Naquele ano, 29 pessoas morreram por dia, no País, de doenças decorrentes 

de falta de água encanada, esgoto e coleta de lixo. 

 

O Brasil ainda detém o invejável título de ser um dos campeões de 

desperdício de água, haja vista que é titular de 1/3 do desperdício universal da água 

tratada e encanada, atingindo um percentual de 40%. Apesar de possuir mais de 100 

mil cursos d’água, todos estão poluídos de alguma forma. Somente para ilustrar, 

podemos afirmar que 50% das praias brasileiras estão contaminadas por esgotos, 

vazamentos de petróleo ou lixo tóxico.23 

 
Assim, podemos afirmar que o cuidado com a água, tanto para o consumo, 

como para utilização em outros setores é fator indispensável, bem como deve ser 

prioridade de todo Estado. Nos últimos anos, ao lado de uma maior consciência das 

inúmeras funções que a água representa, aparece também uma maior consciência 

das falhas na administração desse recurso. O Banco Mundial tem realizado diversos 

estudos a respeito, bem como colaborado com muitas organizações das Nações 

Unidas ligadas ao gerenciamento de recursos hídricos. Contudo, ainda é muito 

pouco, ou quase insignificante, em relação à gravidade do problema. 

 
 
 
 

                                                 
23 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. “A política nacional de recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e sua 

implementação no Distrito Federal”. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 9, n. 17, jan./jun. 2001, p. 144-179. 
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1.5.   A água no Brasil 
 
 Freitas24 afirma que há poucas décadas a poluição de águas não era motivo 

de preocupação para a sociedade brasileira. Afinal, crescemos ouvindo dizer que o 

Brasil possuía os maiores rios do mundo. A água era abundante na maioria absoluta 

das cidades. Apenas na Região Nordeste a seca afligia os habitantes e originava a 

migração das populações locais para os grandes centros. E, sendo poucos os 

problemas, poucos eram os estudos jurídicos sobre o tema.  

 

 Segundo o autor, foi somente na década de setenta, com o incremento da 

industrialização do País, que surgiram os primeiros casos. A poluição de rios 

suscitava sentimentos de revolta e aceitação. Prevalecia a tese de que se não fosse 

potável não haveria delito, ou seja, não havia grande preocupação com a questão 

ambiental naquela época.  

 
 Todavia, na atualidade a situação é bem diferente, uma vez que o Brasil 

também enfrenta graves problemas em relação à água, apesar de possuir uns dos 

maiores recursos hídricos do planeta.  

 
 É importante salientar que o Brasil tem uma situação relativamente 

privilegiada, possuindo uma extensa rede hidrográfica, com seis grandes bacias: 

Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, além de 

condições climáticas que asseguram chuvas abundantes e regulares em boa parte 

do País. O Brasil dispõe de 15% da água doce existente no mundo. Dos 113 trilhões 

de metros cúbicos de água disponíveis para a vida terrestre, 17 trilhões estão em 

território brasileiro.25 

 
O Brasil é dotado de uma vasta e densa rede hidrográfica, sendo que muitos 

de seus rios destacam-se pela extensão, largura e profundidade. Possui três das 

                                                 
24 FREITAS, Vladimir Passos de. “Sistema jurídico brasileiro de controle da poluição das águas subterrâneas”. 

In: Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 6, n. 23, jul./set. 2001, p. 53-66. 
25 EMPRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Atlas do meio ambiente do 

Brasil. [Brasília]: Terra Viva, 1992, p. 16. 
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maiores bacias hidrográficas: Amazônica, do São Francisco e do Prata (de 

abrangência internacional). O maior rio do mundo (Rio Amazonas, com 7.025 km de 

extensão); quedas de água com os maiores fluxos de água do planeta (Guaíra com 

13.301.000 m³ por segundo de água – hoje encoberta sob o lago de Itaipu, Queda de 

Paulo Afonso, no Rio São Francisco, com 2.830.000 m³ por segundo, Urubupungá no 

Rio Paraná com 2.745.000 m³ por segundo). Temos, ainda, um dos maiores lagos do 

planeta, a Lagoa dos Patos com 10.1444 km² de área e com uma profundidade de 

6,75m. Em decorrência da natureza do relevo, predominam os rios de planalto que 

apresentam em seu leito rupturas de declive, vales encaixados, entre outras 

características, que lhe conferem um alto potencial para geração de energia elétrica. 

 
Segundo os analistas, o Brasil encontra-se numa boa posição, haja vista que 

tem, sozinho, 13% dos recursos de água doce de todo o globo e imensas reservas 

debaixo da terra, os aqüíferos, onde dormem 112 bilhões de metros cúbicos. Mesmo 

com essa posição, o Brasil sofrerá com a falta de água como os outros países.26 

 
A matéria ainda é contundente e afirma que boa parte dessas reservas 

naturais, 60%, está distante dos grandes centros consumidores. Localiza-se em 

regiões ocupadas por apenas 5% da população brasileira, como na Amazônia. Os 

40% restantes estão disponíveis para atender às necessidades de 95% da 

população. Adiciona-se a isso o fator urbanização acelerada. O Nordeste, por 

exemplo, com quase 1/3 da população, tem apenas 3,3% das disponibilidades 

hídricas do País. Cidades como Recife e São Paulo já convivem com o racionamento 

há vários anos, além de enfrentar, agora, a crise do consumo de energia, que 

depende também de usinas bem abastecidas de água. 

 
Alguns estudiosos do assunto têm afirmando que essa crise não é de falta 

de água, mas de mau gerenciamento dos recursos hídricos. Além do mais, criou-se o 

mito de que os brasileiros têm água para dar, vender e desperdiçar.  

 

                                                 
26 ÁGUA: se não economizar vai faltar. Jornal de Brasília, Brasília, 31 maio 2001. Supl. Especial, p. 7. 
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Segundos os estudiosos do assunto, há soluções para o futuro. Uma delas 

passa pelo processo de dessalinização (tirar o sal da água do mar); outra é a 

reutilização do líquido. Mas os técnicos apontam que as duas alternativas não serão 

aplicadas em curto prazo, por serem caras. É que elas envolvem o processo 

industrial que encareceria muito a água. 

 

É importante salientar que não é apenas o usuário doméstico que usa a 

água demais, sem necessidade. Indústrias e agricultores não têm o costume de 

reciclar a água que usam e as companhias de tratamento e distribuição 

governamentais ignoram os quase 70% de água que não chegam às torneiras por 

causa dos vazamentos. 

 

Não bastando esses fatores, temos, ainda, sérios problemas de 

gerenciamento dos recursos hídricos, uma vez que os índices de saneamento básico 

encontrados no Brasil são tão deficientes que podem ser comparados apenas aos 

encontrados em países do continente africano. 

 
O precário saneamento básico no Brasil é o responsável por 80% das 

doenças que afetam a população e 65% das internações hospitalares de crianças, 

eis que somente 1,15% dos Municípios tratavam o esgoto em 1990; hoje, este índice 

chega a 10%. 

 
Abordando, ainda, o problema da água no Nordeste brasileiro, Leite27 faz o 

seguinte comentário: 

 
Também se discute, no Legislativo, a transposição das águas do rio 
São Francisco, tal é o seu valor para a Região Nordeste. Mas é 
preocupante – e daqui vai um alerta – que se queira resolver os 
problemas das regiões afetadas pelas constantes estiagens sem 
que se olhe, primeiro, o problema do rio. O “velho Chico”, como é 
chamado carinhosamente pelas populações ribeirinhas, está 
agonizando. Muitos de seus afluentes hoje são leitos secos – 
cicatrizes da violência praticada pelo homem contra a natureza. O 

                                                 
27 LEITE, Paulo Roberto Saraiva da Costa. “Água, bem mais precioso do milênio”. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 5-6. 



 28

rio que, por muito tempo, foi classificado como “da integração 
nacional” pode, em breve, ser o rio da “omissão nacional”. O que 
diremos às gerações futuras? A preocupação tem fundamento: no 
Brasil, especificamente no Nordeste, esse fenômeno 
(desertificação) já atingiu mais de 500.000km², ou seja, um terço 
daquela área já foi desertificada. E é bem conhecida a íntima 
relação existente entre a flora e o suprimento d’água. A tarefa de 
preservação dos recursos hídricos no Brasil, como também no 
mundo, constitui enorme desafio e vai requerer muito esforço, para 
que revertamos a situação. Acredito, porém, que, com seriedade, 
inteligência e boa vontade conseguiremos, de mãos dadas, 
restaurar as condições de uma vida mais digna e saudável, de um 
mundo onde a água seja não um bem inatingível, mas acessível a 
todos os povos e a todos os homens, animais e plantas. 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) estima que 5,1 mil toneladas de carga 

poluidora eram jogados nos rios brasileiros em 1992. Em 2001, já foram 6,5 mil 

toneladas, quase cinco vezes mais do que o limite máximo que os rios conseguem 

absorver em um ano. Além da crise de energia, provocada pelo esvaziamento dos 

reservatórios, a ANA afirma que a poluição está fora de controle em rios de oito 

Estados. Dos cursos de água analisados, 70% apresentam alto índice e 

contaminação. Para agravar o problema, a degradação da cobertura florestal na área 

da Mata Atlântica é de 90%.28 

 

Ainda, segundo dados da mencionada revista, a pesquisa da agência de 

recursos hídricos do governo federal abrangeu as bacias do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas 

Gerais. As causas de contaminação dos rios são diversas: despejos de indústrias, 

agrotóxicos, ocupação desordenada do solo e desmatamento. Mas, a pior situação é 

a do Vale do Rio Doce, que atravessa os territórios de Minas Gerais e Espírito Santo, 

uma vez que, ao longo do curso, as águas recebem despejos dos pólos siderúrgicos 

e minerais da região. O quadro também é muito crítico nos rios que desembocam na 

Baía de Guanabara; vítimas da poluição urbana e industrial, sofrem ainda o 

agravante de o tratamento de esgotos da cidade do Rio de Janeiro não ser suficiente 

para atender os nove milhões de habitantes da capital e entorno. 
                                                 
28 O PREÇO da água. In: Revista Questão, [S.l.], ano 1, n. 6, ago. 2002. 
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A Nasa lançou, em abril (2002), um satélite para estudar a situação da água 

em todo o mundo, e um dos seis sensores do satélite é um equipamento brasileiro 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O satélite, que ganhou 

o nome de Água, ficará seis anos no espaço e tem como missão estudar diariamente 

as chuvas, a neve, as calotas polares, os rios e os mares. O Brasil pretende detectar 

o problema e prevenir o agravamento.29 

 
Todavia, isso não é suficiente para resolver os problemas ambientais do 

Brasil. Por mais bem intencionados que estejam os governos, por mais bem 

equipados que estejam os satélites, por maior que seja o desenvolvimento científico 

e tecnológico, nada dará certo se não contar com participação integrada da 

população e do governo para a solução do problema. 

 
 
1.6.   A água no Distrito Federal 
 

Mesmo gozando do status de ser uma cidade planejada, Brasília e o Distrito 

Federal enfrentarão em breve a “crise da água”, porque possuem poucos recursos 

hídricos. Segundo dados da Companhia e Água e Esgoto de Brasília – Caesb,30 o 

Distrito Federal tem cinco fontes de abastecimento de água: Santa Maria-Torto, Rio 

Descoberto, Sobradinho, Brazlândia e São Sebastião. A que possui maior 

capacidade de produção é a barragem do Rio Descoberto, com 5.348 litros por 

segundo. 

 
O sistema produtor de Santa Maria/Torto vem em segundo lugar, com 2.227 

litros por segundo. No total, as cinco barragens produzem 8.740 litros por segundo e 

têm capacidade instalada de tratamento de 10.414 litros por segundo, com 16 

unidades operacionais. 

 

                                                 
29 VAI faltar água. In: Brasil Rotário,[S.l.], v. 77, n. 962., ago./2002, p. 04-64. 
30 CAESB – Companhia de Água e Esgoto de Brasília, que não é apenas uma empresa concessionária dos 

serviços de abastecimento e fornecimento de água potável, bem como da coleta e tratamento de esgoto 
sanitário. Além desse trabalho, compete a ela o trabalho de conservar, proteger e fiscalizar as bacias 
hidrográficas utilizadas como fonte de abastecimento de água em todo o Distrito Federal.  
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De acordo com técnicos da Caesb, estes sistemas de produção são, hoje, 

suficientes para o abastecimento da população. Mas estamos chegando ao limite e, 

se considerarmos o aumento populacional, em três anos atingiremos o teto. 

 
Brasília não tem mais como atingir o máximo da produção, pois isto, segundo 

os técnicos, iria provocar um enorme problema ao meio ambiente, inclusive ao Lago 

Paranoá, vital para os brasilienses. A solução, então, atende pelo nome de Corumbá 

IV. Brasília terá de importar água da barragem que será construída pelo consórcio 

Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB e Via Engenharia. 

 

A solução para Brasília está perto, diferentemente de outras cidades do País, 

como São Paulo, onde a população já sofre com o racionamento de água. No 

Nordeste também. No Norte, ao contrário, os moradores não têm que se preocupar 

nem um pouco com a falta d’água. Nada menos que 75% da água disponível no 

Brasil está na região Norte. Este é o problema. O planeta é constituído por 75% de 

água, sendo que, deste total 20% estão no Brasil. Mas a maioria da nossa água 

disponível se concentra na região Norte, inacessível, portanto, para as outras 

regiões. 

 

1.7.   Características ambientais da Região do Distrito Federal 
 

Segundo a Caesb31, as características ambientais do Distrito Federal assim 

se encontram definidas: 

 
 
 

LOCALIZAÇÃO 

 
O Distrito Federal está encravado no 
Estado de Goiás, entre os paralelos 15º 30' 
00" e 16º 03' 06'', fazendo divisa com os 
rios Preto, a leste, e Descoberto, a oeste. 
 

 
ÁREA 

 
5.814 km2 

 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 
312,5 hab./km2 

                                                 
31 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 

<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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ALTITUDE 

 
1.172m 

 
CLIMA 

 
Tropical de Savana 

 
TEMPERATURA MÉDIA ANUAL 

 
20,5º C 

 
UMIDADE RELATIVA DO AR 

 
40 a 70% 

 
HORA LOCAL 

 
3 horas a menos em relação ao meridiano 

de Greenwich 
 

A região do Distrito Federal, localizada no Centro-Oeste do País, destaca-se 

pela diversidade, beleza e fragilidade do seu meio ambiente. Está situada em área 

de cabeceira de drenagem32 e é divisora de águas das três maiores bacias 

hidrográficas do Brasil: Amazônica, do São Francisco e do Prata (de abrangência 

internacional). 

 

Devido a sua localização geográfica, apresenta o fenômeno das “águas 

emendadas” – na Estação Ecológica de Águas Emendadas --, que une as bacias 

Amazônica e do Prata, através dos Córregos Vereda Grande e Brejinho, 

respectivamente. 

 

O Distrito Federal tem como limites naturais o rio Descoberto, a oeste, e o rio 

Preto, a leste. Ao norte e ao sul é delimitado por linhas secas que definem o 

quadrilátero. Sua área está totalmente inserida na região de cerrados, que concentra 

aproximadamente 5% da biodiversidade vegetal do planeta. O Distrito Federal tem 

algumas áreas totalmente protegidas e outras bastantes alteradas e frágeis, em 

função do uso inadequado do solo e das águas. 

 

Tendo em vista a localização geográfica do Distrito Federal, tanto a 

hidrologia como a hidrografia apresentam peculiaridades. Os mananciais de 

superfície caracterizam-se por pequenas lagoas naturais (Bonita, Joaquim Medeiros, 

Carás e Jaburu) e por cursos d’água pouco extensos e de pequena vazão. O rio mais 
                                                 
32 DRENAGEM – remoção de água superficial ou subterrânea de uma área determinada por bombeamento ou 

gravidade. In: CORDEIRO, Antônio José. Guia prático de direito penal ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 
1992. p. 15. 
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caudaloso, o São Bartolomeu, apresenta vazão de 40 l/s e, ainda, segundo os dados 

da Caesb, o aqüífero do Distrito Federal atua como uma grande caixa d’água que 

recebe anualmente cerca de 1,2 bilhão de metros cúbicos de água para seu 

reabastecimento. 

 

Com o uso e a ocupação do espaço decorrente do assentamento da Capital 

Federal, verificou-se uma transformação na hidrografia local, principalmente pela 

inundação de cerca de 6.600 ha de sua superfície pela construção de barragens, 

como a do Paranoá, a do Descoberto e a de Santa Maria. 

 

Por estar situado na área central dos cerrados, o Distrito Federal apresenta 

clima tropical com temperaturas médias entre 20 e 24ºC, nos meses mais quentes 

(setembro-outubro) e entre 16 e 18ºC no mês mais frio (julho). A pluviosidade varia 

entre 1.500 e 1.759mm anuais. O trimestre mais chuvoso é novembro, dezembro e 

janeiro, sendo os meses mais secos os de junho, julho e agosto. Nesse período a 

umidade do ar atinge valores abaixo de 20%. É um período crítico, uma vez que 

aumenta o consumo de água em todo a região, causando grandes preocupações ao 

governo local. 

 
A água fica escassa nos meses secos, ademais, parte dos recursos hídricos 

do Distrito Federal já está comprometida em sua qualidade, devido ao uso 

descontrolado e à poluição. A situação se agrava devido ao tipo de clima da região, 

que se caracteriza por um período seco prolongado de 6 meses, quando se reduzem 

drasticamente as chuvas, ao mesmo tempo em ocorre aumento do consumo de água 

em todo a cidade. 

 
A mata ciliar ou galeria ocorre ao longo dos rios, córregos e outros cursos 

d’água. É mata rica em madeiras de lei e árvores de alto porte. Há dois tipos de mata 

ciliar: a úmida ou inundada e a mata seca. Pode ser vista ao longo dos cursos d’água 

em todo o Distrito Federal, cobrindo cerca de 5% de seu território. São áreas de 

preservação permanente protegida por lei federal (Lei nº 6.938/81). 
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Nos locais de menor disponibilidades de água para fins de abastecimento 

urbano, vêm sendo utilizadas captações de pequeno porte. Em alguns casos, elas 

complementam os sistemas interligados. Em outros, constituem sistemas isolados, 

ou seja, a única fonte de fornecimento de água potável para pequenos e médios 

núcleos urbanos. Nessa situação estão as cidades de Sobradinho, Planaltina, 

Brazlândia e Paranoá. Em decorrência da topografia da região e das distâncias a 

serem vencidas, não estão interligadas aos sistemas principais. 

 

 

1.8.   Os recursos hídricos do Distrito Federal 
 

Abordando o tema dos recursos hídricos do Distrito Federal, Santilli33 afirma 

que grande parte do território do Distrito Federal (57%) é composto de terras altas, 

que servem como dispersoras das drenagens que fluem para as três mais 

importantes bacias fluviais do Brasil: Prata, Araguaia-Tocantins e São Francisco. O 

cerrado é conhecido como o “berço das águas”, e, no Distrito Federal, a Estação 

Ecológica34 de Águas Emendadas abriga o fenômeno único da união das bacias 

hidrográficas do Tocantins/Araguaia e Platina, em uma vereda de seis km de 

extensão. Águas Emendadas funciona como um corredor ecológico, interligando a 

fauna e a flora das duas bacias. 

 
Não obstante, segundo a autora, a água é um dos recursos naturais mais 

escassos e ameaçados no Distrito Federal. Apesar de estar ligado às principais 

bacias hidrográficas do País, suas águas superficiais e subterrâneas têm pouco 

volume. 

 

                                                 
33  SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. “A política nacional de recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e sua 
implementação no Distrito Federal”. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 9, n. 17, jan./jun. 2001, p. 144-179. 
34 A Estação Ecológica faz parte do grupo das Unidades de Proteção Integral que tem como objetivo básico  

preservar a natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse e domínios públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei e, também é 
proibida a visitação pública, exceto quando for por objetivo educacional, bem como a pesquisa científica no 
local depende de autorização prévia. (art. 9º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.985/2000). 
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Segundo informações da Caesb, atualmente, a região conta com cinco 

fontes de abastecimento de água: Santa Maria/Torto; Rio Descoberto, Sobradinho, 

Brazlândia e São Sebastião. A que possui maior capacidade de produção é a 

barragem do Rio Descoberto, com 5.348 litros por segundo. A de menor é a de 

Brazlândia, com 146 litros por segundo. 

 

Os cursos d’água do Distrito Federal apresentam características típicas de 

drenagem de área de planalto onde são freqüentes desníveis e vales encaixados. 

Sua rede de drenagem, na qual predominam os cursos d'água perenes, é constituída 

de quatro bacias hidrográficas principais e diversas bacias secundárias (ou sub-

bacias), delimitadas por seus respectivos divisores de água. 

 
Os principais cursos d'água, que dão nome às quatro grandes bacias são: a) 

Rio Descoberto, a oeste; (825,00 km2); b) Rio São Bartolomeu, a centro-leste; 

(2.864,05 km2); c) Rio Maranhão, ao norte; (750,OO km2) e, e) Rio Preto, a leste. 

(1.343,75 km2). 

 
O abastecimento público de água é realizado pela Companhia de Água e 

Esgoto de Brasília – Caesb que para o abastecimento de água utiliza dois grandes 

sistemas, o do Rio Descoberto e o de Santa Maria/Torto, e ainda as pequenas 

captações. Dessas bacias, destaca-se, por possuir maior área, a do rio São 

Bartolomeu que nasce ao norte do Distrito Federal e corre no sentido norte/sul, 

drenando todo o seu trecho central. 

 
A importância do rio São Bartolomeu será aumentada com o represamento 

de suas águas para a formação do lago São Bartolomeu que passará a integrar o 

sistema de abastecimento de água, do qual já fazem parte as represas Santa Maria e 

do Descoberto. Entre as bacias secundárias, destaca-se a do Paranoá, onde está 

situado o Lago Paranoá. Estas pequenas bacias são alimentadas não apenas pelas 

nascentes dos cursos principais, mas também por numerosos pequenos cursos de 

água. 
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Os principais rios aqui existentes deságuam, em locais fora dos limites do 

Distrito Federal, em rios que constituem sub-bacias de três grandes bacias 

brasileiras, conforme o quadro abaixo35. 

 

Rios do Distrito Federal Sub-bacias Bacias Brasileiras 
 
São Bartolomeu 

 
Corumbá 

 
Paraná (sul) 

 
Descoberto 

 
Corumbá 

 
Paraná (sul) 
 

 
Preto 

 
Paracatu 

 
São Francisco (leste) 

 
Maranhão 

  
Araguaia-Tocantins 
(Centro-Oeste) 

 
 

O maior sistema fornecedor de água potável do Distrito Federal é o do 

Descoberto, que abastece cerca de 60% de toda população; este vem sendo 

comprometido pela pressão da ocupação urbana desordenada na sua bacia 

hidrográfica, bem como pela ocupação rural, sem manejo adequado, nas margens do 

lago e de seus tributários. 

 

Situação inversa pode ser observada no Sistema Santa Maria, cuja captação 

está localizada no interior do Parque Nacional36 de Brasília, o que tem ajudado a 

manter a qualidade e quantidade de água fornecida devido às restrições de uso. 

Diante das limitações de disponibilidade dos recursos hídricos para fins de 

abastecimento, têm sido utilizadas as captações de pequeno porte que visam, em 

alguns casos, complementar os sistemas interligados e, em outros, se constituem em 

                                                 
35 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
36 O Parque Nacional segundo a nova Lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da 

Natureza (SNUC) – Lei nº 9.985/2000, determinou que o Parque Nacional tem com objetivo básico a 
preservação e ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividade de educação e interpretação ambiental, na recreação 
em contato com a natureza e de turismo ecológico. Estabeleceu, ainda, que o Parque Nacional é de pose e 
domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites deverão ser desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei e a visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis por sua administração; que a pesquisa 
científica dependerá de autorização prévia do órgão responsável. (Art. 11, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.985/2000). 
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sistemas isolados, ou seja, na única fonte de abastecimento de água potável para 

pequenos e médios núcleos urbanos que, em decorrência da topografia da região e 

das distâncias a serem vencidas, não estão interligados aos sistemas principais 

como é o caso de Sobradinho, Planaltina e Brazlândia. 

 

As captações de pequeno porte, apesar de sua importância no 
sistema de abastecimento, apresentam-se mais vulneráveis à 
pressão antrópica, uma vez que os efeitos de uso inadequado de 
sua bacia hidrográfica refletem direta e indiretamente na qualidade e 
disponibilidade da água no ponto de captação37. 

 

Os sistemas de abastecimento de água em operação estão limitados em sua 

capacidade de fornecimento a um horizonte imposto pelo crescimento populacional. 

O Rio São Bartolomeu, a opção mais viável para ser o manancial38 de abastecimento 

futuro do Distrito Federal, de acordo com o Plano Diretor da Caesb, tem hoje 

localizado em sua bacia hidrográfica um grande número de loteamentos irregulares, 

que podem inviabilizar o uso de suas águas para o consumo da população, ou pelo 

menos, encarecer os custos do projeto. 

 
Já o aproveitamento dos mananciais subterrâneos para o abastecimento 

público ainda carece de estudos mais detalhados. Sabe-se, porém, que apesar da 

boa qualidade, as águas subterrâneas são insuficientes para se constituírem em 

alternativas viáveis à demanda requerida. 

 
Independentemente das alternativas que vierem a ser empregadas para 

aumentar o fornecimento de água para o abastecimento público, torna-se cada vez 

mais necessária a adoção de medidas que visem à manutenção e mesmo à 

recuperação dos mananciais da região. 

 
 
 
                                                 
37 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002.  
38 MANANCIAL – qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para o abastecimento humano, 

industrial, animal ou irrigação. In: CORDEIRO. Ob. cit., p. 16. 
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1.8.1.   As pequenas captações de água do Distrito Federal 
 
 As captações de pequeno porte ajudam a fornecer água a uma boa parte da 

população do Distrito Federal. A cidade do Gama, cuja população era de 

aproximadamente 125.000 habitantes em 1997, é abastecida pelos subsistemas 

Ponte de Terra II e III, Olho d’água, Alagado e Crispim sendo complementarmente 

atendida pelo Sistema Descoberto. 

 

Segundo dados da Caesb39 o Distrito Federal dispõe, atualmente, das 

seguintes captações de pequeno porte: 

 

Captação Ponte de Terra – O sistema Ponte de Terra é formado por três 

captações, estando a primeira desativada devido à má qualidade de suas águas, em 

decorrência do uso inadequado do solo em sua bacia hidrográfica. A vegetação 

nesta área é constituída de cerrado já bem descaracterizado. Temos também 

algumas veredas40 bastante impactadas pela ação antrópica. Nesta bacia estão 

instaladas várias chácaras, onde predominam práticas agrícolas com a utilização 

inadequada do solo e proliferação de estradas vicinais, favorecendo o surgimento de 

processo erosivo acelerado, com conseqüente transporte de sedimentos para o 

curso d’água. Esses problemas ocasionaram a desativação definitiva da captação do 

Ponte de Terra I e a desativação das captações do Ponte de Terra II e III 

temporariamente. 
 

Captação Olho D’água – Nesta captação a vegetação natural está sendo 

retirada para o plantio de culturas e pastagens. O principal problema dessa captação 

é a presença de várias chácaras com uso agrícola em sua bacia hidrográfica. 
 

Captação do Alagado – A vegetação natural nesta bacia constitui-se de 

cerrado com suas várias gradações. Contudo, este já foi bastante impactado sendo 
                                                 
39 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
40 VEREDAS – Região com maior abundância de água e vegetação na zona das caatingas. In: LAROUSSE 

CULTURAL. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 1992. 
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substituído, em sua grande maioria, por culturas e pastagens. Os principais 

problemas nesta área são a ocupação urbana dentro da bacia hidrográfica (Núcleo 

Urbano da Aeronáutica e pequena parte de Santa Maria); surgimento de processo 

erosivo acelerado, arreste de partículas de solo para o córrego com conseqüente 

desativação temporária da captação; a presença de várias chácaras com uso 

agrícola intenso; a cascalheira localizada dentro da bacia hidrográfica, muito próxima 

à captação.  

 

Captação Crispim – A vegetação natural é o cerrado com suas várias 

gradações, estando ainda em bom estado de conservação. Todavia, parte da área 

está servindo como depósito clandestino de resíduos sólidos (lixo e entulho). Existe 

uso agrícola inadequado em algumas chácaras dentro da bacia de drenagem. 

 

 

1.8.2.   O principal manancial do Distrito Federal 
 

O Sistema Descoberto é o principal manancial de água do Distrito Federal, 

usado para complementar o abastecimento de água na cidade satélite do Gama. 

Segundo informações da Caesb, este lago foi formado pelo enchimento da barragem 

na cota máxima de 1.030m; situa-se ao sul da cidade de Brazlândia. Seu espelho 

d’água tem uma superfície de 14,8 km² e um volume reservado de 102,3 km³ (1km³ = 

1.000.000.000 litros). O Descoberto é hoje o principal sistema de abastecimento de 

água utilizado pela Caesb, com uma vazão média captada de 5.800 l/s 

(litros/segundo), o que representa cerca de 60% da água consumida no Distrito 

Federal. 

 
Este manancial, além de atender à cidade do Gama, garante o 

abastecimento das seguintes localidades: Guará II, Núcleo Bandeirante, Riacho 

Fundo, Candangolândia, Metropolitana, Brasília (parte), Recanto das Emas, Santa 

Maria, Ceilândia e Taguatinga. 
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A proteção da bacia hidrográfica do Lago do Descoberto é fundamental para 

se garantir o abastecimento dessas cidades em qualidade e quantidade de água. No 

caso do Lago do Descoberto, a sua bacia hidrográfica, também chamada de bacia de 

drenagem, tem uma superfície de 444 km² e toda água que se precipita nesta 

superfície escoa direta ou indiretamente para dentro do lago. Em qualquer um dos 

meios de a água chegar ao lago, ela carregará consigo o material que estiver em seu 

caminho, inclusive poluentes. 

 

É muito importante lembrar que qualquer atividade desenvolvida dentro de 

uma bacia hidrográfica tem reflexo direto ou indireto na qualidade e quantidade de 

água do rio principal. Desmatamento, agricultura predatória, queimada41, retirada de 

cascalho, pecuária, extração mineral, dentre outras atividades, de um modo geral, 

poluem os cursos d’água e, se estes são utilizados para o abastecimento público, 

seu tratamento fica mais difícil, caro e muitas vezes impossível de ser realizado, 

prejudicando, assim, toda uma comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
41 QUEIMADA – prática agrícola rudimentar que consiste na queima da vegetação natural, quase sempre matas, 

com o fim de preparar o terreno, para semear, plantar ou criação de pastos. In: CORDEIRO. Ob. cit., p.17. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2.   O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

Sumário: 2.1. O gerenciamento internacional dos recursos hídricos; 2.2. O 
gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil; 2.3. A política Nacional de 
Recursos Hídricos – Lei nº 9.433/97; 2.3.1. Fundamentos da Lei nº 
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2.1.   O Gerenciamento Internacional dos Recursos Hídricos 

 
 

O Brasil caminha vagarosamente para uma política nacional de 

gerenciamento dos recursos hídricos, e ressente-se de estudos e esforços para 

sistematização desta política, uma vez que nossa legislação a respeito dos recursos 

hídricos foi sendo estruturada, principalmente, por via legislativa com o passar dos 

anos sem uma efetiva aplicação. 

 

Não obstante, em outros países, principalmente na Europa, essa 

preocupação também já se manifestava e de alguma forma vinha sendo aplicada e 

gerenciada, seguindo os princípios do Direito Ambiental, da doutrina européia: 
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Seguindo de perto a doutrina alemã, poderemos dizer que o direito 
do ambiente é caracterizado por três princípios fundamentais: o 
princípio da prevenção (‘vorsorgeprinzip’), o princípio do poluidor-
pagador ou princípio da responsabilização (‘verursacherprinzip’) e o 
princípio da cooperação ou da participação (‘kooperationsprinzip’). 
Estes três princípios estão condensados, ao lado de outros, no 
artigo 3º da Lei de Bases do Ambiente e estão presentes em várias 
de suas disposições.42 

 
A preocupação com o gerenciamento dos recursos hídricos sucedeu a 

difusão da onda ambiental deflagrada após a Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente de Estocolmo, em 1972.43 Na época, já se propagava o princípio de que se 

devia confiar às instituições nacionais apropriadas a tarefa de planejar, administrar e 

controlar a utilização dos recursos ambientais, com vistas a melhorar a qualidade do 

meio ambiente. 

 
A Conferência Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente de janeiro de 

1992, realizada em Dublin, responsável pela formulação das estratégias e programas 

de ação que seriam apresentados no Rio 92, estabeleceu dentre outros pontos que a 

água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para a conservação da vida, a 

manutenção do desenvolvimento e do meio ambiente; que o desenvolvimento e a 

gestão da água devem ser baseados na participação dos usuários, dos planejadores 

e dos responsáveis políticos em todos os níveis e que a água tem valor econômico 

em todos os seus usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem 

econômico.44 

 

Na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em 1992, 

foram consolidados os compromissos sobre recursos hídricos que seriam assumidos 

                                                 
42 CORREIA, Fernando Alves. O plano urbanístico e o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 1989. p. 

79. 
43 “A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi o grande divisor de águas. Contendo 26 princípios, ela veio 

acompanhada de um plano de ação composto de 109 resoluções. Passaram as nações a compreender que 
nenhum esforço, isoladamente, seria capaz de solucionar os problemas ambientais do Planeta”. In: FREITAS, 
Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 2ª ed. São Paulo. Ed. 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 41. 

44 PROTECTION of the quality and supply of freshwater resources: Application of integrated approaches to the 
development, managment and use of water resources. In: AGENDA 21: Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o desenvolvimento. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2001, cap. 18. 
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pelos países participantes. Considerando que a água é necessária em todos os 

aspectos da via, a conferência fixou, como objetivo geral, a garantia do suprimento 

adequado de água de boa qualidade para toda a população do planeta e, ao mesmo 

tempo, a preservação das funções biológicas, hidrológicas e químicas dos 

ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da 

natureza e combatendo os vetores das doenças transmissíveis pela água. 

 

Na Agenda 21, foram relacionadas as propostas da conferência para 

programas de proteção da qualidade e do suprimento de água nas áreas de 

desenvolvimento e gerenciamento de recursos hídricos integrados; de avaliação dos 

recursos hídricos; de proteção dos recursos, da qualidade da água e dos 

ecossistemas aquáticos; de suprimento de água potável e saneamento; de água e 

desenvolvimento urbano sustentável; de água para produção sustentável de 

alimentos e desenvolvimento rural; e dos impactos das mudanças climáticas nos 

recursos hídricos. 

 

Borsoi e Torres,45 traçaram em um breve contexto histórico a experiência 

internacional em gestão dos recursos hídricos. Iniciaram abordando a experiência da 

bacia do Ruhr, na Alemanha, que no início do século apresentava graves problemas 

de poluição, levando à criação da Associação de Água da Bacia do Ruhr. Em 1913, 

ela já estabelecia que todos os seus associados (empresas industriais e comerciais, 

os municípios, as comunidades etc.) seguiriam a política acertada em assembléia de 

associados e fixava a cobrança pelo uso e pela poluição das águas. Com tais 

recursos, realizava os investimentos necessários à bacia e outras atividades ligadas 

à gestão. 

 

Os benefícios resultantes dos investimentos e da gestão, em confronto com 

o custo para a sua obtenção, municiavam os associados para tomada de decisão 

sobre a qualidade da água. 

                                                 
45 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 

Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 143-165. 
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O modelo do Ruhr foi bem-sucedido e espalhou-se pelas áreas 

industrializadas vizinhas, criando-se 12 associações de água. Entretanto, somente 

na década de 60 do século XX, países como os Estados Unidos e a França, a Grã-

Bretanha e a própria Alemanha renovaram suas leis e instituições, à procura de 

maior eficácia na recuperação e conservação dos recursos hídricos. Vale lembrar 

que o princípio básico originado na administração dos associados da bacia do Ruhr – 

de que a água é um bem econômico escasso cujo uso deve ser racional, assim como 

a produção de resíduos (esgoto e lixo) deve ser a menor possível e passar por 

tratamento – foi naturalmente incorporado às legislações dos países mencionados.  

 
Já no Reino Unido, que compreende a Inglaterra, o País de Gales, a 

Escócia e a Irlanda do Norte, a legislação em vigor para a Inglaterra é a mesma para 

o País de Gales. A legislação sobre administração fluvial foi criada em 1948 e a 

regulamentação das águas se deu com a Lei da Águas de 1973. O governo central 

tem as principais responsabilidades pela política de gestão das águas em nível 

nacional. 

 
O gerenciamento dos recursos hídricos é centralizado, admitindo algumas 

ações regionais. A Autoridade Nacional da Água é o órgão que determina a 

estratégia geral do uso dos recursos hídricos para a Inglaterra e para o País de 

Gales e tem representantes do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentos e das 

secretarias. 

 
Comentando sobre a experiência Internacional, Machado46 afirmou que na 

Inglaterra e no País de Gales o sistema de financiamento conheceu uma alteração 

considerável com a privatização, em 1989, dos serviços de saneamento e de 

abastecimento de água. As companhias de águas passaram a beneficiar-se de um 

melhor acesso ao capital, devendo financiar a totalidade de seus custos por meio da 

redevance faturada aos usuários. O nível da redevance é denominado pelo Escritório 

dos serviços de águas, após a consulta à Agência Independente de Águas (NRA) e 

de outros órgãos. A responsabilidade primeira do Escritório mencionado é verificar se 

                                                 
46 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 414. 
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as companhias de águas têm meios financeiros suficientes para realizar suas 

operações de modo satisfatório e que elas o façam efetivamente. Para o autor, esse 

sistema permite uma maior transparência das tarifas e tem incitado fortemente as 

companhias de águas a melhorar sua eficácia e reduzir seus custos. 

 

As autoridades regionais da água possuem as seguintes responsabilidades: 

conservação, desenvolvimento, distribuição e utilização dos recursos hídricos; 

drenagem, depuração de águas domésticas e de outras origens; regeneração e 

manutenção da qualidade das águas dos rios e de outras águas interiores; 

desenvolvimento e preservação das utilizações recreativas e culturais das águas 

interiores; utilização das águas interiores para navegação; drenagem de terras e 

pesca em águas. 

 
Cada autoridade regional dispõe de um conselho de administração para sua 

direção, com representantes das coletividades locais, da indústria e do governo 

central. As autoridades locais, eleitas pelo voto, são responsáveis pela indicação dos 

representantes das coletividades; as organizações profissionais indicam os 

representantes da indústria, e o governo central designa os demais membros e o 

presidente. 

 
As licenças para o uso da água são concedidas pelo período de 5 anos e por 

meio de edital público. A tarifa é cobrada sobre o volume autorizado para consumo, 

mesmo que o efetivo consumo seja inferior, e o custo é diferenciado conforme a 

finalidade da captação de água, período do ano e região em que se capta. É utilizada 

a medição para evitar o consumo excessivo. 

 
Borsoi e Torres47 afirmam que já nos Estados Unidos onde se tem grande 

extensão territorial e duas grandes regiões distintas: A leste do rio Mississipi, 

correspondendo a 1/3 da área do país, o clima é úmido e a oeste do mesmo rio, 

abrangendo 2/3 do território nacional, o clima é árido e semi-árido. 

                                                 
47 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 8-9.  
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Tradicionalmente, por causa da escassez da região a oeste do Mississipi, a 

captação era de quem primeiro se apropriasse das fontes de água. No lado leste, 

predominava o direito ribeirinho como orientação para o uso da água. 

 
Em 1965, foi publicada a lei federal voltada para o planejamento dos 

recursos hídricos e, de acordo com seus dispositivos, todos os estados publicaram 

normas para o controle de poluição das águas em seus territórios. Segundo essa lei, 

ao ser definida uma unidade de gestão – seja uma região, uma bacia hidrográfica ou 

um grupo de bacias – pode ser criada uma comissão de bacia, por proposição do 

Conselho dos Recursos Hídricos ou dos estados interessados. Vale ressalvar que a 

bacia hidrográfica não é a principal unidade de gestão no sistema norte-americano. 

 
O Conselho de Recursos Hídricos é o órgão federal com atribuição de 

preparar balanços periódicos de recursos e necessidades de cada unidade de gestão 

de recursos hídricos; estudar permanentemente as relações entre os planos e 

programas regionais ou de bacias e as necessidades das maiores regiões do país; 

manter estudo sobre a adequação dos meios administrativos e institucionais à 

coordenação das políticas e programas de água; avaliar a adequação e recomendar 

políticas e programas; estabelecer, consultando as entidades interessadas, os 

princípios, normas e processos a serem usados pelas agências federais na 

preparação de planos globais, regionais ou de bacias e para avaliação de projetos 

relativos a recursos hídricos federais; e rever planos apresentados pelas comissões 

de bacia, a serem instituídos por lei. 

 
As comissões de bacia têm como atribuições coordenar planos federais, 

interestaduais, estaduais e locais relativos a recursos hídricos; preparar e manter 

atualizado plano global de desenvolvimento dos recursos hídricos; recomendar 

prioridades, a longo prazo, para coleta e análise de dados e para projetos de 

investigação, planejamento e construção; e fazer recomendações às entidades 

responsáveis pelo planejamento dos recursos hídricos sobre sua prática e 

manutenção. 
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Para reforçar as medidas antipoluidoras, foi aprovada, em 1972, lei federal 

relativa ao controle de poluição das águas com novos parâmetros para a 

recuperação da qualidade das águas e com controles mais rígidos das fontes 

poluidoras. 

 

Na França, segundo Borsoi e Torres,48 a gestão dos recursos hídricos foi 

iniciada em 1898, teve diversas contribuições em termos de regulamentações de 

caráter mais setorial e culminou com a Lei de dezembro de 1964, que permitiu a 

criação de um sistema de gestão de águas bastante racional. Segundo essa 

legislação, a bacia hidrográfica foi definida como a unidade básica de gerenciamento 

dos recursos hídricos e foi constituído um fundo de investimento. 

 

A coordenação dos diversos serviços afins com os problemas hídricos deu-

se com a atribuição de competência aos ministérios, conforme o seguinte esquema: 

o Ministério da Saúde é responsável por todos os problemas da água relacionados 

com a saúde pública, especialmente o controle da potabilidade das águas e do 

funcionamento das instalações de tratamento de efluentes49 urbanos; o Ministério da 

Indústria controla a exploração das águas subterrâneas e a utilização de água para 

geração de energia; o Ministério da Agricultura cuida de irrigação e drenagem e de 

abastecimento de água e saneamento rural; o Ministério do Equipamento tem a 

gestão de vias navegáveis e o controle das inundações; o Ministério do Interior co-

participa em obras de infra-estrutura de abastecimento de água para cidades; e o 

Ministério do Meio Ambiente tem poder de polícia sobre as águas superficiais e 

subterrâneas e a competência para a coordenação interministerial. 

 

 Na estrutura francesa, o Comitê de Bacia é composto por representantes dos 

usuários (industriais, agricultores, distribuidores de água, associações de pescadores 

                                                 
48 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 8-9. 
49 EFLUENTES – descarga de poluentes no meio ambiente; água residuária lançada na rede de esgoto ou nas 

águas receptoras. In: CORDEIRO. Ob. cit., p. 15. 
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e de turismo etc.), das coletividades locais (eleitos indiretamente) e do Estado 

(nomeados pelo governo). O Comitê de Bacia elege metade dos membros do 

conselho de administração da Agência de Bacia. 

 
Segundo Machado,50 os comitês de bacias na França são compostos de 

representantes das regiões e das coletividades locais, de representantes de usuários 

e pessoas competentes (estas duas categorias detêm pelo menos dois terços dos 

votos) e de representantes designados pelo Estado entre os meios sócio-

profissionais. O número de representantes dos Comitês de Bacia oscila de 61 

membros (Rhin-Meuse) e 114 membros (Loire-Bretagna). 

 
A Agência de Bacia é um órgão público com autonomia financeira que 

atende a uma ou mais bacias. Suas atividades centram-se na atribuição de 

empréstimos e subsídios para a realização de obras de interesse comum e na 

contribuição para execução de estudos e pesquisas. A agência tem competência 

para cobrar tarifas dos usuários de água, seja pela quantidade consumida, seja pela 

poluição provocada. 

 
 Discorrendo sobre o tema da proteção ambiental, Farias51 lembra que no 

âmbito internacional, o conceito de desenvolvimento sustentável foi elaborado pelo 

relatório de Brundtland, resultado da Conferência de Estocolmo de 1982, na qual 114 

países procuraram soluções para o mal uso econômico dos recursos naturais. 

Implícito no conceito de desenvolvimento sustentável, consoante assinala o relatório, 

está a necessidade de satisfação da sociedade atual, sem o comprometimento da 

sociedade futura, bem como a lembrança de que a natureza tem um ritmo próprio de 

regeneração de seu ecossistema, muitas vezes incompatível com a lógica da 

maximização do lucro. Portanto, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), realizada em 1992, indicou preciosos 

caminhos a compatibilizar o desenvolvimento econômico da humanidade com a 

limitada capacidade de regeneração do ecossistema. 

                                                 
50 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 413. 
51 FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre. Ed. Sérgio Antônio 

Fabris. 1999, p. 424. 
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Para o autor, o relatório aponta como parâmetros de proteção ambiental a 

serem seguidos por todas as nações, entre outros, o princípio do poluidor-pagador, o 

princípio da prevenção, da integração da proteção do meio ambiente em todas as 

áreas da política, a aplicação de estudos de impacto ambiental, o emprego de 

instrumentos econômicos, bem como a “internalização de custos externos”. Para ele, 

são parâmetros a serem seguidos por todos os componentes da Federação brasileira 

e pela coletividade na implementação efetiva do desenvolvimento sustentável.  

 

Para o autor, os objetivos concretos como os ressaltados no relatório 

realçam o necessário entrosamento da proteção ambiental interna com a proteção 

ambiental internacional, até em face da natureza do objeto ambiental que 

desconhece as fronteiras territoriais entre países. 

 

 
2.2.   O Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Brasil 
 
 Maia52 relembra que a devastação ambiental é parte integrante, juntamente 

com a monocultura, o escravismo e o latifúndio improdutivo, da história 

agrário/ambiental brasileira. Sua prática, aqui se abancou com os colonizadores, que 

juntamente com todo tipo de aventureiros que nos costados desta terra chegou, 

promoveram, pela extração do pau-brasil, pela cultura da cana-de-açúcar, toda sorte 

de exaurimento, tanto do solo quanto dos recursos hídricos de nosso país. 

 

A degradação dos recursos hídricos e o possível “colapso da água” é uma 

cruel realidade nos dias atuais e que tem despertado interesses em vários setores da 

sociedade brasileira e internacional. Foi em razão da necessidade de proteção dos 

recursos hídricos contra as diversas formas de poluição e de uso inadequado que, no 

                                                 
52 MAIA, Marcus Vinicius Soares de Souza. “A questão da utilização dos recursos hídricos no Brasil e a 

necessidade de seu uso racional com vistas à sua não extinção”. In: Revista de Direito Agrário, v. 17, n. 16, 
jul./dez. 2001, p. 7-14. 



 49

Brasil, foram surgindo as normas legais53 que pretendiam planejar, regular e 

controlar a utilização da água no País. 

 
 É importante salientar que a criação dessa Política Nacional de Recursos 

Hídricos insere-se em um longo processo de institucionalização e regulamentação da 

água, verificada na história do Brasil a partir de 1909, resumidamente relacionados 

em Cabral.54 

 

Borsoi e Torres,55 respectivamente, gerente e economista da Gerência de 

Estudos de Saneamento do BNDES, afirmaram que a primeira experiência brasileira 

na gestão de recursos hídricos teve início na década de 30 e estava vinculada à 

questão agrícola. Somente em 1933, foi criada a Diretoria de Águas, depois o 

Serviço de Águas, no Ministério da Agricultura. Logo em seguida, em 1934, esse 

serviço foi transferido para a estrutura do Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral (DNPM), quando é editado o Código de Águas, até hoje em vigor, pelo 

Decreto 24.643/34, e, como outros instrumentos legais que disciplinavam as 

atividades do setor, provinha de um modelo de gerenciamento de águas orientado 

por tipos de uso. 

 
Afirmaram, ainda, que a administração dos recursos hídricos no Brasil nessa 

fase era denominada de modelo burocrático, haja vista que a administração pública 

tinha como objetivo predominante cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais 

sobre as águas. Havia extensa legislação a ser obedecida, relativa a concessões e 

autorizações de uso, licenciamento de obras, ações de fiscalização, interdição e 

multa, etc. A visão do processo de gestão era fragmentada, o desempenho estava 

restrito ao cumprimento de normas, havia dificuldade de adaptação a mudanças 

internas ou externas, centralização do poder decisório, excesso de formalismo e 

pouco importância era dada ao ambiente externo. A inadequação desse modelo de 

                                                 
53 Ver anexo I  
54 CABRAL, Bernardo. A Agência Nacional de Água: ANA. (Caderno Legislativo nº 005/2001). v. 2. Brasília: 

Senado Federal, Gabinete do Senador Bernardo Cabral, 2001. p. 160-164.  
55 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 143-165. 
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gestão tinha como conseqüência o agravamento dos conflitos de uso e de proteção 

das águas e a realimentação do processo de elaboração de novos instrumentos 

legais para reforçar o esquema legal. Ao final, tinha-se um vasto conjunto de leis e 

normas, muitas vezes conflitantes e de difícil interpretação. 

 

Em outro momento, ou seja, em uma segunda etapa da gestão dos recursos 

hídricos no Brasil, elas afirmam que se poderia chamar de modelo econômico-

financeiro, caracterizado pelo uso de instrumentos econômicos e financeiros, por 

parte do poder público, para a promoção do desenvolvimento nacional ou regional, 

além de induzir à obediência das normas legais vigentes. Esse período foi marcado 

pela criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(CODEVASF), em 1948. 

 
Para elas, este período foi marcado por duas orientações: as prioridades 

setoriais do governo, constituídas pelos programas de investimentos em setores 

usuários de água como irrigação, geração de energia, saneamento, etc., e o 

desenvolvimento integral (multissetorial) da bacia hidrográfica – uma diretriz mais 

difícil de ser aplicada, pois as superintendências de bacia ficavam vinculadas a 

ministério ou secretaria estadual setorial, com atribuições limitadas ao segmento 

específico de atuação. E a principal deficiência do modelo econômico-financeiro era 

sua necessidade de criar um grande sistema para compatibilizar as ações temporais 

e as espaciais de uso e proteção das águas. Na prática, foram criados sistemas 

parciais que acabaram privilegiando determinados setores usuários de água, 

ocorrendo até uma apropriação perdulária por parte de certos segmentos. Ao final, 

sem conseguir alcançar a utilização social e economicamente ótima da água, tinha-

se a geração de conflitos entre os setores e até intra-setores, na mesma intensidade 

do modelo burocrático de gestão. 

 

Acrescentam que as principais mudanças na estrutura governamental de 

gestão dos recursos hídricos, durante essa etapa, foram em 1961, quando o DNPM 

passou a integrar o Ministério das Minas e Energia; já em 1965, o Serviço de Águas, 

transformado em Divisão, tomou a configuração de Departamento Nacional de Águas 
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e Energia (DNAE). Esse mesmo departamento, em 1968, passou a denominar-se 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e, no início dos anos 

70, incorporando o movimento ecológico pós-Conferência Mundial do Meio Ambiente 

de Estocolmo, em 1972, foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema), 

vinculada ao Ministério do Interior. A Sema passou a atuar, ouvindo o DNAEE, na 

classificação das águas interiores. 

 

Acrescentaram que, durante a década de 70, foram efetuados estudos sobre 

o aproveitamento múltiplo de cursos d’água e bacias hidrográficas e passaram a ser 

exigidos sistemas de tratamento de efluentes em investimentos que derivassem 

recursos hídricos. Mas, foi a partir dos anos 80 que começaram as discussões em 

torno dos pontos críticos da gestão dos recursos hídricos no Brasil. Verificou-se que 

o setor de energia era o único que criava demanda por regulação e, em 

conseqüência, assumia o papel de gestor dos recursos hídricos, pois detinha todas 

as informações disponíveis sobre a água. 

 

Somente em 1984, o DNAEE finalizou o diagnóstico sobre as bacias 

hidrográficas e foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).56 

Também no início dos anos 80, alguns comitês de bacia, a exemplo do 

Paranapanema, Paraíba do Sul e Doce, começaram a evoluir. Em 1986, o Conama 

estabeleceu a classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo o território 

brasileiro, em noves classes, segundo seus usos preponderantes. 

 
E concluíram, afirmando que foi a partir da promulgação da Constituição de 

1988, que foram criadas as condições iniciais para inaugurar a terceira etapa da 

gestão de recursos hídricos, denominado modelo sistêmico de integração 

participativa. Ainda, segundo as autoras, a diferença entre o modelo econômico-

financeiro e o sistêmico de integração participativa é que o segundo, além de 

                                                 
56 CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente - Órgão Consultivo e Deliberativo – com a finalidade de 

assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. In: DEEBEIS, Toufic 
Daher. Elementos de direito ambiental brasileiro. São Paulo. Liv. e Ed. Universitária de Direito, 1999, p. 46. 
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examinar o crescimento econômico, também verifica a eqüidade social e o equilíbrio 

ambiental. A integração desses objetivos deve dar-se na forma de uma negociação 

social, ainda no âmbito da unidade de planejamento da bacia hidrográfica. 

 
Algumas constituições estaduais, promulgadas em seguida à 
Constituição Federal, já detalharam e expandiram essa 
preocupação com o gerenciamento dos recursos hídricos. Além 
disso, vários Estados detentores de domínios sobre as águas como 
São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pará e 
Pernambuco, além do Distrito Federal, já têm suas leis de 
organização administrativa para o setor de recursos hídricos57 

 
Realmente, são sábias as conclusões da citadas autoras, mas é importante 

relembrar que durante todo esse período (1933 a 1988), o País modificou-se em 

profundidade. A população cresceu significativamente, a economia desenvolveu-se, 

a sociedade deixou se ser agrária, tornando-se industrial e, majoritariamente, urbana. 

Essas mudanças resultaram em grandes pressões sobre a disponibilidade dos 

recursos hídricos e a sua qualidade para os diversos usos a que se destinam. 

 
Embora o Brasil, comparado aos países em desenvolvimento, e, mesmo a 

países desenvolvidos do hemisfério norte, tenha tido uma evolução significativa na 

área de gerenciamento dos recursos hídricos, muito há que se fazer para que o 

cidadão e as entidades na atividade produtiva no seu dia-a-dia se incorporarem a 

este esforço. Muitas leis foram criadas, muitas iniciativas foram tomadas, mas muito 

pouca coisa de concreto foi feito, por falta de uma política séria que efetivamente 

levasse em frente o problema. 

 
Foi com o intuito de colocar em prática a Política Nacional de Recursos 

Hídricos que o Congresso Nacional, em 1983, instalou a Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI, da Câmara dos Deputados, que, entre setembro de 1983 e outubro 

de 1984, examinou “a utilização de Recursos Hídricos no Brasil”, cujas conclusões 

foram decisivas para a atual Política Nacional dos Recursos Hídricos. 

                                                 
57 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 143-165. 
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A CPI apresentou, na época, um relatório com sugestões e conclusões, bem 

como afirmando que a utilização dos Recursos Hídricos no Brasil permitia consolidar 

a convicção de que são, nesta área, inúmeros os problemas a serem resolvidos e 

que o primeiro passo consistia na definição e concretização de uma Política Nacional 

de Recursos Hídricos.58 

 

Afirmaram que existiam inúmeros problemas no concernente à legislação, à 

estrutura organizacional, à tecnologia, aos recursos humanos e financeiros, à falta de 

coordenação intersetorial, à falta de conexão com os planos de desenvolvimento, à 

falta de informações básicas, ao estabelecimento de prioridades e à ausência de um 

efetivo sistema de gerenciamento de recursos hídricos. 

 

Argumentaram que a solução desses problemas dependia, em primeiro lugar, 

da conscientização de todos sobre a importância da preservação e uso racional e 

integrado dos recursos hídricos, bem como da participação de todos no debate 

destes problemas e na implementação das medidas necessárias. Na verdade, 

afirmaram que muitos dos problemas atuais surgiram da inobservância da legislação 

já existente e implantada, até mesmo por parte dos órgãos públicos, e muitas falhas 

se configuravam por inadequação de medidas à realidade ecológico e sócio-

econômica do País. 

 
 Já naquela época afirmaram que os conflitos, as distorções, as contradições 

e os desperdícios teriam sua origem na sobreposição de atividades de órgãos que 

acarretavam quase sempre pulverização de recursos financeiros escassos, lentidão 

na concretização de atribuições, ineficiência e até inoperosidade. Acreditavam que 

os estudos, as pesquisas, seminários e congressos relacionados com os recursos 

hídricos concluíam, há muito tempo, sobre as medidas adequadas para o 

equacionamento dos problemas existentes nesta área.  

 

                                                 
58 CABRAL, Bernardo. A Agência Nacional de Água: ANA. (Caderno Legislativo nº 005/2001). v. 2. Brasília: 
Senado Federal, Gabinete do Senador Bernardo Cabral, 2001. p. 153-173. 
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 Acreditavam que a questão prendia-se mais à divulgação mais rápida, ampla 

e efetiva dessas conclusões, à coordenação no sentido de implementá-las e, 

sobretudo, à decisão política de aperfeiçoar os instrumentos para sua viabilização. E 

foram mais contundentes, afirmando que esse aperfeiçoamento só seria possível, 

bem como deveria ser feito, gradualmente, aproveitando tudo de bom que já existia e 

incorporando a participação e a colaboração de todos. Assim, apresentaram algumas 

sugestões para a Política Nacional dos Recursos Hídricos, publicados pelo Senado 

Federal.59 

 

 Pelo que foi exposto, podemos afirmar que um passo bastante definitivo para 

a formulação de uma política nacional moderna de gerenciamento dos recursos 

hídricos, no Brasil, teve início, efetivamente pela criação, em 1978, do Comitê 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas – CEEIBH, que foi 

incumbido do estudo integrado e do acompanhamento da utilização nacional dos 

recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios federais. 

 

 Uma discussão mais ampla do tema, com a participação de segmentos 

organizados da sociedade brasileira, ganhou corpo na Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI, da Câmara dos Deputados, acima citada, que examinou “a utilização 

dos recursos hídricos no Brasil”. Esse esforço teve prosseguimento, em 1989, com a 

Carta de Foz do Iguaçu, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH. 

 

 Todas essas iniciativas se refletiram na Constituição Federal de 1988, onde 

se dispõe que “compete à União instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de seus direitos de uso”. (Art. 21, XIX 

da Constituição Federal do Brasil). 

 

É importante destacar que a nova Constituição Federal introduziu diversas 

novidades no tocante à gestão dos recursos hídricos no Brasil e que foram decisivas 

                                                 
59 CABRAL, Bernardo. A Agência Nacional de Água: ANA. (Caderno Legislativo nº 005/2001). v. 2. Brasília: 
Senado Federal, Gabinete do Senador Bernardo Cabral, 2001. p. 153-173. 
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para uma nova visão sobre a administração dos recursos hídricos. A Constituição 

Federal não revogou o Código das Águas, que ainda continua em vigor, ao contrário, 

houve recepção em grande parte, modificando muito pouco, sendo que a alteração 

mais substancial foi a extinção do domínio privado da água, que era previsto no 

citado Código. 

 

Várias foram às inovações da Carta Magna de 1988,60 no tocante aos 

recursos hídricos, atribuindo condição especial ao tema. No art. 20, § 1º, da Carta 

Magna, o legislador determinou a participação no resultado da exploração de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica ou compensação 

financeira ao ente ou órgão da administração direta da União pela exploração em 

seu território ou zona econômica exclusiva. 

 
 No artigo 21, XIX, o legislador constitucional fixou a Competência da União 

para instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos do uso da água, estabelecendo, ainda, que a 

competência para legislar sobre a água é privativa da União, embora União, Estados, 

Municípios e o Distrito Federal tenham competência comum para registrar, 

acompanhar e fiscalizar as concessões de uso dos recursos hídricos. 

 

 Outra inovação interessante da Carta Constitucional foi verificada no art. 20, 

inciso II e art. 26, inciso I,61 onde foi determinado que os corpos d’água passariam a 

ser de domínio público. Passaram para domínio da União os rios ou lagos que 

banhem mais de uma unidade da Federação ou que sirvam de fronteira interestadual 

                                                 
60 Art. 20, § 1º  - “É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 

a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, 
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.” 

61 Art. 20  - São bens da União: 
III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais. 
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. 
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ou internacional e, para o domínio dos Estados as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, as 

decorrentes de obras da União, no âmbito de seus territórios.  

 

 É importante destacar que em relação às águas subterrâneas, seu domínio 

vai depender das direções dos fluxos subterrâneos e das áreas de recarga 

(alimentação) e de as obras para sua captação terem sido contratadas pelo governo 

federal.  

 

 Ressalte-se que, no caso de gerenciamento de recursos hídricos, a 

competência é essencialmente da União, como esclarece Ferreira Filho,62  verbis: 

 
Gerenciamento de recursos hídricos. Não havia, no direito 
constitucional anterior, norma equivalente. Traduz ela a idéia de que 
os recursos hídricos são de interesse nacional e que, 
conseqüentemente, sua utilização deve ser compatibilizada também 
nacionalmente. 
[...] Por outra parte, tanto a União como os Estados têm 
competência para fiscalizar (grifo nosso) o uso de tais recursos, 
cada um no seu âmbito próprio (v. art. 23, XI). 
 
 

 Com efeito, o art. 23 de nosso Documento Político Básico determina a 

hipótese, em seu inciso XI, pela qual: “registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa exploração de recursos hídricos e minerais de 

seu território” são da competência administrativa comum da União, dos Estados e 

dos Municípios. Nesse caso, compete à lei a determinação das tarefas que caberão 

à União e às entidades político-administrativa integrantes da Federação Brasileira. 

 

 A prevalência da União, portanto, quanto a esta matéria, é clara. Também, 

quanto à competência legislativa, a Constituição brasileira, ao tratar da  matéria,  não  

 

 

                                                 
62 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 

Saraiva, 1990. v. 1. p. 167. 



 57

deixa margem a dúvidas ao definir o seu art. 22, IV,63 que compete privativamente à 

União legislar sobre águas.  

 
 Sabe-se que, o art. 23 da Constituição Federal de 1988, especialmente os 

incisos VI, VII, IX e XI do citado artigo, determinou a competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incumbindo aos mesmos a tarefa 

de proteção do meio ambiente, combate à poluição em qualquer de suas formas, 

preservação das florestas, da fauna e da flora; promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições de vida e de saneamento básico. E, ainda, 

registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

 
 A polêmica em torno do citado artigo é muito grande, os doutrinadores ainda 

não chegaram a um consenso, haja vista as conseqüências jurídicas do citado 

dispositivo. Abordando o tema, Krell64 afirma que esse artigo regulamenta a 

competência administrativa ou competência “geral”, a qual abrange também a 

realização de medidas administrativas e a tomada de decisões políticas. Lembra que 

foi com a inserção desse artigo na Constituição Federal do Brasil que pela primeira 

vez foram atribuídas separadamente competências administrativas, as quais eram, 

até então, “automaticamente” incluídas nas competências legislativas 

correspondentes e, acrescenta, in verbis: 

 
O significado do art. 23, no entanto, até agora foi pouco esclarecido, 
não havendo consenso na doutrina brasileira sobre as 
conseqüências jurídicas deste dispositivo. A tese de que a norma 
atribuiria aos três níveis de governo não apenas o poder para atuar 
nas áreas enumeradas, mas também o dever de tomar as medidas 
necessárias, parece-nos um mero “apelo acadêmico” face à falta de 
possibilidades para intervir nos casos de cumprimento ausente ou 
deficitário dessas tarefas. É justamente por essa falta de 
instrumentos de sanção que não conseguimos ver o rol das 
competências administrativas como uma “imposição de ônus 
consistente na prestação destes serviços e atividades”. 

                                                 
63“Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: 

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.” 
64 KRELL, Andréas Joachim. “A posição dos municípios brasileiros no Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA)”. In: Revista dos Tribunais. São Paulo, 709, nov./1994, p. 7-14. 
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 E mais, o citado autor confirma a divergência doutrinária a respeito do 

assunto afirmando que há autores que compreendem esse dispositivo como uma 

atribuição expressa de um poder de polícia preventivo e repressivo para os 

municípios nessas áreas. Outros entendem que a listagem das competências do art. 

23 como “medida pedagógica”, mediante a qual se pretende mostrar à esfera local, 

de maneira clara e irreversível, o seu importante papel na solução dessas tarefas tão 

significativas em nível nacional. Outros, ainda, alegam que o art. 23 também faculta 

ao poder público a edição de normas legais, as quais seriam diretamente 

necessárias para a realização das tarefas envolvidas, como, por exemplo, o 

estabelecimento e a organização dos órgãos administrativos. 

 
 E finaliza, afirmando que foi justamente em uma área tão abrangente e 

universal, que é a proteção ambiental, que o legislador atribuiu várias competências 

comuns, (arts. 23, 24 e 225 da Constituição Federal) e, em inúmeros casos 

concretos, seguramente terá por conseqüência graves conflitos entre as atividades 

legisladoras e administrativas da União e dos Estados, e, por outro lado, a autonomia 

dos Municípios. Para ele, a solução do problema dependerá, “acima de tudo, do 

empenho dos próprios intérpretes das normas jurídicas em definirem a linha divisória 

entre o interesse preponderante regional e local”65 

 
 Ainda, comentando o citado artigo constitucional, Mukai,66 afirmou que as 

normas de competência comum devem observar um vetor constitucional que nos é 

dado pelo parágrafo único do art. 23. Ou seja, como essa disposição prevê uma lei 

complementar que deverá fixar normas de cooperação entre as unidades federadas 

em matéria ambiental; entre outras matérias, conclui-se que o exercício da 

competência comum, ou qualquer delas, deve observar o princípio da cooperação, e 

não a disputa de poder para aquele exercício, que é o que está ocorrendo no Brasil. 

Para ele, não há aqui lugar para o exercício isolado e não cooperativo do poder de 

                                                 
65 KRELL, Andréas Joachim. “A posição dos municípios brasileiros no Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA)”. In: Revista dos Tribunais. São Paulo, 709, nov./1994, p. 14. 
66 MUKAI, Tochio. “A responsabilidade ambiental da administração pública”. In: Direito Ambiental: o desafio 

brasileiro e a nova dimensão global: Coordenação: Maria Artemísia Arraes Hermans. Brasília, ed. Brasília 
Jurídica: OAB, Conselho Federal, 2002. p. 522-532. 
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polícia ambiental por qualquer esfera de poder. Essa competência somente será 

legítima se exercitada em forma de cooperação. 

 

 Mas, independentemente da discussão doutrinária a respeito da competência 

determinada no art. 23 da Carta Magna, que não é o objeto do trabalho proposto, 

devemos destacar que caberá à União à elaboração de normas gerais, ficando aos 

Estados a atribuição de nos termos das leis elaborar e proceder à aplicação de tais 

regras à realidade local. Aqui, entretanto, estamos diante de matéria que, como 

vimos, constitui competência privativa da União (art. 21), devendo a lei federal ser 

mais ampla e abrangente. 

 

 Em síntese, nossa Constituição Federal ordenou que fosse elaborada lei 

estabelecendo uma “Política Nacional de Recursos Hídricos” (art. 21, XIX). E esta lei 

deve ser federal, pois somente a União tem competência para legislar sobre Política 

Nacional das águas. 

 

 Não obstante a entrada em vigor da Nova Constituição Federal de 1988, com 

todas essas citadas inovações, onde já havia sido estabelecida a competência da 

União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir 

critérios de outorga de seus direitos de uso, ainda, não foi desta vez que 

deslancharia uma Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 A instituição de uma Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como a 

criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pela 

primeira vez na história do País, foi o objetivo da Lei nº. 9.433/97 que estabeleceu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e Instituiu o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo como órgão gestor a Secretaria de 

Recursos Hídricos – SRH do Ministério do Meio Ambiente. 
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2.3.   A Política Nacional de Recursos Hídricos – a Lei nº 9.433/1997 

 

 O Projeto de Lei nº 2.249/91 – que deu origem à Lei nº 9.433/97 – foi enviado 

pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados em 1991, tendo sido relator na 

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias o Deputado Fábio 

Feldmann, e, posteriormente, o Deputado Aroldo Cedraz. O projeto sofreu inúmeras 

e profundas alterações em seu texto original, e somente foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados em outubro de 1996, ou seja, 5 anos depois. 

 

 Em janeiro de 1997 foi, afinal, sancionada a Lei nº 9.433/97 (Lei das Águas), 

que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que veio incorporar 

princípios, normas e padrões de gestão da água universalmente aceitos e já 

praticados em diversos países.67 

 

 Esta lei foi fruto da imensa preocupação de vários segmentos da sociedade 

brasileira e teve a intensa participação de todos os segmentos ligados, de alguma 

forma, ao uso e à conservação dos recursos hídricos, bem como traz as 

características da integração, da participação e da descentralização. 

 

 A Lei nº 9433/97 traz no seu bojo um caráter inovador, uma vez que 

institucionaliza a gestão participativa, não só entre as esferas de governos estaduais 

e federal, mas também na base da sociedade brasileira. Em seus princípios estão a 

adoção de bacia hidrográfica como unidade de planejamento e garantia dos usos  

múltiplos da água e o seu reconhecimento como bem econômico. 

                                                 
67 “De principal novidade, a nova lei enfatizou (...) a responsabilidade penal da pessoa jurídica, prevendo para 

elas tipos e sanções e bem definidos, evidentemente, diversas daquelas que só se aplicam à pessoa humana. No 
geral, a nova lei transformou em crimes, com penas, em média, de um a três anos, a maioria das condutas 
outrora tidas simplesmente como contravenções penais, que previstas no Código Florestal ou em outros 
diplomas legais. Passou a punir com pena de até cinco anos quem dificultar ou impedir o uso público das 
praias, situação que é comum ao longo da zona costeira. Corrigiu distorções existentes no Código de caça, 
como a que tipificava de crime inafiançável, com alta punição, o fato de um simples camponês abater um 
animal silvestre para o consumo; enquanto os imensos latifúndios, pulverizados com agrotóxicos, ficavam 
isentos de sanção penal, mesmo que houvesse a dizimação de um ecossistema por inteiro.” In: SALES, Miguel. 
“Lei de crimes ambientais”. Jus Navigandi, [S.l.], n. 24. Disponível em: < 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1706. Acesso em: 23 nov. 2001. 
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 Garrido,68 Secretário Executivo do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos 

– CNRH, afirmou que entre as diretrizes gerais traçadas para a implementação da 

Política Nacional está a necessidade de sua integração e articulação do 

planejamento regional, estadual e nacional, considerando a gestão ambiental, o 

ordenamento do uso do solo e a gestão de sistemas estuarinos69 e de zonas 

costeiras. 

 
 Alegou que a legislação brasileira ainda criou um arcabouço institucional 

para a área de recursos hídricos que enseja a participação de todos os agentes 

sociais interessados nas decisões sobre o uso da água. Tal arranjo de instituições 

tem na figura do comitê de bacia a unidade de ação e, ao mesmo tempo, o seu 

centro de articulação. Porém, o ápice do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, ao qual todas as demais instâncias do Sistema se subordinam, é 

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos que atua em uma dimensão 

verdadeiramente nacional no sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Essa 

dimensão nacional garante o gerenciamento abrangente, capaz de superar os 

interesses locais e regionais em busca dos objetivos nacionais. 

 
 Informou, ainda, que o CHRH tem, na sua composição, representantes de 

diversos ministérios e secretarias do Governo Federal, dos Conselhos Estaduais e 

de Recursos, de usuários de recursos hídricos e de organizações civis de recursos 

hídricos. Desde a sua instalação, várias resoluções já foram aprovadas. E destacou, 

verbis: 

 
Entre as várias competências, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos tem avançado na normatização dos instrumentos de gestão 
e nas discussões relevantes dos principais problemas brasileiros de 
gerenciamento hídrico. É, sem sombra de dúvida, o fórum mais 
adequado de deliberação, pois confere, por sua representação, um 

                                                 
68 CNRH. Brasília, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, [2002]. Disponível em: <http://w.w.w.cnrh-

srh.gov.Br/apresentação/main.htm>. Acesso em: 01 jul. 2002. 
69 Um estuário é um corpo d’água parcialmente encerrado, que se forma quando as águas doces provenientes de 

rios e córregos fluem até o oceano e se misturam com a água salgada do mar. Os estuários e as áreas 
circundantes são áreas de transição entre a terra e o mar, entre água doce e salgada. In: AGUAONLINE. “Guia 
do saneamento”. Glossário. [S.l.], 2000. Disponível em: <http://www.aguaonline.com.br>. Acesso em: 03 nov. 
2002. 
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maior dinamismo ao sistema e uma maior legitimidade às decisões, 
por participarem do mesmo todos os segmentos interessados da 
área nos recursos hídricos. 
Ao criar as oito câmaras Técnicas, o Conselho ampliou sua base de 
participação, permitindo o envolvimento de mais de 100 profissionais 
extremamente qualificados de diversos setores da sociedade. [...]. O 
aumento do número de membros do Conselho permite uma maior 
participação dos usuários e da sociedade civil nas questões de 
recursos hídricos. [...]. Este procedimento visa a garantir uma 
democracia cada vez mais participativa70. 

 

 Podemos, então, perceber que a Lei nº 9.433/97 vem ao encontro dos 

principais aspectos do modelo sistêmico de integração participativa e requer 

instrumentos legais específicos para sua implementação.  

 
 O Projeto de Lei nº 2.249/91, que deu origem à Lei nº 9.433/97, foi 

longamente discutido durante o processo legislativo (período de 1995 a 1996). As 

principais divergências na discussão do projeto ocorreram sobre o tema da cobrança 

pelo uso da água e a subordinação do setor elétrico à referida lei. 

 
 O Presidente da República vetou alguns temas, principalmente no que 

concernia à cobrança, reduzindo as possibilidades de desvio dos recursos cobrados 

para aplicação fora da bacia ou de isenções de cobrança pelo uso da água, bem 

como de uso dos recursos gerados no orçamento geral da União, quando 

provenientes de rios de seu domínio. Também, foi retirada do corpo da lei a previsão 

de compensação financeira aos municípios com áreas afetadas pelos investimentos 

para proteção dos recursos hídricos. 

 
 Comentando o tema, Borsoi e Torres71 afirmaram que, no que concerne ao 

setor elétrico, a questão principal era que a outorga para o uso da água não deveria 

se confundir com a concessão do serviço de geração de energia. A empresa 

geradora deveria obter a outorga junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

ou ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, se fosse o caso, além de conseguir 
                                                 
70 CNRH. Brasília, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, [2002]. Disponível em: <http://w.w.w.cnrh-

srh.gov.Br/apresentação/main.htm>. Acesso em: 01 jul. 2002. 
71 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 

Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 143-165. 
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a concessão para a geração de energia elétrica junto ao respectivo órgão regulador 

competente. 

 

 Esclareceram que a necessidade de outorga para o uso da água e de 

outorga para a prestação do serviço público concedido é comum a diversos setores. 

O caso do setor de saneamento é ilustrativo, pois os concessionários terão que 

pleitear a outorga pelo uso da água para o abastecimento ou para o despejo de 

efluentes, além de estarem sujeitos à outorga – por parte do poder concedente, no 

caso os municípios – relativa à concessão para a prestação do serviço de 

saneamento. Contudo, o artigo que fazia a distinção entre outorga pelo uso dos 

recursos hídricos e outorga para concessão do serviço público foi integralmente 

vetado. 

 

 Afirmaram que a Lei nº 9.433/97 que estabeleceu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos representa um novo marco institucional no País, pois incorpora 

princípios, normas e padrões de gestão de água já aceitos e praticados em muitos 

países. A expectativa do governo federal é que ela opere uma transformação na 

gestão tanto dos recursos hídricos quanto do meio ambiente. E concluíram alegando 

que, até hoje, é de difícil implementação o sistema de penalidades ou restrições para 

empresas de saneamento, indústrias ou propriedades rurais que despejam seus 

resíduos nos corpos d’água. E são os grandes usuários que praticam o uso 

indiscriminado, juntamente com o desperdício. Com a lei, o uso da água tem que ser 

autorizado por meio da outorga e será cobrado. 

 

 

 Realmente, há bastante dificuldade a ser vencida, não só pelo Brasil, mas 

por outros países e entidades internacionais. O importante é que passos importantes 

já foram dados e que, inclusive, influenciaram na criação da Lei nº 9.433/97. 
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 Entre os princípios internacionais aceitos sobre gestão de recursos hídricos, 

incorporados à Lei nº 9.433, estão os fixados na Agenda 21,72 que foram 

aprimorados para serem factíveis e passíveis de serem implementados. E, entre os 

princípios básicos discutidos naquela Conferência, que foram implementados na lei 

brasileira, estão as orientações sobre a bacia hidrográfica, haja vista que restou 

determinado naquela Conferência que a bacia hidrográfica é a unidade para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atividade de 

gestão desses recursos; que o gerenciamento dos recursos hídricos deve possibilitar 

sempre o múltiplo uso da água; que a água é recurso natural limitado e que tem valor 

econômico; que o gerenciamento dos recursos hídricos deve ser descentralizado e 

envolver a participação do governo, dos usuários e das comunidades locais; que a 

água é propriedade pública e que, quando houver escassez, a prioridade no uso da 

água é para o consumo humano e dos animais. 

 

 Todos esses princípios incorporados à Lei nº 9.433/97 foram de suma 

importância e deram um colorido especial à citada lei, uma vez que se estabelecendo 

os limites da bacia como o perímetro da área a ser planejada, torna-se mais simples 

a realização do balanço hídrico, isto é, o cotejo entre a disponibilidade e as 

demandas pela água; o reconhecimento do valor econômico da água é o indutor ao 

uso racional desse líquido, pois serve de base para a instituição da cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos e a gestão descentralizada, é o que tem de mais 

inovador, uma vez que se pretende que os governos regionais e locais tenham a 

responsabilidade pela tomada de decisão, retirando-se de Brasília e das capitais 

estaduais essa prerrogativa. A gestão participativa tem o objetivo de incluir os 

usuários e a sociedade organizada, em geral, no processo decisório. 

 

 

 

 

                                                 
72 Agenda 21: Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3. ed. Brasília: Senado 

Federal, 2001. 598 p. 



 65

2.3.1.   Fundamentos da Lei nº 9.433/97 

 

A Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem os seguintes 

fundamentos.73 

 

2.3.1.1   O domínio público da água 

 
A Lei nº 9.433/97 pretende assegurar com esse fundamento a criação de um 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (art. 25 e seguintes), cujo 

funcionamento é regido pelo princípio básico de garantia de acesso aos dados e 

informações a toda a sociedade, e não apenas aos órgãos públicos, uma vez que a 

água é um bem público. 

 

A característica relevante do conceito de “bem de domínio público” não é o 

fato deste pertencer à União ou aos Estados. “A dimensão jurídica do domínio 

público hídrico não deve levar o Poder Público a conduzir-se como mero proprietário 

do bem, mas como gestor que presta contas, de forma contínua, transparente e 

motivada.” Trata-se do dever de prestar informações ao público.74 

 
Todos os recursos hídricos (rios, lagos, mares, etc.) são 

inquestionavelmente, de natureza pública (sendo de domínio da União ou dos 

Estados), mas ainda que se admitisse a existência  de  águas  particulares,  o  que  a  

 

                                                 
73 “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; 
IX - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
IV - a bacia hidrográfica e 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.” 

74 MACHADO. Ob. cit., p. 329. 
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nova lei não permite, estas teriam a sua utilização sempre condicionada e limitada 

pelo interesse público, como todos os bens ambientais. 

 

 Scheibe75 comenta que outro aspecto significativo, na disciplina 

constitucional das águas, é a extinção da propriedade privada sobre elas, em face da 

previsão de propriedade somente da União e dos Estados, sobre todos os corpos 

d’água, derrogando, pois, o Código Civil e O Código de Águas, no que diz respeito a 

esse ponto. Vale dizer que o proprietário da terra não é mais proprietário dos 

recursos hídricos (superficiais ou subterrâneos) nela existentes, permanecendo, 

entretanto, na condição de utente e seu detentor e administrador. E, pode-se dizer 

que é Administrador da coisa pública, pois, no atual regime, a água é um bem 

público de uso comum do povo. 

 
 Para a autora, se a vontade do constituinte de 1988 declarou o domínio 

estatal sobre a água e esta, como bem indispensável à vida, integra o meio ambiente 

sadio e equilibrado que é direito de todos e bem de uso comum do povo, como 

expressamente o declara o art. 255, caput, da Constituição Federal, força é concluir 

que o proprietário da terra aquinhoada com recursos hídricos sobre estes detém, 

hoje, apenas a guarda e o poder de administração, sujeito a rigoroso controle 

público, em prol da preservação ambiental. 

 
 Segundo Scheibe,76 alguns administrativistas, como Hely Lopes Meirelles77 e 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro,78 são contrários a esse entendimento, mantendo a 

opinião de que persiste a propriedade privada sobre águas comuns, tal como as 

define o Código de Águas, ou seja, aquelas que não permitem navegação nem 

flutuação. Embora o dissenso doutrinário, Scheibe afirma que a questão, do ponto de 

vista da defesa ambiental, fica resolvida pelo só entendimento de que o poder de 

                                                 
75 SCHEIBE, Virgínia Amaral da Cunha. “O regime constitucional das águas”. In: Revista de Direito 

Ambiental. v. 7, n. 25, jan./mar. 2002, p. 207-217. 
76 SCHEIB. Ob. cit. p.25. 
77 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo. RT. 1989, p. 468. Apud. 

SCHEIBE. Ob. cit., p. 210. 
78 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 4. ed. São Paulo. RT. 1994, p. 473-474. Apud. 

SCHEIBE. Ob. cit., p. 210. 
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polícia alcança o uso de qualquer corpo hídrico, sob qualquer domínio ou em terras 

de qualquer domínio, na forma de limitação administrativa, em prol do meio ambiente 

sadio e equilibrado. 

 

2.3.1.2   O valor econômico da água e sua limitação 

 

Embora a Lei nº 9.433/97 tenha estabelecido, nos seus arts. 20 e seguintes, 

os critérios para fixação de valores e sua aplicação prioritária, o sistema de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos é muito recente e, ainda, não foi devidamente 

regulamentado e implementado eficazmente no Brasil, bem como tem gerado 

inúmeras discussões sobre o assunto. 

 

A citada lei, em seu art. 19, afirma que a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos objetiva reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma 

indicação de seu valor; incentivar a racionalização do uso; obter recursos financeiros 

para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de 

recursos hídricos sujeitos à outorga do Poder Público. 

 

A compreensão da água como bem de valor econômico e passível de 

cobrança pelo seu uso é recomendada pela própria Agenda 21 (resultado da 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro em junho de 1992). Trata-se de um instrumento necessário para o equilíbrio 

entre a oferta e a demanda. 

 

2.3.1.3   O equilíbrio entre os diversos usos da água e as prioridades 

 

A Lei nº 9.433/97 optou por estabelecer uma utilização preferencial em caso 

de escassez (para consumo humano e para os animais), embora não deixe de 

reconhecer outros usos necessários, dependentes de outorga pelo Poder Público. 

O gerenciamento dos recursos hídricos deve possibilitar sempre o múltiplo 

uso da água. A adoção do princípio dos usos múltiplos termina com o tradicional 
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comando do setor elétrico sobre o processo de gestão da água e iguala todos os 

usuários em termos de acesso. Mas, quando houver escassez, a prioridade no uso 

da água é para o consumo humano e dos animais. 

 
 
2.3.1.4  A bacia hidrográfica é a unidade físico-territorial de planejamento e 

gerenciamento das águas. 
 
Trata-se da adoção do princípio, já consagrado em diversas leis estaduais, 

de que a bacia hidrográfica é a unidade físico-territorial de planejamento e 

gerenciamento das águas.  

 
Granziera79 ensina que as bacias hidrográficas devem ser consideradas 

como um “todo indivisível”, e que a gestão dos recursos hídricos deve inserir-se no 

âmbito da bacia hidrográfica natural e não no das fronteiras administrativas e 

políticas. A lei procurou estabelecer limites, tendo a bacia como o perímetro da área 

a ser planejada; torna-se mais simples a realização do balanço hídrico, tentando, 

assim, também integrar os entes para uma efetiva participação, haja vista a 

necessidade de criação de Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 
Os Comitês de Bacia Hidrográfica fazem parte do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos instituídos pela Lei nº 9.433/97 e têm, entre 

outras, as atribuições de aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica 

e acompanhar a sua execução. Já os Planos de Recursos Hídricos deverão ser 

elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. 

 
 
2.3.1.5   Descentralização na administração dos recursos hídricos 

 
A Lei nº 9.433/97 procurou criar alguns mecanismos institucionais de 

participação dos cidadãos e comunidades usuárias de recursos hídricos, incluindo 

seus representantes no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e nos Comitês de 

                                                 
79 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas e meio ambiente. São Paulo: Ícone, 1993, p. 22. 
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Bacia Hidrográfica, que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  

 
 Oportunamente foi criado o Decreto nº 2.612/98 que regulamentou a 

composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é 

composto por representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da 

República relacionados com a gestão da água (sem exceder a metade mais um do 

total dos membros do Conselho), indicados pelos Comitês Estaduais; dos usuários 

dos Recursos Hídricos e das organizações civis de Recursos Hídricos. 

 
É importante salientar que a participação de órgãos públicos nestes 

colegiados é legalmente limitada à metade do total de representantes, de forma a 

proporcionar, pelo menos em tese, uma representação minimamente eqüitativa de 

Estado e Sociedade. É fundamental a participação dos cidadãos na definição de 

políticas públicas atinentes aos recursos hídricos, uma vez que garante o amplo e 

livre acesso público a informações no tocante ao assunto, bem como torna a 

sociedade também responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos. 

 
Granziera,80 comentando sobre o tema, afirmou que a decisão sobre as 

prioridades para outorga insere-se no Sistema de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos, pois cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica aprovar o Plano de Bacia, que 

deve contê-las, há que verificar e definir o interesse público em tela que fixará as 

diretrizes norteadoras da decisão administrativa sobre o outorga.  

 
Logo, podemos concluir que é de fundamental importância a criação dos 

Comitês de Bacia, para a efetivação da Sistema de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos, adotado no Brasil. 

 
 
 
 
 

                                                 
80 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. “Outorga de direito de uso da água: aspectos legais”. In: Revista de 

Direito Ambiental. v. 7, n. 26, abr./jun. 2002, p. 152-166. 
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2.3.2.   Objetivos da Lei nº 9.433/97 
 

 O art. 2º da lei nº 9.433/9781 estabelece os objetivos da Lei para a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, e a principal preocupação do legislador foi a de 

proporcionar às futuras gerações de brasileiros mecanismos aptos a assegurar-lhes, 

pela efetiva aplicação da lei, quantidades suficientes de água para a utilização que 

venha a se fazer necessária. 

 
 A nova lei pretende assegurar a integridade e sustentabilidade a longo prazo 

dos recursos naturais, estabelecendo limitações e restrições ao seu uso e 

exploração. Afasta-se, portanto, da concepção legal anterior de viabilizar apenas o 

seu aproveitamento com fins econômicos e de priorizar as demandas do setor 

elétrico em detrimento dos demais usos da água.  

 
 
2.3.3.   Diretrizes da Lei nº 9.433/97 
 
 O art. 3º da Lei nº 9.433/9782 estabelece as diretrizes gerais de ação para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Observa-se que as 

diretrizes estabelecidas pela citada lei estão intimamente relacionadas com os 

fundamentos e objetos da Política Nacional de Recursos Hídricos, orientada 

                                                 
81“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 críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais.” 

82 Art. 3º  -  Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais das diversas regiões do País; 
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com os dos setores usuários e com os planejamentos 
regional, estadual e nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de 
interesse comum. 
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basicamente para a necessidade de assegurar às futuras gerações a disponibilidade 

dos recursos hídricos pela sua utilização atual de forma racional. 

 

 A Agenda 21 recomenda como meta a ser cumprida, até o ano 2000, o 

estabelecimento de estruturas institucionais e instrumentos jurídicos apropriados 

visando assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade 

para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preservem as 

funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as 

atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de 

moléstias relacionadas com a água.83 

 
 A Agenda 21 também estabelece que o manejo integrado dos recursos 

hídricos baseia-se na percepção da água como parte integrante do ecossistema, um 

recurso natural e bem econômico e social cuja quantidade e qualidade determinam a 

natureza de sua utilização. 

 

 

2.3.4.   Dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 
 

O art. 5º da Lei nº 9.433/97 estabelece os instrumentos84 da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, ou seja, os Planos de Recursos hídricos são planos diretores 

que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos (art. 6º). São planos de 

longo prazo, com horizonte e planejamento compatível com o período de 

implantação de seus programas e projetos e terão conteúdo mínimo, de acordo com 

o art. 7º.  

                                                 
83 AGENDA 21. Ob. cit., cap. 18. 
84“Art. 5º  - São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V - a compensação a municípios; 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos”. 



 72

 Segundo as orientações da citada lei, os Planos de Recursos Hídricos serão 

elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. O enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, está previsto 

no art. 9º da citada lei, segundo os seus usos preponderantes, e visam: a) assegurar 

às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; 

b) diminuir os custos de combate à poluição, mediante ações preventivas 

permanentes. 

 
 Já o art. 10 atribui à legislação ambiental o estabelecimento de corpos de 

água, instrumento fundamental ao controle da qualidade ambiental das águas. Tal 

medida inerente ao poder de polícia ambiental visa combater, de forma preventiva, a 

poluição das águas, mediante a avaliação dos níveis de qualidade das águas, a fim 

de estabelecer metas a serem atingidas segundo os usos principais a que se 

destinam. Esse enquadramento atualmente é feito pela Resolução Conama Nº 20/86, 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) que afirma que o enquadramento de corpos 

deve ser baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de 

qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades das comunidades. E 

o art. 13 da referida lei estabelece que toda outorga de direitos de uso dos recursos 

hídricos deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado. 

 

 A Resolução Conama 20/8685 estabelece nove classes de uso 

preponderante, sendo cinco para as águas doces, duas para as águas salobras e 

duas para as salinas. Segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, de 

acordo com o art. 44, XI, “a”, da Lei nº 9.433/97, compete às Agências de Água 

propor aos Comitês de Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos de água nas 

classes de uso, para encaminhamento ao Conselho Nacional ou Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio federal destes. 

 
 Comentando o tema, Granziera86 afirma: 

 
                                                 
85 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. Gestão de recursos hídricos. [S.l.], 2002. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/srh>. Acesso em: 09 nov. 2002. 
86 GRANZIERA. “Outorga de direito de uso da água: aspectos legais”. Ob. cit., p. 60. 



 73

Independentemente dos inúmeros conceitos doutrinários e legais de 
poluição hídrica, o enquadramento de corpos de água, de acordo 
com a classificação da qualidade das águas, tendo em vista seu uso 
preponderante, indiretamente redefine poluição hídrica, que passa a 
ser qualquer estado, da qualidade das águas, pior do que as 
estabelecidas. Isso, evidentemente, facilita sobremaneira, em 
processos judiciais, ou em nível administrativo, a constatação da 
ocorrência da poluição. Em conseqüência disto, pode-se considerar 
poluente qualquer efluente que conduza a qualidade das águas a 
condições piores do que as fixadas.  

 

 O art. 11 da Lei em comento determina que o regime de outorga de direitos 

de uso de recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. E o 

artigo 12 determina que estão sujeitos à outorga pelo Poder Público toda derivação 

ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; toda extração de 

água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; 

todo lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; o 

aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e outros usos que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. 

 

 Em contrapartida, o parágrafo 1º do art. 12 enumera as hipóteses de usos de 

recursos hídricos que independem de outorga pelo Poder Público, portanto, não 

estariam sujeitos à cobrança: o uso de recursos hídricos para a satisfação das 

necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; as 

derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e as acumulações 

de volumes de água consideradas insignificantes. 

 

Observando os artigos 13 a 18 da Lei nº 9.433/97, podemos concluir que 

toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 

Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que estiver o corpo de água, art. 

13, bem como a outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso 

múltiplo destes e será efetivada por ato da autoridade competente do Poder 
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Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal, por prazo não superior a 35 

anos, renovável, conforme determina o art. 16 da referida lei e, ainda, que a outorga 

não implica na alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas no simples 

direito de seu uso (art. 18). 

 
E, ainda, podemos frisar que o Poder Executivo Federal poderá delegar aos 

Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso 

de recursos hídricos e de domínio da União (art. 14, § 1º), mas, essa outorga de 

direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em 

definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: a) não-

cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga; b) ausência de uso por três 

anos consecutivos; c) necessidade premente de água para atender a situações de 

calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas; d) 

necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; e) necessidade 

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

disponha de fontes alternativas; f) necessidade de serem mantidas as características 

de navegabilidade de corpo de água. 

 

 Segundo o artigo 19 da citada lei, a cobrança pelo uso tem por objetivo 

reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor, bem como incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos 

financeiros para o financiamento dos programas e intervenções previstos nos planos 

de recursos hídricos; 

 

 Esse princípio da racionalização e da cobrança pelo uso da água não é 

novidade na Lei nº 9.433/97; outra lei já havia tratado do assunto. A Lei nº 6.938/81 

já havia instituído a Política Nacional do Meio Ambiente, e, no seu art. 4º, VII, previa-

se a imposição ao usuário da contribuição por utilizar recursos ambientais com fins 

econômicos. Trata-se, basicamente, da incorporação, pela legislação ambiental 

brasileira, do princípio do usuário-pagador, já consagrado em legislações de diversos 

países. 
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 A Lei nº 9.433/97 determina que estão sujeitos à cobrança os usos de 

recursos hídricos que dependem de outorga do Poder Público, e fixam-se os critérios 

dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos tais como: a) nas 

derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de 

variação e, b) 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. 

 

 Dado curioso e inovador da referida Lei é que os valores arrecadados com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados no financiamento de estudos, 

programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, bem como 

no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

 Complementando o assunto sobre a cobrança do uso de recursos hídricos, 

vamos encontrar ainda na Lei nº 9.433/97, especialmente no art. 35, X, determinação 

no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabelecer 

os critérios gerais para o outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a 

cobrança por seu uso e, no art. 37, VI, a determinação de que compete aos Comitês 

de Bacia Hidrográfica estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 

 

 Já às Agências de Água (art. 41, III, IV e V) competem efetuar, mediante 

delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, analisar e emitir 

pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira 

responsável pela administração desses recursos e acompanhar a administração 

financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

em sua área de atuação. 
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 E, ainda, de acordo com o art. 31 da mesma lei, na implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito Federal e 

dos Municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico 

de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas 

federais e estaduais de recursos hídricos. Este é um dos grandes avanços desta lei, 

tendo em vista que o princípio da integração da gestão ambiental com a gestão de 

recursos hídricos é tido como fundamental pela maioria dos especialistas do assunto, 

haja vista que, entre os principais fatores que alteram a qualidade das águas, está o 

uso inadequado do solo, principalmente pela agropecuária, mineração e urbanização 

em geral. Este lei incorporou, também, a necessidade articulação sistêmica e 

permanente entre os diversos setores institucionais afetos à gestão ambiental. 

 

 

2.3.5.   Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

 
 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 21, XIX, determinou ser da 

competência da União a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, bem como definir os critérios de outorga de direitos de seu uso. 

 

Assim, em obediência à determinação constitucional, o art. 32 da Lei nº 

9.433/97 estabeleceu a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e fixou os objetivos do sistema de gerenciamento; dentre eles podemos 

destacar: a) coordenar a gestão integrada das águas; b) arbitrar administrativamente 

os conflitos relacionados com os recursos hídricos; c) implementar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos; d) planejar, regular e controlar o uso, a preservação 

e a recuperação dos recursos hídricos e e) promover a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. 
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 Comentando a problemática da gestão ambiental brasileira, Ribas87 afirma 

que os agentes deste processo de gerenciamento, de administração, de gestão 

seriam, em conformidade com prévia definição, o governo, as empresas, o mercado 

e a sociedade, os quais buscariam, dentro de um “pano de fundo” que seria o 

Estado, formas de gestão dos problemas que afligiriam não somente o Estado como, 

em última instância, a própria sociedade.  

 

 Para ele, uma satisfatória gestão ambiental induziria a melhores condições 

do próprio ambiente humano (notadamente quanto ao escopo das políticas públicas 

vinculadas à saúde, habitação, educação, segurança pública, alimentação, ao meio 

ambiente, transporte público, emprego, saneamento básico, à seguridade social, 

etc.) 

 

 O art. 33 da citada lei, em contrapartida, estabelece quais sãos os órgãos 

que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Redação 

dada pela Lei nº, 9.984 de 17/07/2000), que são: 

 

 

2.3.5.1.   Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por representantes 

dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no 

gerenciamento ou no uso de recursos hídricos; de representantes indicados pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; de representantes dos usuários dos 

recursos hídricos; de representantes das organizações civis de recursos hídricos. 

 

O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá 

exceder a metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, competindo-lhe: promover a articulação do planejamento de recursos 

                                                 
87 RIBAS, Luiz César. A problemática ambiental. Reflexões, ensaios e propostas. São Paulo. Editora de 

Direito. 1999. p. 31. 
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hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários; 

arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos; deliberar sobre os projetos de aproveitamento de 

recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que 

serão implantados; deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas 

pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica; analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos 

hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos; estabelecer diretrizes 

complementares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos; aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos; 

acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas e, finalmente, estabelecer 

critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a 

cobrança por seu uso. 

 
 
2.3.5.2.   Dos Comitês de Bacia Hidrográfica 

 
 Os Comitês de Bacias Hidrográficas são um tipo novo de organização no 

Brasil, e contam com a participação de usuários, das prefeituras, de organizações 

civis e de representantes estaduais e federais. Os membros do comitê exercem o 

papel de parlamento das águas da bacia, pois é o local de decisões sobre as 

questões relativas à bacia. 

 
Os comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados com 
atribuições normativas, deliberativas e consultivas a serem exercidas 
nas bacias hidrográficas de sua área de atuação. Funcionam como 
parlamentos com representantes dos diversos setores da sociedade e 
do poder público”88 

 

                                                 
88 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 143-165. 
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 Foi a Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, 

de 10/04/2000, que regulamentou a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

que estava prevista nos arts. 37 a 40 da Lei nº 9.433/97, e que terão como área de 

atuação a totalidade de uma bacia hidrográfica; sub-bacia hidrográfica de tributário 

do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou grupo de 

bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

 

É importante ressaltar que a instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em 

rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República, 

competindo aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: 

a) promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes; b) arbitrar, em primeira instância 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; c) aprovar o Plano de 

Recursos Hídricos da bacia; d) acompanhar a execução do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas 

metas; e) propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; f) estabelecer os 

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

cobrados; e g) estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso 

múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

 
Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao 

Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo 

com sua esfera de competência. E os Comitês de Bacia Hidrográfica serão 

compostos por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal cujos 

territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, 

dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação, dos usuários 

das águas de sua área de atuação, das entidades civis de recursos hídricos com 

atuação comprovada na bacia. 
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O número de representantes de cada setor, bem como os critérios para sua 

indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação 

dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade 

do total de membros. Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios 

fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União 

deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. 

 

Outro aspecto interessante inserido neste artigo é o parágrafo 3º do artigo 39 

que estabelece que, nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios 

abranjam terras indígenas, devem ser incluídos representantes da Fundação 

Nacional do Índio - Funai, como parte da representação da União, das comunidades 

indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. O que é de suma importância 

para integrar o povo indígena nas decisões referentes às questões ambientais. 

 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um Presidente e um 

Secretário, eleitos dentre seus membros. 

 

 Referindo-se ao papel dos Comitês de Bacias, implementados pela Lei nº 

9.433/97, Farias89 comenta que foi com a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos que o consumidor vai pagar pela água (bem público) que usar. A 

primeira experiência em nível nacional do gênero deverá ocorrer em 2002 para os 

usuários das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange parte dos Estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Atualmente, as empresas de 

saneamento não cobram nada pela água bruta utilizada no País. Paga-se pelo 

serviço de captação, tratamento e transporte da água até o consumidor. Em muitos 

lugares, não se paga sequer pela coleta nem pelo tratamento do esgoto. 

 

                                                 
89 FARIAS, Paulo José Leite. “O apagão e a cobrança pelo uso da água: um estudo sócio-jurídico da ineficiência 

do Estado na proteção ambiental e do crescente uso de instrumentos econômicos no Brasil”. In: Revista 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, Ano 9, 
Volume 18, jul./dez. 2001, p. 150-172. 
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 Segundo Barraqué,90 citado por Farias,91 na França, em compensação, as 

taxas de uso da água representam uma receita em torno de R$ 1 bilhão por ano, o 

que mostra a importância quantitativa desses recursos. Ainda, segundo Farias, a 

definição do preço da água será estabelecida pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

consoante a Política Nacional de Recursos Hídricos já referida, que estão sendo 

criados para as bacias federais por meio de decretos do Presidente da República. 

Desse modo, o Estado está delegando à coletividade, por meio dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas, a tarefa de gestão do uso e dos valores a serem cobrados pela 

água consumida.  

 

 Surge, pois, uma interação do agir econômico e do agir político. E, segundo 

Raymond Aron, analisando a obra de Weber, “Economia e Sociedade”, citado por 

Farias92, temos: verbis: 

 

Concretamente, é impossível separar o agir econômico do agir 
político, como se separassem dois corpos em uma composição 
química. O agir econômico pode comportar o recurso, aqui ou ali, a 
meios de força e, por conseguinte, comportar uma dimensão política. 
Por outro lado, qualquer ação política, isto é, qualquer exercício 
contínuo de dominação de um ou de alguns homens sobre outros 
homens, exige um agir econômico. 

 

Para Farias, busca-se, assim, não uma dominação tradicional ou uma 

carismática, mas sim, uma dominação racional do Estado, por meio do Comitê de 

Bacia (participação popular). Em outras palavras, trata-se de uma gestão 

administrativa característica da Modernidade, do Iluminismo, em que a Lei, símbolo 

da razão humana, feita pelo Parlamento clássico é substituída por “Lei” feita pela 

comunidade como matriz econômica. 

                                                 
90 “Existem 15.500 serviços de distribuição de água em França e todos pelo menos à escala municipal”. In:. 

BARRAQUÉ, Bernard. As políticas da água na Europa. Lisboa: Piaget, 1996, p. 144. Apud. FARIAS. “O 
apagão e a cobrança pelo uso da água: um estudo sócio-jurídico da ineficiência do Estado na proteção 
ambiental e do crescente uso de instrumentos econômicos no Brasil”. Ob. cit. p. 168. 

91 FARIAS. “O apagão e a cobrança pelo uso da água: um estudo sócio-jurídico da ineficiência do Estado na 
proteção ambiental e do crescente uso de instrumentos econômicos no Brasil”. Ob. cit., p. 168. 

92 FARIAS. “O apagão e a cobrança pelo uso da água: um estudo sócio-jurídico da ineficiência do Estado na 
proteção ambiental e do crescente uso de instrumentos econômicos no Brasil”. Ob. cit., p. 169. 
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2.3.5.3.   Das Agências de Água 
 

 As Agências de Água exercem a função de secretaria executiva dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica, e deverão ter a mesma área de atuação destes. A criação das 

Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou 

pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou 

mais Comitês de Bacia Hidrográfica. Contudo, a criação de uma Agência de Água é 

condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) Prévia existência do 

respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; b) Viabilidade financeira 

assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. 

 
Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação, manter 

balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; 

manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; efetuar, mediante delegação do 

outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos; analisar e emitir pareceres 

sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança 

pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável 

pela administração desses recursos; acompanhar a administração financeira dos 

recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de 

atuação; gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de 

atuação; celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução 

de suas competências; elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à 

apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; promover os 

estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação; 

elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de 

Bacia Hidrográfica. 

 
E mais, compete, ainda, propor ao respectivo ou respectivos Comitês de 

Bacia Hidrográfica: a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, 

para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes; b) os valores a serem cobrados 

pelo uso de recursos hídricos; c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com 
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a cobrança pelo uso de recursos hídricos; d) o rateio de custo das obras de uso 

múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

 

 O art. 51 da Lei nº 9.433/97, em suas Disposições Gerais e Transitórias, 

estabelece que os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas 

poderão receber delegação do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, por prazo determinado, para o exercício de funções de 

competência das Agências de Água, enquanto estas não estiverem constituídas. 

 
 
2.3.5.4.   Da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. 
 
 De acordo com o art. 45 da Lei nº 9.433/97, a Secretaria Executiva será 

exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos 

hídricos (atualmente, é a Secretaria de Recursos Hídricos). 

 
Segundo o art. 46 da citada lei, com redação dada pela Lei nº 9.984 de 

17/07/2000, compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos; coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

e encaminhá-lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; instruir os 

expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica; coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos; elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária 

anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
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2.3.5.5.   Das Organizações Civis de Recursos Hídricos  
 

São consideradas organizações civis de recursos hídricos os consórcios e 

associações intermunicipais de bacias hidrográficas as associações regionais, locais 

ou setoriais de usuários de recursos hídricos, as organizações técnicas e de ensino e 

pesquisa com interesse na área de recursos hídricos, as organizações não-

governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da 

sociedade e as outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Para integrar o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente 

constituídas.  

 
Borsoi e Torres,93 comentando o citado artigo, assim se manifestaram sobre 

o tema: 

Vê-se que a lei se preocupou em criar modalidades diferentes de 
organizações civis de recursos hídricos, englobando tanto 
associações locais de usuários diretos de recursos hídricos (como 
pescadores, populações ribeirinhas, etc.), quanto organizações de 
natureza mais técnica, com interesse mais científico ou acadêmico no 
estudo de recursos hídricos, incluindo também um conceito bastante 
abrangente de organizações não-governamentais com objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade, ou seja, não 
apenas organizações com área de atuação específica ou limitada às 
questões atinentes aos recursos hídricos, mas também todas aquelas 
dedicadas à defesa de outros interesses definidos como difusos e 
coletivos, ou seja: proteção do patrimônio público social, histórico e 
cultural, proteção de outros bens ambientais e de defesa do 
consumidor, dos direitos de povos indígenas e outras minorias 
étnicas, como remanescentes das comunidades dos quilombos, além 
de outras populações tradicionais, como pescadores, caiçaras, 
ribeirinhos, etc. Todas estas organizações estão abrangidas pelo 
conceito estabelecido na lei. 
 
 
 
 
 

                                                 
93 FERRÃO, Maria Zilda Borsoi; TORRES, Solange D. Alencar. “A Política de Recursos Hídricos no Brasil”. In: 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, dez. 1997, p. 143-165. 
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2.3.5.6.   Das Infrações e Penalidades 
 

O art. 49 da Lei nº 9.433/97 determina que constituem infração das normas 

de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos os seguintes fatos: a) 

derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva 

outorga de direito de uso; b) iniciar a implantação ou implantar empreendimento 

relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou 

subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos 

mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes; c) utilizar-se dos 

recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em 

desacordo com as condições estabelecidas na outorga; d) perfurar poços para 

extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; e) fraudar as 

medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos 

medidos; g) infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos 

regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados 

pelos órgãos ou entidades competentes; h) obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 

das autoridades competentes no exercício de suas funções. 

 

Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à 

execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos 

hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não-atendimento das 

solicitações feitas, o infrator, segundo o art. 50, a critério da autoridade competente, 

ficará sujeito a algumas penalidades, como por exemplo: a) advertência por escrito, 

na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades; b) multa, 

simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$100,00 (cem reais) a 

R$10.000,00 (dez mil reais); c) embargo provisório, por prazo determinado, para 

execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de 

outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação 

e proteção dos recursos hídricos; d) embargo definitivo, com revogação da outorga, 

se for o caso, para repor incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, 
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leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os 

poços de extração de água subterrânea. 

 

 E sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de 

abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, 

ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será 

inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato. E, mais, em alguns casos, 

independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em 

que incorrer a Administração para tornar efetivas as medidas previstas, na forma dos 

arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela 

indenização dos danos a que der causa. 

 
 Paciornik,94 comentando as infrações e penalidades inseridas na Lei nº 

9.433/97, afirma que a citada lei prevê alguns tipos específicos de infrações que 

seriam – guardadas as devidas proporções com o Direito Penal – normas especiais, 

porque não se estaria diante de uma infração genérica da lei ambiental, mas, sim, de 

uma infração específica que viola a lei que institui a política nacional de recursos 

hídricos. 

 
 Afirma que todas elas são infrações administrativas específicas do regime 

jurídico das águas. Para ele, todas esses condutas discriminadas no art. 49 da citada 

lei podem ser classificadas em dois ou três grandes grupos. Um deles refere-se às 

condutas realizadas sem a outorga, ou contrariamente aos termos estabelecidos na 

outorga, que é aquele instituto de Direito Público previsto no art. 12 da Lei nº 

9.443/97, pelo qual o particular obtém o direito de exploração do recurso hídrico. 

Essa outorga irá prever todas as condições do exercício desse direito.  

 

 E mais, afirma que há um grupo de infrações, nas quais se verificam 

nitidamente tipos abertos, como por exemplo, os incisos VII e VIII do art. 49, que 

consistem na infração de normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos 

                                                 
94 PACIORNIK, Joel Ilan. “Responsabilidade administrativa pela má utilização da água”. In: Revista do Centro 

de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 5-7. 
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regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados 

pelos órgãos ou entidades competentes. Dotada de poder regulamentar, a 

Administração Pública supre, preenche, amplia, vem tornar exeqüível a lei por meio 

da sua regulamentação. Qualquer conduta que dela derive, mas que encontre uma 

normatização no ordenamento infraconstitucional e que, naturalmente não vá contra 

a lei – porque senão violará o princípio da legalidade -, poderá ser norma que se 

impõe ao usuário do recurso hídrico. Portanto, se esse usuário violar qualquer 

norma, ainda que seja regulamentar, estará incidindo nessa proibição legal. 

 

 Para Paciornik,95 outro tipo aberto a ser mencionado é: “[...] obstar ou 

dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes”. A lei não define quais 

são essas condutas. Em tese, afirma que caberá ao Administrador no caso concreto, 

ou seja, à autoridade competente pela fiscalização, verificar se aquele ato praticado 

pelo usuário está obstando, prejudicando a atividade de fiscalização. Afirma que as 

sanções previstas na Lei nº 9.433/97 são a maior prova de que a lei assimilou esse 

conceito de discricionariedade administrativa; o próprio texto do art. 50 dispõe: 

 
Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à 
execução de obras ou serviços hidráulicos, derivação ou utilização de 
recursos hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não-
atendimento de solicitações feitas, o infrator a critério da lei 
competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, 
independentemente da ordem de numeração: advertência; multa, 
simples ou diária; embargo provisório e embargo definitivo. 

 
 

 A própria lei prevê, a critério da autoridade competente, ou seja, incumbe à 

autoridade fiscalizadora que aplicará a penalidade – evidentemente que respeitando 

o processo administrativo, com as garantias constitucionais que a ele são inerentes – 

avaliar o grau de violação, se a ofensa que o usuário do recurso hídrico perpetuou. É 

de tal gravidade que mereça desde a advertência, ou se é o caso de pena de multa 

que é a penalidade pecuniária. Ou, ainda, dentro disso, se é a multa simples ou a 

multa diária; então a multa incidiria enquanto a infração estiver sendo cometida; ou 
                                                 
95 PACIORNIK, Joel Ilan. “Responsabilidade administrativa pela má utilização da água”. In: Revista do Centro 

de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 5-7. 
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se é caso de embargo provisório ou de embargo definitivo, quando se trata de obras 

ou má utilização desses recursos. 

 

 A Administração tem o poder discricionário de valorar, de avaliar a conduta 

do infrator e o tipo de penalidade a ela aplicada. Mas também, para o autor, há uma 

recomendação legal: não há uma abertura total ao administrador, de modo que a 

aplicação dessas penalidades fique jungida só a seus critérios pessoais. 

 

 O autor afirma que é preciso nos valer da noção dada pela lei geral – a lei de 

crimes ambientais, Lei nº 9.605/98, que dá uma norma geral quanto à aplicação não 

só das penalidades para aquelas condutas definidas como crime, mas essas 

indicações empregáveis, também, na aplicação da infração administrativa.96 

 

 Também, tecendo comentários sobre a Lei nº 9.433/97, Sales97 argumenta 

que a recente lei, em suas prescrições, além de tipificar penalmente inúmeras outras 

condutas como lesivas à natureza, adota princípios ramificados nas principais 

convenções mundiais sobre o meio ambiente no encalço de sua preservação e na 

busca de um progresso economicamente sustentável. Porém, é preciso cautela na 

sua aplicação, pois, desde que não se agrida realmente a natureza, devemos utilizar 

a madeira, o minério, a caça, a pesca e outros recursos naturais. Lembrou, ainda, 

que não devemos esquecer que a maioria do nosso povo é pobre e vive do 

extrativismo. E acrescentou, in verbis: 

 
O puro conservacionismo se agenda mais a serviço de países como 
os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, que incendiaram as 
suas florestas, mataram os seus solos, secaram a suas fontes de 
água e, agora, querem ditar regras ambientais para os países do 
Terceiro Mundo, sem deixar de explorar os seus recursos naturais e 
de ter qualquer preocupação com o seu subdesenvolvimento. 
 

 
                                                 
96 PACIORNIK, Joel Ilan. “Responsabilidade administrativa pela má utilização da água”. In: Revista do Centro 
de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 5-7. 
97 SALES, Miguel. Lei de crimes ambientais. Jus Navigandi, [S.l.], n. 24. Disponível em: 

<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1706>. Acesso em: 23 nov. 2001. 
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2.4.   Da missão da Agência Nacional de Águas - ANA 

 

 Para ilustrar melhor o tema da Política Nacional de Recursos Hídricos, faz-se 

necessário tecer alguns comentários a respeito da criação da Agência Nacional de 

Águas - ANA.  

 

 A ANA nasceu com a missão de promover o desenvolvimento do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, previstos no inciso XIX do art. 21 

da Constituição Federal e criada Lei nº 9.433/97. 

 

 O Senador Bernardo Cabral, que formulou o parecer nº 609, de 2000,98 

sobre o Projeto de Lei da Câmara, que dispunha sobe a criação da Agência Nacional 

de Águas – ANA, ressaltou que a ANA seria uma autarquia sob regime especial, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com autonomia administrativa e 

financeira, mandato fixo e estabilidade de seus diretores. Estas características 

justificam-se porque a implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos é tarefa a ser executada ao longo de vários anos, que exigirá 

continuidade administrativa e capacitação técnica dos seus dirigentes para enfrentar, 

entre outros, dois relevantes problemas nacionais: 

 

a) As secas prolongadas, especialmente no Nordeste, cujo 

equacionamento exigirá o aprimoramento da gestão da oferta de 

água, o gerenciamento da demanda e a priorização dos usos de 

recursos hídricos em situação e escassez; 

 

b) A poluição dos rios, principalmente nos casos em que a situação 

crítica decorre da utilização desarticulada, cujo ordenamento 

demandará uma ação pactuada na escala da bacia hidrográfica 

abrangendo mais de um Estado. 

                                                 
98 CABRAL, Bernardo. A Agência Nacional de Água: ANA. (Caderno Legislativo nº 005/2001). v. 2. Brasília: 

Senado Federal, Gabinete do Senador Bernardo Cabral, 2001. p. 155. 
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 Além de coordenar e apoiar o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, a ANA seria também gestora dos Recursos Hídricos de domínio 

da União, atuando de forma subsidiária e articulada com outros órgãos e entidades, 

públicas e privadas, integrantes do sistema, como: o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, criados pela Lei nº 9.433/97 e regulamentada pelo Decreto nº 2.612/98, 

composto por representantes de usuários dos Governos Federal e Estaduais e de 

organizações não-governamentais; os órgãos estaduais gestores de recursos 

hídricos que exercem o controle da outorga de direito de uso de recursos hídricos de 

domínio estadual; os comitês de bacia hidrográfica, criados pela Lei nº 9.433/97, que 

funcionarão como se fossem o parlamento da respectiva bacia ao debater temas 

relacionados com o uso de recursos hídricos, procurando conciliar interesses de 

segmentos distintos e, as agências de bacia, criadas pela Lei nº 9.433/97, que serão 

entidades de Direito Privado, sem fins lucrativos, instituídas pelos Comitês 

hidrográficas para atuar como suas secretarias executivas. 

 

Dentre as várias atribuições cometidas à ANA no Projeto de Lei, cabe 

destacar as de outorgar o direito de uso de recursos hídricos em corpos hídricos de 

domínio da União, estabelecer condições de operação de reservatórios para garantir 

o uso múltiplo dos recursos hídricos; e promover ações que possam minimizar os 

efeitos das secas e inundações de que trata o inciso XVIII do art. 21 da Constituição, 

em apoio aos Estados e Municípios. 

 

A ANA iniciará suas atividades nas regiões em que a água seja insuficiente 

ou de baixa qualidade, com conflitos deflagrados ou em via de irrupção, adotando 

procedimentos previstos na Lei nº 9.433/97 inteiramente compatíveis com a 

Declaração de Dublin (1992 – Conferência Internacional sobre a Água e Meio 

Ambiente) e a Agenda 21 (1992 – Conferência das Nações Unidas Sobre Meio 

Ambiente): 
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 Finalmente a Exposição de Motivos enfatiza que a Lei se constituirá num 

marco de uma nova era e num passo largo em busca de soluções para os graves 

problemas que ocorrem nas bacias hidrográficas: poluição, secas, enchentes, ação 

descoordenada dos setores usuários de água, desperdícios, ausência de 

gerenciamento da demanda e manutenção insuficiente das estruturas hídricas. 

 

 Enfim, em 17 de julho de 2000, foi criada a Lei nº 9.984 que dispunha sobre 

a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, marco importante para efetivação 

da Lei nº 9.433/97.99 

 

 Sarney Filho100 um dos ativos participantes da criação da ANA alegou que 

um dos maiores desafios do Ministério do Meio Ambiente era o de incentivar a 

gestão dos recursos hídricos em todo o País. Afirmou que havia, bem como ainda 

há, vários motivos para a preocupação com a água doce em todo o planeta. O 

principal deles é o fato de a água se constituir um bem finito e, se utilizado de forma 

pouco parcimoniosa, poder vir a faltar a curto prazo. Administrar e racionalizar o uso 

deste recurso para garantir água de boa qualidade para as atuais e futuras gerações, 

constitui tarefa fundamental neste momento. Para isso foi criada uma Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

 

 Sarney ainda afirma que há pouco tempo não se cogitava que um dia 

pudesse faltar água. Sobretudo no Brasil. Afinal, com 12% de toda a reserva de água 

doce no mundo, nosso país pode se considerar extremamente privilegiado. Mas, 

lamentavelmente, até agora o Brasil vem utilizando os seus recursos hídricos de 

forma desorganizada e até irresponsável. 

 

 Citou como exemplos os principais centros urbanos no Brasil, uma vez que 

estes captam água para suas populações cada vez mais longe, porque os rios 

próximos estão poluídos. É o caso de São Paulo. Ao mesmo tempo, estamos na 

                                                 
99 BRASÍLIA 2000: 500 Anos de Legislação Brasileira. Senado Federal, 2000. 3 CD-ROM Brasil República. 
100 SARNEY FILHO, José. “A missão da ANA na gestão das águas”. In: Revista Opinião, [S.I.], n. 31. 

Disponível em: <http://www.revistaopinião.com.br/edição 31/aguas.thm>. Acesso em: 05 jul. 2002. 
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iminência de racionamento de energia em todo o País. O plano de racionamento – 

anunciado pelo governo – é função direta da condição em que se encontram os 

reservatórios voltados à geração de energia elétrica, o que reflete não apenas a 

ocorrência ou não de chuvas, mas também a forma como são utilizados esses 

recursos. Para ele, a ANA desempenhará papel fundamental nesse processo e 

poderá ajudar a evitar futuros racionamentos, provendo um uso mais racional e 

parcimonioso da água. 

 

 O autor, ainda, argumenta que outra importante missão da ANA é contribuir 

para a qualidade da água nos rios brasileiros. Para isso, afirma que a prioridade 

neste primeiro ano de funcionamento da Agência é implantar projetos para 

despoluição dos rios; um programa de despoluição já foi lançado e começa a 

funcionar ainda este ano (2002). Afirmou que para esse programa serão destinados 

cerca de R$ 70 milhões, principalmente para tratamento de esgotos. Para se ter uma 

idéia de como se encontra a qualidade das águas nos rios brasileiros, basta dizer 

que apenas 20% do volume de esgoto lançados nesses rios passam por algum tipo 

de tratamento. Os restantes 80% são lançados “in natura”, o que configura grave 

risco para a saúde pública, porque a maior parte das doenças dos brasileiros é 

transmitida pela água. Isto é, quando os rios ficam doentes, a população também 

fica. 

 
 O autor afirmou que a reversão da crescente poluição dos rios é tarefa que 

deve durar algumas décadas, a julgar pela experiência de outros países (Estados 

Unidos, Inglaterra e França), por exemplo. Trata-se de uma longa caminhada que só 

será bem sucedida se resultar de um pacto entre governos, setor produtivo e 

sociedade civil. Isso implica em custos elevados, o que tem inibido a ação dos 

governos; nesse sentido, é bom lembrar que a Lei nº 9.433/97 prevê a cobrança pelo 

uso dos rios, tanto para captar água quanto para afastar e diluir poluentes. A 

continuidade da situação atual fará com que os rios continuem a definhar, 

encarecendo, ainda mais, os custos de abastecimento. Para ele, o objetivo principal 

da cobrança é sinalizar para cada usuário que os rios devem ser utilizados com 

parcimônia. Adota-se, assim, o princípio poluidor-pagador ou do usuário-pagador, 
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instituído com êxito na França e previsto no Código de Águas Brasileiro desde 1934: 

quem mais usar água, ou mais poluir, mais paga. 

 

 A decisão de quanto e quando cobrar é do Comitê de Bacia Hidrográfica. 

Para ele, trata-se de uma espécie de Parlamento das Águas, onde têm acento os 

representantes dos setores usuários, dos governos (federal, estadual e municipal) e 

da sociedade civil. São usuárias as empresas que usam diretamente o rio, por 

exemplo, as companhias de saneamento, os irrigantes, as hidroelétricas, as 

companhias de navegação e indústrias localizadas juntos aos rios. Para ele, o 

dinheiro arrecadado deve ser investido em programas de melhoramento das 

condições dos rios da própria bacia, segundo prioridade decidida pelo Comitê. 

 

 O autor conclui que a ANA ajudará financeiramente os Comitês de Bacia que 

resolverem contribuir para a solução do problema. Isto é, respeitadas as limitações 

orçamentárias, os recursos do Tesouro Nacional serão utilizados para ajudar a 

viabilizar programas de recuperação de rios que tenham sido aprovados pelos 

respectivos Comitês na forma de planos de bacias. 

 

 Os planos de bacia já aprovados nas regiões Sul e Sudeste referem-se 

prioritariamente a tratamento de esgotos urbanos. Foi por essa razão que o primeiro 

lançado pela ANA focaliza a despoluição de bacias hidrográficas. Nesse programa, a 

ANA não vai subsidiar obras nem equipamentos e sim pagar pela quantidade de 

esgoto tratado. Colocando de outra forma: a ANA não financiará promessas. Vai, isto 

sim, pagar por resultados. 

 

 Sônia Jóia101 afirma que a ANA é subordinada ao Ministério do Meio 

ambiente e começou a funcionar há cerca de um ano. De acordo coma Lei nº 

9.984/2000, que a criou, sua missão é implementar a Lei das Águas de 1997, 

disciplinadora do uso dos recursos hídricos do país. Segundo Sônia, o poder da ANA 

                                                 
101 JÓIA, Sônia, “A saída, onde está a saída? O imbróglio do saneamento no Brasil”. In: Revista Rumos: 

Economia & Desenvolvimento para os Novos Tempos. v. 26, n 193, fev. 2002, p. 26-34. 
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no setor de saneamento é um dos nós a ser desatado para a aprovação de um 

marco regulatório nacional para o setor. Pelo projeto encaminhado pelo Executivo 

(PL 4.147), a ANA teria a coordenação nacional das funções de regulação dos 

serviços, sendo responsável pelo credenciamento de entidades de regulação 

estaduais e municipais, pela edição de normas e diretrizes nacionais relativas à 

prestação, delegação e regulação dos serviços de saneamento básico e pela 

compatibilização de normas e procedimentos em todo o País. 

 
 Mas, governadores e prefeitos consideraram que isso seria uma intromissão 

indevida do Governo Federal em assunto de sua responsabilidade e, no substitutivo 

do deputado Adolfo Marinho, a ANA perde poder, sendo responsável apenas pelo 

estabelecimento de padrões e metas de qualidade para tratamento de esgotos, pelo 

suprimento hídrico necessário para o abastecimento de água potável e pela 

indicação de áreas prioritárias de financiamento por parte da União.  Normas 

nacionais para a prestação, a regulação e a fiscalização dos serviços seriam, 

segundo o substitutivo, oriundas do Conselho Nacional de Água e Esgoto, composto 

por representantes das três esferas de poder, além de prestadores do serviço e 

usuários. Esse Conselho teria caráter deliberativo e não apenas consultivo como 

previa o projeto do Executivo. 

 

Por intermédio da ANA, o Governo Federal também vem 
financiando investimentos no setor de saneamento, mas apenas os 
que representarem despoluição dos recursos hídricos. É o Plano 
Nacional de Despoluição de Bacias, que incentiva a implantação de 
estações de tratamento de esgoto. Para garantir que o dinheiro será 
aplicado, foi criada uma sistemática interessante. O dinheiro só sai 
quando a estação já estiver operando, ou seja, funciona como um 
reembolso. [...]. Aí, a ANA está cumprindo o seu papel, garantindo a 
qualidade da água e induzindo, ao mesmo tempo, a implantação do 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pois só 
assinamos contrato com cidades onde os Comitês de Bacias 
estejam funcionando.102 

 

 
                                                 
102 JÓIA, Sônia, “A saída, onde está a saída? O imbróglio do saneamento no Brasil”. In: Revista Rumos: 

Economia & Desenvolvimento para os Novos Tempos. v. 26, n 193, fev. 2002, p. 29. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3.   OS PROBLEMAS NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
Sumário: 3.1. Os principais problemas dos recursos hídricos; 3.2. O 
crescimento populacional desordenado; 3.3. Escassez dos recursos 
hídricos; 3.4. O desperdício da água; 3.5. Atividades extrativistas 
desordenadas; 3.6. Poluição com efluentes domésticos e industriais; 3.7. 
A perfuração de poços artesianos; 3.8. Os resíduos sólidos do aterro 
sanitário; 3.9. Outros problemas generalizados. 

 
 
3.1.   Os Principais Problemas dos Recursos Hídricos 
 

A água é um dos recursos naturais mais escassos e ameaçados do Distrito 

Federal; apesar de estar ligado às principais bacias hidrográficas do País, suas 

águas superficiais e subterrâneas têm pouco volume.  

 

É interessante destacar que, segundo Santilli,103 57% do território do Distrito 

Federal é composto de terras altas, que servem como dispersoras das drenagens 

que fluem para as três mais importantes bacias fluviais do Brasil: Prata, Araguaia-

Tocantins e São Francisco. O cerrado é conhecido como o “berço das águas” e, no 

Distrito Federal, a Estação Ecológica de Águas Emendadas abriga o fenômeno único 

da união das bacias hidrográficas do Tocantins/Araguaia e Platina, em uma vereda 

                                                 
103 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. “A política nacional de recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e sua 

implementação no Distrito Federal”. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 9, n. 17, jan./jun. 2001, p. 174. 
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de seis quilômetros de extensão. As águas Emendadas funcionam como um corredor 

ecológico, interligando a fauna e a flora das duas bacias. 

 

Em que pese toda essa beleza e o apelido de “berço das águas”, o Distrito 

Federal, corre grande risco, porque a população vem crescendo desordenadamente, 

sem que se preservem os poucos recursos hídricos aqui existentes. Além da 

ocupação desordenada e irregular do território, existem inúmeros outros problemas, 

que ajudam a comprometer os recursos hídricos no Distrito Federal, como 

desmatamento, falta de conscientização popular quanto à conservação da vegetação 

nativa, esgotos, fossas sépticas, desmatamento; parcelamento do solo urbano e 

rural; atividades extrativas, como retirada de terra, areia, pedras, etc.; deposição de 

lixo e entulho; queimadas; escoamento inadequado de águas pluviais, provocando 

erosão; caça e pesca ilegais; invasões; práticas agrícolas inadequadas; construção 

de estradas sem os critérios técnicos adequados e limitações ao adensamento da 

bacia. 

 
Recentemente, um trabalho, na verdade um diagnóstico que está sendo 

preparado durante quase dois anos a respeito das oito principais bacias hidrográficas 

do Distrito Federal, realizado por uma parceria entre o Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), do Ministério do Meio Ambiente; o Fundo Mundial para a 

Natureza (WWF), Ong não-governamental; o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); Fundação SD; Sociedade de Pesquisas Ecológicas do Cerrado 

(Pró-Cer) e Finatec, da Universidade de Brasília, divulgados resumidamente e 

exclusivamente no Jornal Correio Braziliense -- é uma análise detalhada de todo 

ambiente aquático do Distrito Federal, onde foram avaliados o nível de degradação, 

a existência de peixes, vegetação, qualidade e quantidade da água. Saliente-se que 

o resultado desta pesquisa, ainda, em fase de conclusão, será divulgado em forma 

de livro nos próximos meses.104 

 

                                                 
104 ALERTA DAS ÁGUAS. Correio Braziliense, Brasília, 01 abr. 2001. Tema do Dia, p. 6. 
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A matéria é comovente e afirma que a pesquisa, patrocinada e realizada 

pelos citados órgãos, trata-se de mais um estudo, bem como confirma o sinal de 

alerta que já há algum tempo foi acionado na região do Distrito Federal. Depois que a 

Unesco concluiu que 57,65% do cerrado nativo desapareceu do Distrito Federal, 

desde a criação de Brasília, especialistas apontam que a degradação ambiental já 

compromete as veredas, aqueles pedaços de solo encharcados, onde existem 

nascentes e costumam ser vistos buritis. 

 

Alertam que os primeiros resultados da pesquisa, divulgados com 

exclusividade para o citado jornal, comprovam que 80% das veredas existentes no 

Distrito Federal desapareceram. As veredas, assim como as matas ciliares, são as 

principais formas de proteção dos cursos d’água. Sem elas, a pouca água disponível 

na região fica desprotegida, sujeitas à poluição, ao assoreamento105 e à erosão. Os 

córregos podem acabar morrendo também.  

 

Para os pesquisadores as principais causas desse fenômeno são a 

urbanização desenfreada e a utilização agrícola inadequada das terras, e garantem 

que o diagnóstico preparado durante quase dois anos a respeito das oito bacias 

hidrográficas do Distrito Federal, concluiu que elas são divididas em mais de 40 sub-

bacias e cerca de 400 microbacias, formadas por pequenas nascentes e córregos 

que cobrem o território. 

 

Segundo a reportagem, os técnicos envolvidos no estudo concluíram que as 

veredas estão desaparecendo por causa do avanço das cidades. Mesmo sendo as 

veredas áreas encharcadas de água, o homem não se intimida, uma vez que drena o 

excesso e constrói de qualquer jeito. O que ainda resta está concentrado no Parque 

Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas e alguns raros pontos 

espalhados pelo Distrito Federal. 

 

                                                 
105 ASSOREAMENTO – Obstrução de curso d’água por areia ou por quaisquer sedimentos. In: CORDEIRO. Ob. 

cit., p. 14. 
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Os técnicos envolvidos no estudo concluíram que as veredas estão 

desaparecendo por causa do avanço das cidades. Mesmo sendo as veredas áreas 

encharcadas de água, o homem não se intimida, vez que drena o excesso e constrói 

de qualquer jeito. O que ainda resta está concentrado no Parque Nacional de 

Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas e alguns raros pontos espalhados 

pelo Distrito Federal. 

 

Para eles, a situação é tão complicada que até dentro da Área de Proteção 

Ambiental (APA)106 do Gama – Cabeça de Veado, protegida por lei e pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, 95% das veredas já foram destruídas pela 

agricultura, principalmente na região da Vargem Bonita, perto do Park Way. Cidades 

como o Gama e Santa Maria foram construídas em cima desse tipo de vegetação, 

que deveria ser preservada. Onde hoje é o setor P-SUL, em Ceilândia, acontece a 

mesma coisa. 

 
A matéria afirma que, segundo o biólogo Mauro Ribeiro, um dos quatro 

técnicos responsáveis pelo trabalho, as conclusões são graves. “Veredas são como 

um filtro para os córregos. Nelas os peixes se reproduzem, se criam e onde são 

retidas todas as impurezas que poluem as águas”. Para se ter uma idéia, a área 

onde foi localizado pela primeira vez o peixe pirá-brasília (espécie nativa da região) – 

perto do Jardim Zoológico da Cidade – não existe mais. 

 
Afirmam que a destruição das veredas significa, de forma direta, o 

comprometimento da quantidade e da qualidade de água disponível no Distrito 

Federal. Para eles é possível recuperar, porque existem técnicas para isso. Contudo, 

onde existem as cidades, por exemplo, a área está definitivamente perdida. A 

poluição, na forma de esgoto jogado sem tratamento nos córregos – como ocorre em 

Taguatinga, Ceilândia e Samambaia – também compromete a qualidade da água. No 

                                                 
106 Segundo ficou determinado no artigo 15 da Lei nº 9.985/2000 a Área de Proteção Ambiental (APA) é uma 

área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação 
e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
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caso das matas ciliares (existentes nas margens dos córregos), outra vegetação 

protetora de mananciais, existem projetos como o da Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), que recompôs mais de 46 hectares de mata 

na região de Brazlândia com o plantio de 60 mil mudas de espécies nativas. 

 
O mau uso do solo também compromete os mananciais de água. 
Chacareiros do Núcleo Rural Olhos D’Água – perto do balão do 
Colorado, em Sobradinho – estão sentindo as conseqüências disso. 
José Antônio de Souza, da chácara Santo Antônio, conta que, depois 
das obras do viaduto Colorado e da construção de um motel sobre 
uma chapada, a quantidade de água diminuiu muito. As minas que a 
gente usava agora estão bem fraquinhas, conta. Moramos aqui há 
quatro anos e isso nunca tinha ocorrido. Para o geógrafo Julio 
Magalhães, da Associação Olhos D’Água de Proteção Ambiental 
(AOPA), tudo podia ter sido evitado. Há cerca de três anos, a ONG 
entrou com ação na Justiça para impedir as obras, mas não obteve 
sucesso. Como se não bastasse, agora é um posto de gasolina que 
vai ser construído no mesmo local, critica, preocupado com a escola 
da comunidade, que também precisa da água das minas. Uma delas 
foi soterrada e reduzida a apenas um pequeno filete de água que 
escorre pela terra nua.”107 

 
Abordando o tema dos problemas ambientais brasileiros, Thame108comenta 

que deveríamos fazer o que outros países com o mesmo problema fizeram. São 

nações que há mais de 30 anos conseguiram reverter a situação, como a França e a 

Inglaterra. Segundo ele, esses países atuaram em três vertentes. A primeira criando 

um sistema de gestão compartilhada, pelo qual o poder público abre mão de decidir 

tudo sozinho e conta com a participação da sociedade. Por meio dos comitês e 

agentes de bacias, a população e os órgãos municipais e regionais têm direito a voz 

e voto. Com isso conseguiríamos uma crescente participação de todos os 

interessados na solução dos problemas, no estancamento do processo de 

degradação. A segunda vertente é o investimento público para universalizar o 

saneamento. A água é um valor coletivo, interessa a todos e tem um aspecto de 

saúde pública. Portanto, justificam-se os investimentos na área. Segundo ele, é 

preciso 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. 

                                                 
107 NASCENTES aterradas. Correio Braziliense, Brasília, 01 abr. 2001, p. 6. 
108 THAME, Antônio Carlos de Mendes. “A ameaça do secão”. In: Revista: Isto É, n. 1688, 6. fev. 2002, p. 7-11. 
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Não se podem fazer obras só com o dinheiro das tarifas. A terceira vertente é a 

legislação. Para ele, nesse ponto ainda estamos no meio do caminho, haja vista a 

inaplicabilidade. Para ele, falta a aplicação da lei para completar a trilogia que tem 

sido a solução para reverter o problema. 

 

 

3.1.1.   O crescimento populacional desordenado 
 

Mais de 40 anos depois da inauguração de Brasília, as conseqüências da 

ocupação para os mananciais da região não poderiam ser piores. Para uma cidade 

cuja criação foi precedida de estudos como o Relatório Crulls e o Belcher (realizados 

na época da construção, com o objetivo de definir a localização da capital em função 

da disponibilidade hídrica), hoje o estado do Distrito Federal é de alerta. 

 

 O tema tem preocupado toda a sociedade brasiliense e do entorno de 

Brasília. Nos jornais de grande circulação da cidade são constantes as matérias 

sobre o assunto. A matéria, “Alerta das Águas”,109 fazia uma alerta sobre o assunto e 

demonstrava os problemas e desafios sobre o tema abordado. 

 

 O Correio Braziliense110 noticiou que quase todos os dias são feitas novas 

denúncias de destruição de mananciais no Distrito Federal, como a apresentada em 

30/03/2001, ao Ministério Público local, pelo Deputado Distrital Rodrigo Rollemberg, 

contra o lixão e uma cascalheira em área de nascentes em Sobradinho. Outras 

denúncias são contra o próprio governo, que autoriza ocupações e faz obras em 

áreas ambientais. 

 

 Denunciava, ainda, que o Ministério Público obteve o embargo da obra de 

um viaduto do Balão do Aeroporto, uma vez que a referida obra perfurou um lençol 

freático, e que o mesmo ocorreu no balão do Colorado (em Sobradinho). Também, 

                                                 
109 ALERTA DAS ÁGUAS. Correio Braziliense, Brasília, 01 abr. 2001. Tema do Dia, p. 7. 
110 ALERTA DAS ÁGUAS. Ob. cit., p. 7. 
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foi denunciada a implantação da QL 2 do Lago Norte (bairro nobre da cidade); 

exatamente onde fica o lote 10 da quadra existe uma nascente que ajuda a 

abastecer o Lago Paranoá. A referida nascente ajuda com 1.200 litros de água que 

jorram por hora em direção ao Lago. A implantação da quadra naquele local pode ser 

uma ameaça para o Meio Ambiente. 

 

 Alertou, ainda, que os condomínios irregulares contribuem para o estrago e a 

degradação ambiental. E, nos núcleos rurais (Rio Preto e Tabatinga, perto de 

Planaltina), o excesso de pivôs para irrigação de lavouras estava causando 

problemas entres os produtores, porque um pivô fica na cabeceira do rio Jardim, na 

bacia hidrográfica do rio Preto, afluente do rio São Francisco. Uma nascente 

localizada naquele local já havia secado. 

 

 E mais, afirmou que fora dos limites do Distrito Federal os problemas 

também não são poucos. Até porque, para as águas, não existem fronteiras. Em 

Santo Antônio do Descoberto (GO), os povoados de Pontezinha, Lagoinha e Santa 

Rosa que ficam às margens do rio Descoberto recebem água contaminada dos 

córregos Taguatinga e Cortado – que recebem o esgoto da cidade satélite de 

Taguatinga e Ceilândia, ambas do Distrito Federal. E mais, em Santo Antônio do 

Descoberto, cerca de 600 nascentes já foram destruídas pela ocupação e uso 

indiscriminado do solo. 

 

 E não é só, a reportagem é ainda mais drástica e assustadora, pois afirma 

que dos 27 mananciais hoje utilizados pela Caesb (Companhia de Água e Esgoto de 

Brasília), dois já foram desativados. O córrego Currais foi uma vítima do 

assoreamento provocado pela drenagem de águas pluviais de Ceilândia e o 

Cascarras, dentro da Estação Ecológica de Águas Emendadas, perdeu vazão e foi 

substituído pelo Fumal para abastecer a região de Planaltina. No córrego Cabeça de 

Veado, protegido pelo Jardim Botânico, existem três pontos de captação, que 

também já estão preocupando. O crescimento urbano na vizinhança pode 

comprometer rapidamente mais esse manancial. 
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 Afirmam que, por enquanto, a qualidade de água no Distrito Federal ainda 

não foi totalmente comprometida, mas não se sabe até quando a situação estará sob 

controle. No estudo sobre as águas, a bacia do Descoberto é uma das regiões que 

mais perdeu áreas de veredas. E mais, afirmam que os problemas não ficam só por 

aí. Segundo a reportagem, a barragem de Santa Maria, no Parque Nacional, está 

perto do limite da capacidade hídrica. Ela abastece 310 mil pessoas diariamente. Se 

o governo criar novos setores habitacionais na região (como pretende construir o 

Setor Noroeste para a classe média brasiliense), vai ter que encontrar outra 

alternativa de abastecimento. 

 

 Concluindo a reportagem, fizeram uma pergunta ao Diretor de Recursos 

Hídricos do Distrito Federal (Afinal, como vai ser o futuro?) que foi por ele respondida 

nos seguintes termos: 

 

Até o final do ano o Plano Diretor de Água e Esgoto estará pronto e, a 
partir dele, vamos saber o que fazer. 
O objetivo do plano é diagnosticar a situação hoje no Distrito Federal 
e avaliar de onde poderão vir as alternativas para garantir qualidade 
de vida aos próximos brasilienses111 

 
 

Já o subsecretário de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente, 

José Torsani, assim respondeu: 

 

 [...] a preocupação vai além da disponibilidade de água. Não adianta 
ter água se não há qualidade. Hoje estamos poluindo muito. O 
córrego Melchior, há mais de trinta anos, recebe esgoto in natura 
produzido por mais de 600 mil moradores de Taguatinga e Ceilândia. 
Os principais receptores das 72 toneladas de dejetos/dia são os 
córregos Taguatinga e Cortado, responsáveis pela água escura que, 
depois, deságua no rio Descoberto e segue em direção a Goiás.112 

 

                                                 
111 ALERTA DAS ÁGUAS. Ob. cit., p. 7. 
112 Idem. 
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Outro ponto preocupante é a desordenada ocupação do solo no Distrito 

Federal e, principalmente em torno da bacia do Descoberto, que é o maior 

manancial, gera diferentes interesses. 

 

As populações urbanas querem receber em casa água de boa qualidade e 

em quantidade suficiente; as chácaras necessitam de água para irrigação; os 

habitantes locais buscam utilizar os córregos da região e o próprio Lago do 

Descoberto como fonte de lazer; e há, ainda, os proprietários que, com o uso da 

água, podem exercer atividades rentáveis, porém mais poluidoras. Com isso, 

algumas ações praticadas e pretendidas tornam-se conflitantes, sendo necessária a 

criação de mecanismos legais para viabilizar a exploração do potencial econômico 

desta bacia hidrográfica, de uma forma mais harmoniosa. 

 

A principal explicação para a contaminação crescente das bacias é a 

ocupação desordenada do Distrito Federal. O governo vê a água como um recurso 

mineral a ser utilizado pelo homem e não como fruto de um ecossistema frágil, que 

precisa de políticas firmes para ser preservado. 

 

O inchaço populacional descontrolado causa erosão e impermeabilização do 

solo (perda da capacidade de reabsorver a água). Basta ver que as duas áreas mais 

prejudicadas – bacia do Descoberto e do Alagado Ponte Alta – são justamente as de 

maior concentração populacional. As regiões englobam as maiores cidades, bem 

como as mais pobres Satélites do Distrito Federal: Gama, Samambaia, Recanto das 

Emas e Santa Maria. 

 

Brasília foi planejada para ter 500 mil habitantes, mas deparou-se, desde o 

inicio de sua construção, com elevadas taxas de crescimento populacional devido à 

política de assentamento desenfreada que vem provocando a degradação do meio 

ambiente. Pólo de esperança e de atração para muitos brasileiros, o Distrito Federal 

hoje alcança população em torno de 1,8 milhão de habitantes. 
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 Reunidos na IV Conferência Ambiental do Distrito Federal e Entorno, 

representantes da sociedade civil organizada de Brasília e cidades vizinhas vieram a 

público alertar as autoridades e a comunidade para o agravamento da situação 

socioambiental na região central do País. Segundo eles, esse agravamento dá-se, 

por um lado pela aceleração da ocupação desordenada do solo, com impacto 

imediato sobre os recursos hídricos, e por outro pelas políticas públicas populistas e 

assistencialistas, aliadas à política macroeconômica excludente113 

 

 A forma descontrolada do crescimento vem comprometendo em escalada 

crescente os recursos naturais indispensáveis. Instalou-se um processo permanente 

de degradação ambiental e social, que coloca em risco parte significativa das 

riquezas da região, seus recursos naturais, o patrimônio cultural e a própria 

continuidade da atividade econômica. 
 
 
3.1.2.   Escassez dos Recursos Hídricos 

 

É importante ressaltar que o Distrito Federal também teve que racionar 

energia, em virtude da crise da energia vivenciada no ano passado (2001), em razão 

da sua capacidade hídrica. Além de ocorrer o risco de viver no escuro, o brasiliense 

pode em breve ter que se acostumar com as torneiras secas. A falta de energia é na 

verdade o primeiro reflexo de um problema nacional mais grave: a falta de água. 

 

Cada vez mais raro, o líquido em nível nacional não abastece as usinas 

hidrelétricas e o mesmo efeito se sente nos reservatórios de saneamento, que 

garantem o fornecimento nas casas. Uma das explicações é a seca, que afeta 

                                                 
113 Nesta conferência foi lembrado que: “Brasília é Patrimônio Cultural da Humanidade e área-núcleo da Reserva 

da Biosfera do Cerrado, conhecida pela ONU, denunciamos o descaso com o patrimônio natural da região e 
em especial com as nascentes de três das principais bacias hidrográficas brasileiras aqui localizadas. [...] 
Denunciamos ainda a conivência de parte do Poder Público, em especial com a “indústria da grilagem” e 
parcelamento de terras públicas na região. [...] Há também ausência de transparência nas informações 
ambientais e descaso com a participação das organizações não-governamentais, que têm importante papel no 
cumprimento da Agenda 21.” In: 4ª CARTA ambiental do Distrito Federal. Jornal do Fórum Ambiental, v. 
1, n. 6, jul./ago. 2002, p. 6. 
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Pernambuco e Paraíba; a outra é o crescimento desordenado das cidades, que leva 

ao desmatamento e poluição. Nesses locais, o racionamento é realidade. Será 

também no Distrito Federal em aproximadamente 10 a 15 anos. A menos que seja 

feito um trabalho urgente e intenso de preservação do meio ambiente. 

 

O Distrito Federal está longe de poder dormir tranqüilo. Se os níveis de 

contaminação das nascentes e mananciais do Distrito Federal não forem 

controlados, a Capital Federal terá problemas sérios de escassez de água. É o que 

aponta estudos inéditos sobre a situação hidrográfica do Distrito Federal feitos desde 

1997 por três Organizações Não-Governamentais (ONG), sob a coordenação da 

WWF-Brasil, uma das maiores ONGs ambientais do Mundo. As pesquisas realizadas 

por estes órgãos mostram que todas as bacias que abastecem a região do Distrito 

Federal estão comprometidas. A do Rio Descoberto, de onde sai 65% da água que 

abastece Brasília, conta uma lista de problemas: falta de tratamento de esgoto, 

poluição, impermeabilização do solo, erosão e degradação da vegetação. O Parque 

Nacional de Brasília, responsável por 20% do abastecimento, é afetado pelo lixão e 

pela invasão da Estrutural. 

 

O quadro é alarmante, por se tratar de um planalto, uma vez que não há rios 

caudalosos, mas, principalmente, nascentes mais fáceis de desaparecer. Isso faz do 

Distrito Federal uma área extremamente sensível aos efeitos da ação humana. A 

destruição das matas ciliares implica erosão do solo e assoreamento dos rios e 

outros corpos d'água, diminuindo as suas vazões e prejudicando o equilíbrio 

ecológico. São ameaças que exigem atenção de toda a sociedade e o engajamento 

de seus setores mais organizados, como é o caso da classe empresarial. 
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3.1.3.   O Desperdício de Água 
 

Segundo Santilli114 aliado a todos os outros problemas, está o consumo 

desregrado da água, principalmente nas áreas mais ricas do Distrito Federal. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece que o consumo ideal é de 200 

litros por dia por pessoa. No Lago Sul (região mais rica do Distrito Federal) esse 

consumo chega a 604 litros por habitante ao dia, haja vista que os moradores 

daquela região além de utilizarem a água para consumo doméstico, ainda, a utilizam 

para enchimento de piscinas (que quase todas as casas do bairro possuem), 

lavagem de carros (vários na mesma residência) e, ainda, regar plantas e jardins que 

são imensos. 

 
Ademais, nas últimas décadas, poucas regiões do mundo tiveram um 

desenvolvimento econômico comparável ao ocorrido no Centro-Oeste brasileiro. O 

aumento da produção agrícola, do rebanho bovino, da infra-estrutura, da atividade 

industrial, da exploração do subsolo, além do forte crescimento do contingente 

populacional, fez com que a região mudasse radicalmente seu perfil nos últimos 30 

anos, havendo grande busca pelo líquido e muito desperdício de água em nível 

doméstico e industrial. 

 
 Essa ocupação intensiva não foi acompanhada por um sistema de 

planejamento voltado ao uso ordenado e racional do território. O Distrito Federal tem 

42% de sua área protegida por reservas ambientais, mas o descontrole trouxe 

conseqüências negativas e preocupações quanto ao futuro. 

 
 
 
 
 

                                                 
114 “Por outro lado, o Brasil é titular de 1/3 do desperdício universal da água tratada e encanada, atingindo um 

percentual de 40%. Dispõe de mais de 100 mil cursos d’água, todos poluídos em algum grau. Para se ter uma 
idéia, 50% das praias brasileiras estão contaminadas por esgotos, vazamentos de petróleo ou lixo tóxico”. In: 
SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. “A política nacional de recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e sua 
implementação no Distrito Federal”. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 9, n. 17, jan. /jun. 2001, p. 144-179. 
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3.1.4.   Atividades Extrativas Desordenadas 
 

 A maior prioridade e a preocupação dos ecologistas e estudiosos do assunto 

no Distrito Federal são com a racionalização do uso dos recursos hídricos. A água é 

fator limitante, segundo as características de solo e clima da região do Distrito 

Federal, o que vem sendo agravado pela poluição e exploração predatória. 

 

A atividade mineral, para extração de areia, cascalho, argila, saibro e aterro, 

é a responsável pela totalidade das áreas degradadas no Distrito Federal, salvo raras 

exceções. Esse tipo de mineração caracteriza-se pelo baixo investimento, pela 

atividade praticada em unidades de extensões de aproximadamente cinco hectares e 

pela ausência de aporte significativo de tecnologia nas fases de produção, controle 

ambiental e recuperação da área. As jazidas localizam-se geralmente às margens 

dos centros urbanos, acompanhando a sua expansão; porém, metade das áreas 

exploradas situa-se em zonas rurais, às margens dos rios. 

 
 
3.1.5.   Poluição com Efluentes Domésticos e Industriais 

 

Um dos fatores mais preocupantes no Distrito Federal é com a poluição dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por lançamento de efluentes 

domésticos e industriais, sem tratamento, nos cursos d’água. Isso porque os 

recursos hídricos do DF são escassos e formados por cursos d’água de pequeno 

volume e de pequenas extensões.  

 

 Outros córregos, que não são importantes para o abastecimento da 

população, são usados para despejo de águas pluviais e também estão sendo 

destruídos por isso. O Vargem da Bênção, por exemplo, recebe toda a água da 

chuva que vem de Samambaia e do Recanto das Emas. Já não tem vegetação ao 

longo da margem. Parte dela também era formada por veredas. 
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Existem significativas limitações ao processo de adensamento da Bacia do 

Paranoá, assunto que vem sendo discutido pelos órgãos de planejamento do 

Governo do Distrito Federal. Estas limitações já foram objeto de considerações 

quando da elaboração do documento final do Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial do DF – PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 17, de janeiro de 

1997.  

 
Fernandes e Pinto,115 ambos engenheiros da Caesb, abordaram de forma 

completa a questão dos recursos hídricos no Distrito Federal, especialmente sobre o 

desafio do Lago Paranoá que se encontrava completamente poluído. Explicaram os 

referidos técnicos que foi a partir da segunda metade do século vinte, que a maioria 

dos lagos localizados em áreas urbanas sofreram influências de grandes 

acumulações populacionais e passaram a apresentar os sinais de um processo de 

envelhecimento precoce do ecossistema que pode ser definido como eutrofização,116 

cultural, que é o processo de aumento da disponibilidade de nutrientes nessas águas 

devido às ações do homem. Desenvolvimento explosivo de alguns tipos de vegetais 

aquáticos, notadamente algas do grupo das verde-azuladas tem sido uma das 

expressões mais marcantes deste processo. 

 

Explicaram, ainda, que o escoamento superficial da bacia hidrográfica 

carrega crescente quantidade de nutrientes originários de esgotos, detergentes, 

fertilizantes, lixo e outros subprodutos/dejetos da ocupação humana à medida que a 

população urbana aumenta, provocando a fertilização de lagos e rios. Entre as 

estratégias desenvolvidas no sentido de controlar os efeitos dessa eutrofização 

destaca-se o esforço continuado não somente de controlar as fontes básicas de 

                                                 
115 FERNANDES, Carlos A; PINTO, Marcelo A. Teixeira. O desafio do Lago Paranoá. Brasília, 2002. 

Disponível em: < http://www.Caesb.df.gov.br/scripts/AMBI.asp. >. Acesso em: 29 mar. 2002. 
116 EUTROFIZAÇÃO – É um processo natural e gradativo de fertilização das águas superficiais, com 

conseqüente aumento da produtividade biológica, que, entretanto, pode ser fortemente acelerado pelas 
atividades humanas. Este processo pode acarretar problemas que vão desde a estética ao comprometimento 
da possível utilização desta água para recreação e/ou abastecimento, devido à grande concentração de algas e 
plantas aquáticas. In: AGUAONLINE. Guia do saneamento. Glosssário. [S.l.], 2000. Disponível em: 
<http://www.aguaonline.com.br>. Acesso em: 03 nov. 2002. 
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nutrientes pontuais ou não pontuais, mas também o de buscar alternativas para a 

disposição desses nutrientes.  

 

Para eles, o Lago Paranoá é um exemplo típico do processo de eutrofização 

cultural mencionado. Primeiro, porque criado em 1959 como uma moldura do Plano 

Piloto de Brasília e com finalidades de recreação e paisagismo, o Lago Paranoá 

transformou-se também em diluidor de esgotos, na medida em que os efluentes 

tratados das Estações de Tratamento de Esgotos existentes na Bacia do Paranoá 

são despejados naquele lago. 

 

Afirmam que foi depois da grande tragédia ecológica do final dos anos 

setenta, quando o lago apresentou um grande florescimento de algas do grupo das 

verde-azuladas que fizeram a cidade de Brasília cheirar mal por cerca de dez dias, 

institucionalizou-se um programa de trabalho objetivando controlar e eventualmente 

reduzir os processos de eutrofização em desenvolvimento no Lago Paranoá. O 

citado programa tinha como seu elemento básico a ampliação e modernização das 

Estações de Tratamento de Esgotos Norte e Sul de Brasília, bem como o tratamento 

de todos os esgotos produzidos dentro da bacia.  

 

Acrescentam que foi em 1993 que entrou em operação a nova Estação de 

Tratamento de Esgotos Sul e em 1994 entrou em funcionamento a Estação de 

Tratamento de Esgotos Norte, ambas empregando o que de mais moderno existe em 

tratamento de esgotos e remoção de nutrientes, com vistas a permitir que o próprio 

ecossistema do lago tivesse condições de recompor as suas condições originais. 

Passados três anos, o Lago Paranoá apresenta sinais evidentes de uma 

recuperação ambiental que não se pode garantir, todavia, se irá persistir, até pelas 

poucas informações existentes quanto a recuperação de ambientes aquáticos 

tropicais. 

 
Afirmam que, analisando sob o prisma do conceito de "Best Management 

Practices", aquela solução foi considerada à época, como a mais adequada para 

disparar o processo de recuperação do Lago Paranoá. Entretanto, tal solução cuja 
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implementação é feita a um custo financeiro significativo para o Distrito Federal, não 

somente pelo custo da ampliação das Estações de Tratamento de Esgotos, mas 

também pelo custo operacional das mesmas, apresenta alguns limitantes 

operacionais. 

 
Para eles, o mais significativo dos limitantes operacionais dessas estações é 

a quantidade de nutrientes que podem ser lançados nas águas do Lago Paranoá, 

entre os quais o fósforo que está presente em grande quantidade nos esgotos 

domésticos. Aquele elemento tem sido identificado como o mais significativo 

componente a atuar como fator limitante ao desenvolvimento de algas nas águas do 

lago.  

 
Desta forma, após a simulação de alguns modelos de carga para o lago, 

assumindo-se a manutenção das atuais condições de recuperação do mesmo, e 

baseado no nível de informações disponíveis no momento, estima-se que a carga 

máxima de fósforo a ser admissível no Lago Paranoá seria de 175 (cento e setenta e 

cinco) quilos por dia. Quando computamos todos os empreendimentos já localizados 

na Bacia do Paranoá e conectados às estações de tratamento de esgotos da bacia, a 

carga de fósforo que atualmente é lançado no Lago Paranoá é de 145 (cento e 

quarenta e cinco) quilos por dia. Afirmam que, considerando todos os incrementos 

que podem ser produzidos na melhoria de alguns processos de coleta dos esgotos, 

ainda é possível a redução desse número em uma dezena de quilos de fósforo. 

 
Para eles, reduzir mais do que isto, entretanto, irá requerer a modificação da 

solução até agora empregada que é a de tratamento dos esgotos em nível terciário e 

lançamento no Lago Paranoá. Vê-se a necessidade, portanto, de que se proceda a 

um planejamento global de todas as ocupações atualmente existentes na Bacia do 

Paranoá, bem como sejam incluídas todas as ocupações planejadas para se 

situarem naquela área. Somente após a realização desse balanço das ocupações 

dentro da bacia hidrográfica, poderemos entender o Lago Paranoá, que se apresenta 

como o mais importante símbolo de interferência humana no meio ambiente do 
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Distrito Federal atualmente, sendo objeto de um processo de recuperação, em toda 

sua grandiosidade e complexidade.  

 

Concluem que a população de Brasília como um todo tem que se posicionar 

quanto a este dilema, no sentido de construir prioridades definidas pela mesma aos 

novos assentamentos pretendidos na Bacia do Paranoá. O objetivo é não exceder o 

limite aceitável de fósforo pelo Lago Paranoá, sob pena de serem prejudicados todos 

os esforços envidados até hoje e pela real possibilidade de termos o Lago Paranoá 

de volta às condições ambientais que o caracterizaram durante o desastre dos anos 

setenta. Deve ser entendido que, se porventura falharmos com o desafio da 

recuperação do Lago Paranoá, isto pode ser um prenúncio de que podemos também 

falhar como ocupantes temporários deste espaço físico.  

 

O assunto é tão preocupante que outro artigo, intitulado: Gota a gota117 fez 
um alerta ao perigo que o Lago Paranoá está correndo: 

 

O lixo e as erosões estão reduzindo o espelho d’água do Lago 
Paranoá que, de acordo com técnicos da Secretaria do Meio 
Ambiente do Distrito Federal, corre sérios riscos, se não forem 
adotadas medidas urgentes. O problema é tão grave que nos 
últimos 35 anos 2,3km³ da superfície do lago desapareceram. O que 
já se perdeu do Paranoá é igual ao tamanho da lagoa Rodrigo de 
Freitas no Rio de Janeiro, o que corresponde a 213 campos de 
futebol. Além do lixo que se acumula nas margens, as erosões 
fazem escoar para o lago na época das chuvas. Outras ameaças 
são a regulamentação de condomínios e os parcelamentos urbanos, 
aliados à falta de cuidados e à alta densidade demográfica na beira 
do lago, que vem provocando danos ambientais desde o início dos 
anos 70. Segundo o Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, uma 
região próxima à Asa Norte, perto da ponte do Bragueto, tende a 
desaparecer em cinco anos. A Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (Novacap) diz que estuda um projeto para construir galerias 
e impedir o acúmulo de terra nas margens. É uma obra que deve 
demorar pelo menos seis meses depois de licitada. Mas é preciso 
decisão política para captar recursos. Enquanto o dinheiro não 
aparece, o lago vai morrendo.  

 

                                                 
117 GOTA a gota: Lago em perigo. Águas do Brasil, Salvador, v. 1, n. 3, out./dez. 2000, p. 41. 
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3.1.6.   A Perfuração de Poços Artesianos 
 

Uma das mais recentes preocupações dos ambientalistas no Brasil é com a 

questão dos poços artesianos. Existem no Brasil, aproximadamente, um milhão de 

poços perfurados, dos quais 700 mil são clandestinos. No Distrito Federal essa 

também é uma dura realidade. É absurda a quantidade de poços tubulares (poços 

estreitos usados para retirar água do subsolo), conhecidos por “poços artesianos”, 

que estão sendo abertos em condomínios irregulares por todo o Distrito Federal e 

entorno.118 

 

Segundo dados de Perfuradores.com,119 essa preocupação não é recente, 

haja vista que a perfuração de poços sem controle representa um grande risco de 

exaustão dos aqüíferos no Distrito Federal. 

 

Campos,120 citado por Perfuradores.com., professor e especialista em 

Hidrogeologia, realizou um trabalho sobre a vulnerabilidade da contaminação das 

águas do Distrito Federal a pedido da SEMARH, tendo constatado que os poços 

irregulares estão exaurindo a capacidade dos aqüíferos, reduzindo a disponibilidade 

de água no território brasiliense.  

 

Afirmam que na pesquisa realizada pelo professor e seus alunos, foram 

cadastrados 1,5 mil poços artesianos no DF. Um número bem inferior aos que 

realmente estão funcionando. Durante esse trabalho, algumas conclusões o 

deixaram preocupado. A principal delas foi a exaustão quase que total dos aqüíferos 

em regiões como o Lago Oeste, Sobradinho II e Jardim Botânico.  

 

É importante reconhecer que não é preciso buscar as informações de um 

especialista para confirmar que isso é verdade. No Condomínio Mansões Califórnia, 

                                                 
118 VAI faltar água. In: Revista: Brasil Rotário,[S.l.], v. 77, n. 962, ago. 2002, p. 04-64. 
119 PERFURADORES.COM. [S.I.], [2002]. Disponível em: <http://www.perfuradores.com>. Acesso em: 08 mar. 

2002. 
120 José Elói Campos, é professor especialista em Hidrogeologia da UnB (Universidade de Brasília). 
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no Jardim Botânico, o síndico Manoel Aparecido de Araújo teve que mandar abrir um 

novo poço porque a vazão (quantidade de litros de água bombeada por hora) do 

primeiro, que antes era suficiente para abastecer as 108 famílias do condomínio, foi 

ficando reduzida à medida que novos parcelamentos vizinhos foram sendo 

criados.121  

 

O novo poço, que no início tinha vazão de 26 mil litros/hora, também já dá 

sinais de cansaço e, agora, só oferece 14 mil litros de água por hora. Além desse 

poço, o condomínio é abastecido por um outro. Ele garante que os dois poços 

funcionam de acordo com a lei.  

 
No Colorado, Sobradinho II e Jardim Botânico a maior ameaça aos aqüíferos 

é a instalação, sem controle, de poços artesianos. Os problemas vão desde a grande 

quantidade de poços até a proximidade deles com fossas, em função da falta de 

orientação. No Recanto das Emas e Riacho Fundo, a vulnerabilidade está associada 

a outras questões, como a ausência de tratamento do esgoto e o precário sistema de 

coleta de lixo. Em São Sebastião, onde a vulnerabilidade é alta, o problema é que 

todo o abastecimento de água da cidade é feito por água subterrânea.  

 

É importante reconhecer que os problemas não estão afetos somente aos 

condomínios irregulares que foram criados recentemente, mas, até nas Asas Sul e 

Norte, onde o abastecimento é feito por água encanada, o risco é alto. Ali, segundo 

dados dos Perfuradores. com,122 o problema é a proliferação de postos de 

combustível, com seus tanques subterrâneos. Qualquer fissura pode comprometer a 

qualidade dos aqüíferos naquela região. E o maior problema é que, com apenas 12 

fiscais para cuidar de todas as questões relacionadas ao meio ambiente, a SEMARH 

não tem condições de fiscalizar a instalação de poços artesianos no DF. De acordo 

com o diretor de Outorga e Licenciamento de Recursos Hídricos, Rodrigo Dolabella, 

os poços nem são prioridade, nesse momento, da equipe de fiscalização.  

                                                 
121 Dados coletados in loco, no Condomínio Residencial Jardim Botânico, no Lago Sul- Brasília-DF, em 

12/11/2001. 
122 PERFURADORES. COM. Ob. cit. 



 114

Segundo as informações de Perfuradores. com.,123 o governo do Distrito 

Federal pretende cadastrar os poços artesianos instalados no Distrito Federal, mas o 

cadastramento tem outro objetivo. Com a nova legislação sobre utilização de 

recursos hídricos, o governo vai poder cobrar pela captação de águas subterrâneas. 

Isso quer dizer que, quem hoje tem um poço com água de graça, terá de pagar pelo 

que consumir num futuro bem próximo.  

 

Foi com a proliferação dos loteamentos no Distrito Federal que surgiram 

várias empresas de fundo de quintal que não têm capacitação técnica para fazer o 

serviço como ele deve ser feito. Por isso, acabam colocando em risco a saúde da 

população e, ainda, destruindo o recurso hídrico. Assim, é importante que haja a 

conscientização em massa de toda população para os problemas que norteiam a 

perfuração de poços tubulares profundos de forma desordenada. Faz-se necessário 

nestes casos, o acompanhamento de profissionais habilitados para vistoriar todo o 

trabalho.  

Uma preocupação antiga no Distrito Federal é com a quantidade de 
poços tubulares (poços estreitos usados para retirar água do subsolo) 
que estão sendo abertos em condomínios irregulares no Distrito 
Federal e na cidade de Águas Lindas (GO), a mais próxima da 
barragem do Descoberto.’Se nada for feito, existe o risco de as fossas 
de lá contaminarem a água usada pelo brasiliense’, prevê o geólogo 
Jorge Cravo.  
Reforçando o temor do especialista, outro pesquisador, o professor 
Elói Guimarães, do Instituto de Geociências da UnB, cita o resultado 
de um estudo que revela redução muito grande no estoque de água 
que ainda existe no subsolo do DF. 
‘Os poços estão tirando mais água do que podem’, afirma. A pesquisa 
identifica os locais mais vulneráveis à contaminação das águas 
subterrâneas, entre eles São Sebastião, condomínios do Lago Sul, 
Sobradinho II, Grande Colorado (próximo a Sobradinho), núcleos 
rurais Vicente Pires e Samambaia (entre Taguatinga e Guará) e parte 
de Planaltina. Levantamento feito pelo professor em 1998 identificou 
mais de três mil poços tubulares nessa região124. 

 
 
 
                                                 
123 PERFURADORES. COM. Ob. cit. 
124 ALERTA das águas. Ob. cit., p. 8. 
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3.1.7.   Os Resíduos Sólidos do Aterro Sanitário (lixão)  
 
 Este é outro problema que assusta os brasilienses, não tão grave quanto os 

outros já apontados neste trabalho, mas no mínimo preocupante, haja vista que o 

Aterro Sanitário de Brasília (lixão) encontra-se assentado em uma região de 

aqüíferos importantes para o Distrito Federal. 

 
 Araújo125 constatou que o aterro de Brasília (lixão) vem recebendo o lixo de 

todo o Distrito Federal há aproximadamente 25 anos. Nele são depositados 

atualmente cerca de 1.200 toneladas de resíduos sólidos diariamente, sem nenhuma 

medida de proteção ambiental, tais como, impermeabilização de células, drenagem e 

tratamento do chorume. 

 

Alertou que o aterro está localizado próximo ao Parque Nacional de Brasília 

e dos córregos Vicente Pires e do Acampamento; assim o aqüífero da região é 

exposto à contaminação oriunda do aterro. A região é habitada por cerca de 2.500 

moradores que utilizam desta água para consumo próprio.  

 

E, conclui o estudo sobre o tema, demonstrando o seguinte: 

 
O objetivo deste trabalho foi o de detectar os danos aos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos nas vizinhanças do aterro de 
Brasília. Para analisar a qualidade das águas na região do aterro, 
foram instalados 12 poços de monitoramento e escolhidas sete 
cisternas, além das coletas nos córregos citados. Foi realizado 
levantamento topográfico de poços e cisternas visando a maior 
precisão do comportamento da pluma de contaminação. As análises 
cobriram um período de oito meses, de setembro de 1995 a abril de 
1996. Foram determinados 22 elementos, 4 compostos, além de 
medições de condutividade, sólidos totais dissolvidos e pH, num total 
de 2200 determinações. Os resultados das análises químicas 
mostraram que o depósito de lixo provoca aumento da mineralização 
das águas subterrâneas nas vizinhanças do aterro, a condutividade 

                                                 
125 ARAÚJO, Ricardo Natal Gonçalves de. Estudo geoquímico da contaminação por lixo urbano e sua 

propagação nos recursos hídricos do Distrito Federal. 1996, 107 folhas. Dissertação (Mestrado em 
Geologia Regional) – Instituto de Geociências, Universidade de Brasília – UnB, Brasília. 
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na região variou de 3,7 a 1300 mS/cm. Através de correlações 
lineares foi observado que os compostos e elementos amônia, 
cloreto, nitrato, fósforo, manganês, magnésio e cálcio contribuem 
para o aumento da condutividade das águas subterrâneas na região. 
Em especial a amônia e o cloreto constituíram-se em ótimos 
indicadores de poluição pelo lixo. A propagação lateral dos 
contaminantes é muito localizada, não alcançando mais de 100 
metros na região onde foi estudada. Não foi detectada contaminação 
dos córregos pelos componentes presentes no lençol freático. Foi 
observado que a elevação da superfície freática provoca aumento da 
mineralização das águas, devido ao maior aporte de chorume126 
 

 Na verdade o que queremos demonstrar é que o principal aterro (lixão) de 

Brasília encontra-se localizado nas proximidades de um importante manancial hídrico 

do Distrito Federal. E os outros (das cidades satélites) com maior número de 

habitantes e, conseqüentemente, com maior quantidade de lixo por dia, onde estarão 

localizados? Terá sido feito estudo do impacto ambiental e da região onde estão 

localizados? Que prejuízos poderão estar causando ao manancial hídrico da região? 

Haja vista que a maior parte das cidades satélites do Distrito Federal ainda não 

utiliza a reciclagem do lixo, o que aumenta consideravelmente a quantidade de lixo 

enviada para os aterros. 

 
 
3.1.8.   Outros Problemas Generalizados 
 
 Enumerar os problemas ambientais existentes no Distrito Federal não é 

tarefa fácil, uma vez que inúmeros são os problemas e as causas são diversas. As 

agressões ao meio ambiente e fatores naturais conspiram para conduzir ao colapso 

os recursos hídricos do Distrito Federal. É, em resumo, a conclusão a que têm 

chegado os especialistas no assunto. 

 
 Verificamos que o caso não é só alarmante, mas trata-se de um colapso dos 

recursos hídricos no Distrito Federal.  O Jornal Correio Braziliense, assim abordou o 

tema:  

                                                 
126 ARAÚJO. Ob. cit. 
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Agressões ao meio ambiente e fatores naturais conspiram para 
conduzir ao colapso os recursos hídricos do Distrito Federal. [...]. 
Entre os fatores apontados [...], assumem posição crítica a 
desordenada ocupação do solo, a poluição dos cursos de água e a 
virtual inexistência de lençol freático. O crescimento dos núcleos 
urbanos sobre zonas intensamente asfaltadas impede, o 
aproveitamento das precipitações pluviais. 
[...]. O governo dá contribuição significativa à situação inquietante ao 
fechar os olhos à constituição de condomínios e regularizações de 
muitos em áreas críticas127 

 

 Entre os fatores apontados para degradação dos mananciais, assume 

posição crítica a desordenada ocupação do solo, como já falamos anteriormente, a 

poluição dos cursos de água e a virtual inexistência de lençol freático. O crescimento 

dos núcleos urbanos sobre zonas intensamente asfaltadas impede, a cada passo, o 

aproveitamento das precipitações pluviais. 

 

 Tomam formas inumeráveis as ameaças sobre as reservas potáveis. O 

governo dá contribuição significativa à situação inquietante ao fechar os olhos à 

constituição de condomínios e regularização de muitos em áreas críticas. O 

adensamento urbano ocorre em faixas receptoras de chuvas como as bordas de 

chapadas. Daí resulta a escassa alimentação de milhares de nascentes, córregos e 

ribeirões de pequeno porte. 

 

 Dentro da área de Proteção Ambiental do rio Descoberto, responsável por 

60% da água consumida no Distrito Federal, têm sido cada vez mais intensas 

atividades contrárias às cautelas preservacionistas. Um só exemplo basta para 

assinalar os riscos à bacia: nada menos de vinte mil porcos eram criados na região 

ao final do ano passado, conforme dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(Ibama). Também os agrotóxicos utilizados em propriedades vizinhas criam o 

suspense sobre iminente contaminação das reservas hídricas. 

 

                                                 
127 VISÃO DO CORREIO. “A degradação das águas”. Correiro Braziliense. Brasília, 01/04/2001. Opinião. p. 4.  
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 Uma das situações mais graves, como foi citado anteriormente, é a das 

chamadas veredas, que são coberturas vegetais que protegem os córregos. Na área 

de Proteção Ambiental do Gama Cabeça de Veado, a dizimação das veredas 

alcança mais de 95%. Coliformes fecais já foram identificados nos córregos Gama, 

Cabeça de Veado e Riacho Fundo. Cabeça de Veado é uma das reservas usadas 

pela Caesb para abastecimento de água a 1.759.572 consumidores. 

 

 É comum também o assoreamento de mananciais pela remoção das matas 

ciliares ou por outras causas resultantes da intervenção humana. Currais é um deles, 

esgotado em sua capacidade pela drenagem de águas pluviais em Ceilândia. Já o 

Cascarra, situado na Estação Ecológica de Águas Emendadas, foi desativado como 

fonte de abastecimento por apresentar significativa queda de vazão. Há casos no 

mínimo estarrecedores. Há mais de trinta anos o córrego Melchior recebe esgoto in 

natura produzido por Taguatinga e Ceilândia. O córrego Alagado, a seu turno, 

recolhe o esgoto do Gama. Em ambas as cidades não há estação de tratamento de 

dejetos. 

 

 O desmatamento de áreas de preservação permanente, assoreamento dos 

rios e de outros corpos d’água, erosão do solo, impermeabilização de áreas de 

recarga de aqüíferos, perfuração descontrolada de poços profundos, etc. são as 

causas da degradação apontada. 

 

 A subsecretaria de Recursos Hídricos do Distrito Federal aponta, entre as 

conseqüências de tais danos ambientais, a redução das vazões mínimas dos 

mananciais locais e a diminuição da qualidade das águas do Distrito Federal, bem 

como a necessidade premente de envidar esforços no sentido de proteger as áreas 

de nascentes e as cabeceiras dos cursos d’água, em estudo denominado “Programa 

de Recuperação e Proteção de Nascentes e Áreas de Cabeceiras de Cursos de 

água do Distrito Federal”. 
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O Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a editar 

uma lei própria, estabelecendo uma Política Distrital de Recursos Hídricos antes 

mesmo da edição da Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. A Lei Distrital 512/93 estabeleceu a Política de Recursos Hídricos do 

Distrito Federal, criou o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, 

enumerou princípios gerais, diretrizes e instrumentos de gestão (planos diretores de 

recursos hídricos, enquadramento de corpus d’água em classe de usos 

preponderantes, outorga do direito de uso, sistema de informações de recursos 

hídricos e a cobrança pelo suo da água). Teve um papel importante, na época e no 

contexto em que foi aprovada. 

 

O Colegiado Distrital de Recursos Hídricos do Distrito Federal foi criado pelo 

Decreto 20.882/99, o Sistema de Informações dos Recursos Hídricos do Distrito 

Federal foi criado pelo Decreto 20.883/99, a outorga do direito de uso da água foi 

regulamentada no Distrito Federal pelo Decreto 21.007/2000, e o Decreto 20.884/99 

dispõe sobre o Relatório Anual dos Recursos Hídricos. Já o Decreto 20.410/2000 

dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos 

 

 Para Santilli,128 o grande desafio do momento do Distrito Federal é a 

implantação dos Comitês de Bacia Hidrográfica. A primeira iniciativa neste sentido foi 

a criação de uma comissão pela criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Paranoá, fruto de duas oficinas realizadas por meio de esforços coordenados pela 

Fundação João Mangabeira (instituto destinado à realização de estudos políticos e 

sociais ligado ao Partido Socialista Brasileiro), com o apoio da sociedade civil, da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do GDF. 

 

                                                 
128 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. “A política nacional de recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e sua 
implementação no Distrito Federal”. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 9, n. 17, jan./jun. 2001, p. 177. 
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 Segundo a autora, o grupo que foi reunido em oficina de 17/06/2000 fez a 

seguinte caracterização da Bacia Hidrográfica do Paranoá: a bacia inclui a área 

tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade e a Reserva da 

Biosfera de Cerrado; possui várias unidades de conservação, embora a maioria 

ainda esteja “no papel”; apresenta a terceira maior densidade populacional entre as 

bacias do Distrito Federal; trata-se da área que concentra a população com maior 

poder aquisitivo e possui os principais serviços públicos de saúde, educação e 

transporte do Distrito Federal.  

 

 A Bacia Hidrográfica do Paranoá é ainda a primeira em consumo de água; 

possui unidades de captação de águas – Santa Maria de Jardim Botânico; possui 

quatro estações para o tratamento de esgotos; apresenta produção de 

hortifrutigranjeiros no Córrego do Gama; possui grande potencial para uso em 

atividades de lazer e turismo (Lago do Paranoá).  

 

 Os principais problemas detectados pelo grupo encarregado de discutir a 

situação da Bacia do Paranoá foram: destruição da vegetação nativa; as alterações 

paisagísticas; as ameaças às unidades de conservação; as ameaças ambientais 

como o Lixão e as queimadas; a falta de zoneamento ecológico-econômico para a 

elaboração do PDOT,129 a pressão econômica sobre os recursos naturais; a 

urbanização de áreas rurais; a ocupação desordenada do solo; a grilagem de terras; 

as ameaças ao tombamento e os congestionamentos de trânsito. 

 

Santilli130 afirma que o principal resultado das oficinas foi a formação de uma 

comissão de 19 pessoas ligadas aos 3 setores envolvidos na gestão da água (Poder 

Público local e federal, usuários e organizações civis), a Comissão Pró-Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Paranoá (PróCBH-LP). As reuniões dessa Comissão 

PróCBHLP, realizadas desde dezembro passado (2001), e o grupo virtual de 
                                                 
129 PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, aprovado pela Lei Complementar no 17, de janeiro 

de 1997.  
130 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. “A política nacional de recursos hídricos: Lei nº 9.433/97 e sua 

implementação no Distrito Federal”. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 9, n. 17, jan./jun. 2001, p. 179. 
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discussões têm atraído um número crescente de pessoas e organizações. Tais 

reuniões são abertas ao público e qualquer cidadão pode – e deve – participar, pois 

a efetiva implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá dependerá, 

essencialmente, da participação efetiva da sociedade civil. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4.   OS DESAFIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA 
GERENCIAR OS RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 

Sumário: 4.1. Aplicabilidade das leis; 4.2. A preservação e a proteção dos 
mananciais; 4.3. O reflorestamento das áreas degradadas; 4.4. A 
fiscalização dos mananciais; 4.5. A educação para evitar o desperdício e a 
poluição; 4.6. Cobrança adequada pela utilização da água; 4.7. Programa 
para os condomínios irregulares; 4.8. Programas para o Lago Sul; 4.9. 
Combate às fraudes e ao furto de água; 4.10. Conclusão do sistema 
Pipiripau; 4.11. Melhoria do abastecimento e da qualidade da água; 4.12. 
A construção da usina de Corumbá IV; 4.13. Investimentos e cuidados 
com os recursos hídricos; 4.14. Fomentar o lazer e o turismo sem 
prejuízos aos recursos hídricos; 4.15. Incentivar a criação dos comitês de 
bacias no Distrito Federal. 

 
 
4.1.   Aplicabilidade das Leis 

 

 O Governo do Distrito Federal há tempos tem demonstrado alguma 

preocupação com o meio ambiente. Tanto que possui inúmeras leis que tratam do 

assunto. Foi uma das primeiras unidades da federação a legislar sobre questões 

ambientais, aparentemente, tem se preocupado com a questão, tanto que várias 

normas sobre o assunto foram promulgadas e estão em vigor.131 

 
 No tocante aos recursos hídricos, no âmbito do Distrito Federal, vários são 

os diplomas legais que disciplinam o uso dos recursos hídricos. Como o mais 

                                                 
131 Ver anexo 02. 
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importante de todos, a Lei Orgânica do Distrito Federal (Título VI - Da Ordem Social 

e do Meio Ambiente - Capítulo XI - Do Meio Ambiente, especialmente os artigos 282 

a 284)132 ratifica o princípio constitucional relativo ao direito da população ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e estabelece as atribuições do Poder Público 

no tocante à proteção dos mananciais hídricos. 

 

 Todavia, a questão do gerenciamento dos recursos hídricos no Distrito 

Federal estava disciplinada na Lei nº 512, de 28 de julho de 1993, que dispunha 

sobre a Política de Recursos Hídricos no Distrito Federal e instituía o Sistema de 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos - SGIRH/DF. 

 

O seu art. 1º estabelecia que a Política de Recursos Hídricos no Distrito 

Federal tinha por objetivo assegurar que a água pudesse ser controlada e utilizada 

em padrões de qualidade satisfatórios por seus usuários atuais e pelas gerações 

                                                 
132 Art. 282. Cabe ao Poder Público estabelecer diretrizes específicas para proteção de mananciais hídricos, por 

meio de planos de gerenciamento, uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias hidrográficas, 
que deverão dar prioridade à solução de maior alcance ambiental, social e sanitário, além de respeitar a 
participação dos usuários. 
Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental do Distrito Federal a gestão do sistema de gerenciamento dos 
recursos hídricos. 
Art. 283. O órgão ambiental do Distrito Federal deverá divulgar, a cada semestre, relatório de qualidade da 
água distribuída à população. 
Art. 284. Os recursos hídricos do Distrito Federal constituem patrimônio público. 
§ 1º - É dever do Governo do Distrito Federal, do cidadão e da sociedade zelar pelo regime jurídico das 
águas, devendo o Poder Público disciplinar: 
I – o uso racional dos recursos hídricos para toda a coletividade; 
II – a proteção das águas contra ações ou eventos que comprometam a utilização atual e futura, bem como a 
integridade e renovação física, química e biológica do ciclo hidrológico; 
III – seu controle, de modo a evitar ou minimizar os impactos danosos causados por eventos meteorológicos; 
IV – a utilização das águas para abastecimento público, piscicultura, pesca e turismo; 
V – a exploração racional dos depósitos naturais de água, águas subterrâneas e afluentes. 
§ 2º Compete ao Distrito Federal para assegurar o disposto neste artigo: 
I – instituir normas de gerência e monitoramento dos recursos hídricos no seu território; 
II – adotar a bacia hidrográfica como base unitária de gerenciamento, considerado o ciclo hidrológico em 
todas as suas fases; 
III – cadastrar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de atividades de pesquisa ou exploração de 
recursos hídricas concedidas ou efetuadas pela União. 
§ 3º A exploração de recursos hídricos no Distrito Federal não poderá comprometer a preservação do 
patrimônio natural e cultural do seu território.” 
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futuras. Além disso, esta lei definia importantes mecanismos para a preservação dos 

recursos hídricos como um todo (art. 12).133 

 
Também estão em vigor a Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, que dispõe 

sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, bem como o seu Regulamento, 

aprovado pelo Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990, o qual define as 

competências da Sematec no tocante à análise de projetos de uso, ocupação e 

parcelamento do solo, inclusive no que diz respeito aos recursos hídricos.  

 
 Outra Lei de vital importância é a Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, que o Governo do 

Distrito Federal deverá urgentemente implantar, para melhor delimitar e gerenciar as 

áreas protegidas.  

 
Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que o desenvolvimento gradual 

do arcabouço legal-institucional da área de recursos hídricos do Distrito Federal deu-

se a partir da aprovação da Lei nº 512 de 28 de julho 1993, cujo dispositivo tem 

permitido ao Governo do Distrito Federal, ao longo dos últimos sete anos, tomar 

iniciativas no sentido da consolidação do Sistema de Gerenciamento Integrado dos 

Recursos Hídricos do Distrito Federal. Contudo, em 13 de junho de 2001 a Lei nº 

512/93 foi substituída por uma outra lei – a Nova Lei das Águas do Distrito Federal, a 

Lei nº 2.725/01, já em adiantado estágio de regulamentação. 

 
Esta lei possui muitos pontos em comum com a Lei nº 9.433/97 (que institui 

a Política Nacional de Recursos Hídricos), mormente no que se refere aos seus 

instrumentos de gestão: os planos diretores de recursos hídricos, o enquadramento 

de corpos d’água em classes de uso preponderantes, a outorga do direito de uso, o 

                                                 
133“Art. 12. O Distrito Federal instituirá, por lei, com atualizações periódicas, o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Recursos Hídricos – PGIRH-DF, tomando por base os planos de bacias hidrográficas, que 
conterá, dentre outros, os seguintes elementos: 
I – diretrizes e critérios gerais para o gerenciamento de recursos hídricos; 
II – diretrizes e critérios para participação financeira do Distrito Federal no fomento aos programas relativos 
aos recursos hídricos, quando couber, definidos mediante articulação técnica, financeira e institucional com a 
União, estados vizinhos e entidades internacionais de cooperação; 
III – programas de desenvolvimento institucional, tecnológico e gerencial, de valorização profissional e de 
comunicação social, no campo dos recursos hídricos.” 
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sistema de informações de recursos hídricos e a cobrança pelo uso da água. A 

existência de órgãos como o Conselho de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas garantem a participação da comunidade, de organizações civis e de 

instituições de pesquisa no complexo processo de gestão das águas.  

 

Reconhecendo-se a importância dos desafios a serem enfrentados pela 

SEMARH como órgão gestor das águas do Distrito Federal, foi criada, por ato do 

Poder Executivo, no dia 5 de maio de 2000, por meio do Decreto nº 21.170, a 

Subsecretaria de Recursos Hídricos, tendo como competências: a) Executar a 

Política de Recursos Hídricos no Distrito Federal e Entorno; b) Supervisionar a 

implementação dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos no Distrito Federal 

e Entorno; c) Cooperar no processo de implantação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos definidos pelo Governo Federal; d) Interagir com demais órgãos ambientais 

e de recursos hídricos.  

 

Desta forma, o Governo do Distrito Federal pretende assegurar o 

instrumento administrativo indispensável para o fiel cumprimento da Política Distrital 

de Recursos Hídricos, sobretudo, no sentido de permitir permanentes intervenções 

governamentais, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos de forma 

racional e eficiente, tanto em termos de quantidade como de qualidade. 

 

Atualmente, a SEMARH, por intermédio da Subsecretaria de Recursos 

Hídricos, empenha-se, prioritariamente, no desenvolvimento das seguintes ações: a) 

Implementação da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos; b) Elaboração 

do Plano Diretor de Recursos Hídricos do DF; c) Definição dos critérios para o 

Enquadramento dos Corpos D’água em classes de uso; d) Implantação do Sistema 

de Informações sobre Recursos Hídricos; elaboração do Relatório Anual da Situação 

dos Recursos Hídricos do DF e Entorno; e) Definição de normas para instalação de 

Comitês de Bacias Hidrográficas; e f) Definição de critérios para a cobrança pelo uso 

d’água. 
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Em que pese tanta legislação sobre o assunto, o Distrito Federal, ainda, 

enfrenta dificuldades para implantar e gerenciar os recursos hídricos. Os 

especialistas apontam distorções na gestão ambiental do Distrito Federal, tendo em 

vista que quase todos os projetos ambientais são concentrados em órgãos 

executores, como a Caesb. 

 
 
4.2.   A Preservação e a Proteção dos Mananciais 
 

O Governo do Distrito Federal, embora, não da forma esperada, tem 

demonstrado tímida preocupação com os recursos hídricos da região, principalmente 

a Caesb – Companhia de Água e Esgoto de Brasília, que não é apenas uma 

empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água potável e coleta e 

tratamento de esgoto sanitário. Além desse trabalho, compete a ela o trabalho de 

conservar, proteger e fiscalizar as bacias hidrográficas utilizadas como fonte de 

abastecimento de água. Uma das tarefas nada fácil em uma cidade em construção. 

Somente nos últimos 15 anos, mais de 720 mil litros de água por hora deixaram de 

ser oferecidos à população do Distrito Federal com a completa desativação das 

captações de Vicente Pires, Piriá e Vereda Grande, que abasteciam o Núcleo 

Bandeirante e Park Way, e Urubu e Tamanduá, utilizados para fornecer água para o 

Lago Norte.  

 
 Isso em virtude das fontes poluidoras, da construção de estradas, disposição 

inadequada de lixo, atividades agrícolas e a expansão urbana mal planejada. 

Portanto, quanto mais protegido o local onde a água é captada, mais facilmente ela 

será tratada e, provavelmente o custo da tarifa será reduzido em virtude dos 

processos simplificados envolvidos no tratamento.134 

 

                                                 
134 “Vale ressaltar que são consideradas fontes de poluição todas e quaisquer atividades, processos, operações ou 

dispositivos, móveis ou não que, independentemente de seu campo de aplicação, induzam, produzam ou 
possam produzir a poluição do meio ambiente, tais como: estabelecimentos industriais, agropecuários e 
comerciais, veículos automotores e correlatos, equipamentos e maquinarias, e queima de material ao ar 
livre”. In: MUSSETI, Rodrigo Andreotti. “Bacias hidrográficas no Brasil: aspectos jurídico-ambientais”. In: 
Revista do Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 90-94. 
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 No Distrito Federal, proteger esses locais de captação, denominados 

mananciais, é muito difícil, pois os rios são de reduzida vazão, o subsolo tem baixa 

aptidão para recarga hídrica, isso sem falar na ocupação intensiva do solo e na 

crescente pressão no sentido da invasão de áreas de preservação ambiental. 

 

 Para proteger a fonte de um bem tão precioso, que é a água, a Caesb135 

criou o Programa de Proteção dos Mananciais que atua em mais de 25 pontos de 

captação, distribuídos em 07 grandes bacias que abastecem o Planalto Central. Em 

alguns destes pontos, a Caesb é dona da terra e, por isso, as ações para proteção 

são mais simples. Cercado, o terreno, basta monitorar.  

 
 Mas o problema é que o principal sistema do Distrito Federal, o do 

Descoberto, está localizado em área de uso misto, sofrendo ações de práticas 

agrícolas inadequadas e até mesmo de invasões de condomínios, sejam eles 

populares ou nobres.  

 
 A proteção dos mananciais de abastecimento da Caesb determina a 

execução de um trabalho contínuo, que envolve o planejamento e manejo das bacias 

hidrográficas integrantes do elenco das captações da empresa, obras a serviços 

especiais nas áreas de proteção de mananciais, incluindo a recuperação de áreas 

degradadas e o cercamento, sinalização e fiscalização dessas regiões. Além disso, a 

empresa desenvolveu atividades ligadas à educação ambiental, acompanhamento 

de estudos ambientais e a participação na elaboração de documentos legislativos, 

como projeto de Lei, Decretos e Portarias. 

 

 É também importante salientar que, no tocante à preservação e à conservação 

dos mananciais, o Governo do Distrito Federal também tem se destacado, embora 

de forma ainda rudimentar, haja vista a disponibilidade de recursos humanos e 

materiais, bem como a complexidade dos mananciais. 

 

                                                 
135  CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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As áreas de preservação e conservação no Distrito Federal são áreas 

naturais, onde a presença humana é proibida, protegendo-se e conservando-se, 

dessa forma, o meio ambiente contra as atividades poluidoras do homem. O total de 

áreas de comunidades naturais atualmente protegidas (áreas de preservação) não 

ultrapassa 50.000 ha e representa menos de 10% da área total do Distrito Federal. 

As principais áreas de preservação são: Reserva Ecológica do IBGE, Reserva 

Biológica de Águas Emendadas, Jardim Botânico de Brasília, Parque Nacional de 

Brasília e Parque Municipal do Gama. 

 

Nas áreas de conservação, a presença do homem é permitida, desde que 

não haja depredação do ambiente. No Distrito Federal, existem duas grandes 

unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental da Bacia do rio Descoberto 

(APA do Descoberto), e a Área de Proteção Ambiental da Bacia do rio São 

Bartolomeu (APA do São Bartolomeu). 

 

Todavia, é importante salientar que, com a entrada em vigor da Lei Federal 

9.985/2000 que instituiu o novo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC),136 a situação no Distrito Federal deverá ser modificada, haja vista 

que a nova Lei criou duas categorias de unidades de conservação: Unidade de 

Proteção Integral e a Unidade de Uso Sustentável. O objetivo básico das Unidades 

de Proteção Integral que carinhosamente, doravante, denominaremos de UPI é 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos na lei, e o objetivo da Unidade de Uso 

Sustentável que chamaremos de UUS é compartilhar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais.137  

                                                 
136 O SNUC será regido por diversos órgãos, distinguindo-se: a) o Conselho Nacional do Meio Ambiente, como 

órgão consultivo e deliberativo, com a atribuição de acompanhar a implementação do sistema; b) o 
Ministério do Meio Ambiente, como órgão central, com a finalidade de coordenar o sistema; e c) o IBAMA, 
os órgãos estaduais e municipais, como órgãos executores, com a atribuição de implementar o SNUC, 
subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, 
nas respectivas esferas de atuação. In: SZKLAROWSKY, Leon Frejda. “Lei nº 9.9885 de 2000 – SNUC – 
Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. In: Revista Âmbito Jurídico, n. 3, março de 
2001. Disponível em: < http:// www. âmbito-jurídico.com.Br.> acesso em: 16/11/2002.  

137 Art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.985/2000. 
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Ainda, o grupo das Unidades de Proteção Integral – UPI, deverá ser 

composto pelas unidades de conservação denominadas de: a) Estação Ecológica, b) 

Reserva Biológica; c) Parque Nacional; d) Monumento Natural e; e) Refúgio de Vida 

Silvestre. Dentro do grupo de Unidade de Uso Sustentável – UUS, a nova Lei 

determinou que deverá haver as seguintes categorias de unidade de conservação: a) 

Área de Proteção Ambiental; b) Áreas de Relevante Interesse Ecológico; c) Floresta 

Nacional; d) Reserva Extrativista; e) Reserva de Fauna; f) Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e; g) Reserva Particular do Patrimônio Natural.138 

 

Assim, é importante salientar que o Governo do Distrito Federal deverá fazer 

adaptações na Legislação local, bem como delimitar as áreas de proteção de acordo 

com as regras estabelecidas na nova Lei. 

 

Analisando a Lei nº 9.985/2002, Szklarpwsky,139 afirma que a nova lei 

disciplina a criação, implantação e gestão das unidades de conservação, 

determinando que sejam criadas por ato do Poder Público. Estas unidades devem 

dispor de um plano de manejo, que deve abranger a área da unidade de 

conservação, sua zona de acontecimento e os corredores ecológicos, incluindo 

medidas com o objetivo de promover sua integração à vida econômica e social das 

comunidades vizinhas.  

 

Segundo ele, esse plano deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir 

da data de sua criação. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável 

podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção 

                                                 
138 A Reserva Particular do Patrimônio Natural, segundo a Lei nº 9.985/2000 é uma área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O gravame constará de termo de 
compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será 
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. Ainda, só poderá ser permitida, nesta área, 
conforme dispuser em regulamento a pesquisa científica; a visitação com objetivos turísticos, recreativos e 
educacionais. Ademais, os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão 
orientação técnica e científica ao proprietário da Reserva para elaboração de um Plano Manejo ou de 
Proteção e de Gestão da unidade. (art. 21, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.985/2000). 

139 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. “Lei nº 9.9885 de 2000 – SNUC – Sistema Nacional de Unidade de 
Conservação da Natureza. In: Revista Âmbito Jurídico,  n. 3, março de 2001. Disponível em: < http:// 
www. âmbito-jurídico.com.Br.> acesso em: 16/11/2002. 
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Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a 

unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos na lei. 

 

Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um 

Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou 

Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42, 

das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no 

ato de criação da unidade. A área de uma unidade de conservação do Grupo de 

Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais e a zona de 

amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez 

definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. 

 

As unidades de conservação poderão ser geridas por organizações da 

sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante 

instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. Não se permite a 

introdução nas unidades de conservação de espécies não-autóctones. 

 

Finalizando, sustenta o autor que os órgãos executores articular-se-ão com 

a comunidade científica com o propósito de incentivar o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre 

formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das 

populações tradicionais. Entretanto, as pesquisas científicas nas unidades de 

conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes 

dos ecossistemas protegidos. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou 

serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos 

ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto área 

de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, dependerá de 

prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme dispuser o 

regulamento. A lei permite que os órgãos responsáveis pela administração das 
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unidades de conservação recebam recursos ou doações de qualquer natureza, 

nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações 

privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua 

conservação, cabendo a administração desses recursos ao órgão gestor da unidade. 

Estes recursos deverão ser utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e 

manutenção. 

 

No caso da bacia hidrográfica do Lago do Descoberto, a solução encontrada 

pelos órgãos competentes, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.985/2002, foi a 

criação da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto (APA do Rio 

Descoberto), por meio do Decreto nº 88.940/93. O principal fator responsável pela 

escolha desta unidade de conservação é que, segundo a legislação anterior ela não 

exigia a desapropriação de grandes áreas, o que seria necessário em unidade de 

conservação mais restritiva, sendo impossível de ser viabilizado diante da 

indisponibilidade de recursos. 

 

 

Sobre o tema a Caesb140 já se manifestou, alegando que a captação de água 

no Rio Descoberto é vital para a população do Distrito Federal, sendo obrigação de 

todos a conservação da boa qualidade da água dos mananciais. 

 
 
Tendo como base este enfoque conservacionista, e seguindo orientação da 

escassa legislação sobre o assunto da época, segundo a Caesb, foi elaborado o 

Plano de Proteção do Lago Descoberto, em 1985, que estabeleceu o zoneamento 

ecológico/econômico de toda a APA do Descoberto, indicando as restrições para 

cada zona delimitada. Em 1988, a Instrução Normativa Sema/SEC/CAP nº 001/88 

deu força de Lei ao Plano e enumerou os órgãos responsáveis pela sua 

implementação e fiscalização. E, em 27/04/81, foi editada a Lei nº 6.902, que dispôs 

                                                 
140 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE BRASÍLIA. Água presente VI. Brasília, 1997. p. 10-11. 
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sobre a criação das Áreas de Proteção Ambiental e Estações Ecológicas.141 E a Lei 

nº 6.902/81 foi regulamentada pelo Decreto nº 88.351, de 01/06/83, e pelo Decreto nº 

99.274 de 06/06/90, sendo que este último definia os critérios para as APAs142. 

 

Ainda, segundo informações da Caesb,143 a Área de Proteção Ambiental – 

APA da Bacia do Rio Descoberto abrange 8% da bacia hidrográfica do Lago. Para se 

garantir uma eficiente proteção e para que a legislação fosse atendida, foram 

contratados pela mesma os serviços da empresa consultora CNEC – Consórcio 

Nacional de Engenheiros Consultores S/A, que elaborou o Plano de Proteção do 

Lago Descoberto, em 1985. A principal função do Plano foi o estabelecimento de um 

zoneamento ecológico econômico que possibilitasse o desenvolvimento da região 

sem prejuízos à preservação da qualidade de vida e do meio ambiente. 

 

 Para que o zoneamento proposto pelo Plano de Proteção do Lago 

Descoberto pudesse ser garantido por força de Lei, foi editada a Instrução Normativa 

Sema/SEC/CAP nº 001/88, confirmando o estabelecimento de seis diferentes zonas; 

a saber: a) Zona de Vida Silvestre; b)Zona de Contenção da Área Rural (ZCAR); c) 

Zona de Preservação e Recuperação (ZPR); d) Zona de Controle Específico (ZCE); 

e) Zona de Ocupação Programada (ZOP) e: f) Zona de Contenção da Área Urbana 

(ZCAU). 

 

                                                 
141 Art. 9º - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício de 

propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 
a) a implantação e funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de 
água; 
b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando estas iniciativas importarem em 
sensível alteração das condições ecológicas locais;  
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado 
assoreamento das coleções hídricas; 
d) exercício de atividade que ameace extinguir, na área protegida, as espécies raras da biota regional. 

142 Atualmente a Lei que determina e especifica as APAs é a Lei nº 9.985/2000, que ainda não foi totalmente 
implantada no Distrito Federal. 

143 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE BRASÍLIA. Água presente. Ob. cit. p. 10-11. 
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 Apesar de todo esse esforço, realizando-se pesquisa, concluindo-se estudos, 

estabelecendo-se zoneamento/normas de uso e ocupação do solo e, por fim, 

editando-se lei, a Caesb144 alegou:  

 
[...] estas regras estabelecidas para a APA do Descoberto não estão 
sendo respeitadas e a bacia hidrográfica começando a apresentar 
problemas de degradação ambiental. De uns tempos para cá os 
principais indicadores da qualidade da água começaram a dar sinais 
de que a poluição do lago está aumentando [...]. 
[...] como se pode ver, não basta que a água saia pura e clara de 
nossa torneira, é preciso muito mais. A preservação, recuperação e 
proteção das bacias hidrográficas são fundamentais para se 
continuar tendo água em quantidade e qualidade suficientes para 
atender a população [...].  
 
 

 Em 1962, antes da formação do Lago, foi criado o PICAG (Projeto Integrado 

de Colonização de Alexandre Gusmão), para abastecer o Distrito Federal com frutas, 

legumes e verduras. O projeto ocupa 57% da área do APA, onde trabalham cerca de 

mil chacareiros que produzem um pouco de tudo. Para a Caesb, o grande problema 

com relação a este projeto é que existem chacareiros que cultivam a terra sem os 

cuidados técnicos necessários para proteger o meio ambiente e, conseqüentemente, 

o lago; usam agrotóxicos de forma indiscriminada; plantam culturas de ciclo curto 

sendo necessário replantar várias vezes por ano, deixando a terra desprotegida por 

um certo período; aram a terra sem os cuidados necessários. 

 

Como se não bastasse toda essa série de problemas, alguns agricultores 

colocam bombas para retirar água do Lago e irrigar a terra, sem a licença devida. 

Com a valorização da terra, alguns agricultores desistiram de plantar e venderam 

seus lotes; e quem os comprou resolveu dividir a área em lotes menores para fazer 

condomínios residenciais (parcelamento). 

 

Foi o que aconteceu, por exemplo, no Lucena Roriz, onde vivem hoje mais 

de 2 mil famílias, em situação completamente irregular. Na parte do Estado de Goiás 

                                                 
144 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE BRASÍLIA. Água presente. Ob. cit. p. 10-11. 
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também há vários loteamentos sendo implantados, todos a rigor proibidos pela 

legislação da APA. Nesses locais não há coleta de esgoto, nem de lixo, e a sujeira é 

levada para dentro dos córregos pertencentes à bacia e daí para o Lago Descoberto. 

 
Segundo dados da própria Caesb,145 um outro núcleo urbano que também 

cresceu muito dentro da bacia é o Incra 8. O processo de reparcelamento dos lotes 

não pára e o núcleo está se adensando a olhos vistos. Brazlândia é outra ocupação 

urbana localizada dentro da bacia. Apesar dessa cidade ser bem anterior à criação 

do Lago e da APA, seu crescimento populacional foi bem maior que o esperado. Esta 

satélite precisa ter seu crescimento controlado, mesmo tendo seus esgotos 

coletados, tratados e exportados para outra bacia. 

 
 Partes da Ceilândia e Taguatinga também ficam dentro da bacia. Os esgotos 

são coletados e transportados para outra bacia, contudo, as águas pluviais são um 

seriíssimo problema. Devido ao grande volume despejado na bacia do Córrego 

Currais, tributário do Lago do Descoberto, se formou uma grande voçoroca.146 Tanta 

terra foi levada pelas águas que uma captação da Caesb (Currais), que ajudaria no 

abastecimento de Taguatinga, teve que ser desativada, por se encontrar totalmente 

assoreada. 

 
 
4.3.   O Reflorestamento das Áreas Degradadas 
 
 Os mananciais utilizados pela Caesb são protegidos para impedir o 

carreamento de material em suspensão, matéria orgânica e produtos tóxicos para as 

águas utilizadas no abastecimento da cidade. Há alguns anos, essas áreas foram 

definidas como polígonos de proteção de captações. Hoje, entretanto, devido à sua 

importância, foram transformadas em unidades de conservação ambiental. 

 

                                                 
145 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 

<http://www.caesb.gov.br. /main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
146 Voçoroca – escavação profunda originada pela erosão superficial e subterrânea, geralmente em terreno 

arenoso. In: CORDEIRO. Ob. cit., p 18. 
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 Uma das ações desenvolvidas no Programa de Proteção de Mananciais 

desenvolvido pela Caesb é o reflorestamento de áreas degradadas. São plantios 

homogêneos de pinus e eucaliptos, que oferecem maior proteção ao solo contra o 

impacto das gotas de chuva, ventos e do sol. Assim, ajudam a manter a integridade 

do manancial. Foi o que a Caesb fez, por exemplo, na captação do Fumal, em 

Planaltina. 

 

 Outro perigo constante está nas queimadas e na abertura de estradas, que 

ocasionam o surgimento de processo erosivo acelerado, com o carreamento de 

grande quantidade de sedimentos. Para evitar isso, a Caesb tem que construir 

baciões e terraços, como fez para proteger a captação do Taquari, no Lago Norte. 

 
 
4.4.   A Fiscalização dos Mananciais 
 

 A fiscalização, ou melhor, o monitoramento das bacias hidrográficas é outro 

grande desafio para o Governo do Distrito Federal que não dispõe de recursos 

humanos (fiscais) e materiais suficientes para monitorar todas as bacias e captações 

da região, haja vista que, como já foi citado anteriormente, são muitas as bacias e as 

captações de água no Distrito Federal.  

 

A política atual adotada pelo governo local é investir na educação da 

população, ou seja, conscientizar a população do problema. Além de atuar no 

monitoramento constante dos mananciais, assegurando na medida do possível a 

proteção dos mananciais, a Caesb atua em outras frentes para conscientizar a 

população sobre a importância de preservar esses pontos de captação de água, que 

vão garantir, posteriormente, o abastecimento ininterrupto.147 

 

 As parcerias vão além da Secretaria de Educação. Há parcerias com a 

Emater-DF, a Caesb desenvolve um projeto de conscientização junto aos 

                                                 
147 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 

<http://www.caesb.gov.br. /main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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agricultores, que ocupam áreas vizinhas dos mananciais e utilizam suas águas, para 

a adoção da agricultura racional. É muito importante, por exemplo, evitar que 

resíduos químicos utilizados nas plantações, como agrotóxicos, infiltrem nos lençóis 

freáticos ou escorram até os mananciais, causando a poluição dessas fontes de 

água. 

 

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é outra parceria da 

Caesb na atuação de proteção das bacias hidrográficas. Essas parcerias garantem 

tanto a otimização dos custos referentes às ações ambientais, como a integração 

interinstitucional, objetivando a solução de problemas ambientais diversificados, que 

possam comprometer a quantidade e a qualidade da água a ser disponibilizada para 

o abastecimento público. 

 

 

4.5.   A educação para evitar o desperdício e a poluição 
 

Preocupada com o desperdício, a Caesb está intensificando o seu trabalho 

de pesquisa de vazamentos não visíveis, que já existe há oito anos. Hoje, com a 

utilização de modernos equipamentos, como o geofone eletrônico, que permite 

escutar vazamentos, e o transmissor e receptor de sinais, que localizam redes 

metálicas, a perda recuperada supera cerca de 90 litros por segundo. 

 

Os vazamentos em tubos, em geral, são causados por rupturas (rachaduras 

e amassaduras) próximas das juntas ou trincas longitudinais. Existe, ainda, o 

problema da corrosão, que chega a causar perfurações, principalmente em tubos 

galvanizados. Segundo os técnicos da empresa, é preciso haver uma 

conscientização geral dos usuários de que o que escapa em vazamentos aumenta 

os custos variáveis de bombeamento e produtos químicos para tratamento. 

 

Um outro fato que deve ser observado é que a água que escapa em 

vazamentos acaba causando problemas paralelos, como solapamentos e erosão do 
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solo, promovendo, muitas vezes, o afundamento ou desabamento de pavimentos de 

ruas e de edificações privadas. Nestes casos, a empresa é responsável por reparos 

muitas vezes difíceis e caros. Por esta razão, a Caesb vem dispensando atenção 

especial ao problema dos vazamentos para que não tenha de desembolsar muito 

com os danos. 

 

 Atualmente a Caesb tem demonstrando que o melhor caminho para 

combater o desperdício e a poluição dos mananciais é a educação da população. 

Para desenvolver essas atividades, a Caesb trabalha em parceria com outros órgãos 

do GDF (Governo do Distrito Federal). Com a Secretaria de Educação, por exemplo, 

desenvolve projetos com professores e estudantes. Realizando palestras nas 

escolas, adotando as crianças como agentes multiplicadores, a Caesb mostra aos 

alunos como preservar os mananciais e evitar o desperdício de água. Professores 

também fazem cursos e treinamentos nas unidades da Companhia para repassar em 

sala de aula como é feita a captação e o abastecimento de água no Distrito Federal. 

 

 A Caesb está atualmente desenvolvendo projetos para sensibilizar as 

pessoas de que a água vai se tornar um bem com alto valor no futuro e que, 

portanto, temos de economizar para não faltar. Esse trabalho é feito, basicamente, 

nas escolas do Distrito Federal, para atingir um público bem especial: as crianças. 

Somente no ano passado (2001), segundo dados da Caesb, esta treinou 100 mil 

alunos de escolas do Distrito Federal. Os pequenos puderam ainda ter lições do 

combate ao desperdício nos shoppings da cidade. A Caesb também desenvolveu o 

projeto “Casa Caesb”; a empresa simula uma casa, com todas as instalações, para 

que as crianças possam aprender que um vazamento na pia pode desperdiçar água. 

Elas repassam o que aprenderam aos pais e parentes e desta forma ajudam a 

conscientizar a população.  
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 Segundo Silva,148 o ensino formal da educação ambiental é dado nas 

escolas.149 A educação informal e a conscientização é obrigação de todo cidadão e 

dos órgãos e entidades públicas e particulares; a fiscalização, segundo preceito 

constitucional, compete ao poder público; 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. 

 
 

4.6.   Cobrança adequada pela utilização da água 
 
 Os técnicos da Caesb e estudiosos do assunto não se cansam de dizer que 

a maior crise desse milênio será a de falta d’água. O que o petróleo foi para o 

mundo, à água será para as futuras gerações: um produto raro. Por enquanto, ainda 

custa barato e, talvez, este seja um dos motivos de tanto desperdício. 

 

 No Distrito Federal, os consumidores pagam uma tarifa diferenciada, mas 

que custa, em média, R$ 1,01 por metro cúbico de água consumida (mil litros). Além 

de fazer uma cobrança diferenciada para categorias de usuários (residencial, 

comercial, industrial e pública), a empresa aplica uma tarifa popular subsidiada para 

favorecer os clientes de baixa-renda que consomem até 25 metros cúbicos por mês. 

 

                                                 
148 SILVA, Juarez Pereira da. “O papel educativo e fiscalizador do poder público na proteção do meio ambiente 

rural”. In: Revista Goiana de Direito Agrário, Goiânia, v. 1, n. 1, 1997, p. 133-149. 
149 A universidade também tem um papel importante na formação ambiental dos profissionais que está colocando 

no mercado. Ela precisa incorporar a dimensão ambiental nos seus objetivos, conteúdos, metodologias, nas 
próprias carreiras que está formando. [...] É de se esperar que os profissionais que a universidade está 
formando sejam capazes de trabalhar em grupos multidisciplinares e em ações interdisciplinares, através de 
uma leitura abrangente, global, holística, sistêmica e crítica da realidade. E que sua ação seja interativa, 
questionadora, reflexiva, promovendo a participação dos diferentes agentes da sociedade, bem como o 
resgate de saberes diversos e a construção individual e coletiva do conhecimento. In: LEONARDI, Maria 
Lúcia Azevedo. “A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade da 
sociedade atual”. In: Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. Clóvis Cavalcanti 
(Organizador). 3ª ed. São Paulo. Cortez e Fundação Joaquim Nabuco, 2001. p. 406. 
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 Ainda, segundo informações da Caesb,150 existe a tarifa de solidariedade, 

que isenta de pagamento os primeiros dez metros cúbicos mensais consumidos por 

famílias carentes cadastradas em programas sociais do Governo do Distrito Federal, 

como o de distribuição de cestas básicas, que já atinge a cem mil famílias que têm 

renda per capita (por pessoa) de meio salário mínimo. 

 

 O preço médio das tarifas, segundo os técnicos da Caesb, está dentro da 

média nacional. Mas o que chama a atenção no Distrito Federal é o alto consumo de 

água. Cada brasiliense gasta, em média, 210 litros de água por dia. No Lago Sul e 

Norte, este consumo per capita é de 600 litros por dia, o triplo da média.  As regiões 

nobres da Capital Federal não poupam água. As piscinas sempre cheias, a irrigação 

constante das extensas áreas verdes e até mesmo a limpeza de residências e a 

lavagem de carros são fatores responsáveis por colocarem os moradores dos Lagos 

Sul e Norte, com os do Plano Piloto, como os maiores gastadores de água do Distrito 

Federal. 

 

 Como se não bastasse, ainda há o desperdício. Um simples pingamento na 

pia da cozinha joga pelo ralo litros e litros de água potável. Assim, a Caesb vem 

estudando o assunto e tem procurado encontrar uma solução para o problema, 

partindo do princípio de que primeiro é preciso educar a população para depois 

colher os frutos dessa conscientização. 

 

 Segundo Granziera,151 a cobrança pelo uso da água é inevitável, bem como 

tem 3 finalidades básicas: a primeira, a didática, é a de reconhecer o valor 

econômico da água. A segunda é incentivar a racionalização, por uma questão 

lógica: pelo fato de se pagar, gasta-se menos e buscam-se tecnologias que 

propiciem a economia. Por último, financiar todos os programas que estiverem 

contidos no plano, quer dizer, um instrumento de financiamento da recuperação 

ambiental dos recursos hídricos.  

                                                 
150 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 

<http://www.caesb.gov.br. /main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
151 GRANZIERA. Ob. cit. p. 70. 
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4.7.   Programa para os Condomínios Irregulares 
 
 A Caesb aguarda sinal verde do Governo do Distrito Federal – que estuda e 

executa planos de regularização dos inúmeros condomínios irregulares que 

proliferam no Distrito Federal – para colocar água em 98 mil residências. Os 

condomínios do Distrito Federal disporão, muito em breve, de redes de água potável 

e esgotos, este é o esclarecimento da Caesb. Para tanto, basta que o Governador 

atual Joaquim Roriz dê o sinal verde para que companhia inicie os trabalhos, para os 

quais já dispõe de R$ 100 milhões. O programa, batizado de Sanear, será 

implantado inicialmente em 98 mil residências, beneficiando cerca de 400 mil 

pessoas, segundo estimativas da Caesb.152 

 

Os trabalhos não foram iniciados porque a Caesb aguarda uma definição 

sobre a regularização dos condomínios, conforme política iniciada no governo Roriz. 

Serão atendidos somente os condomínios regularizados, sejam eles nobres ou de 

baixa renda. 

 

Segundo informações da Caesb, a prioridade do Programa Sanear são os 

condomínios de baixa renda localizados na região de Mestre D’Armas, em Planaltina, 

construídos sobre lençóis freáticos muito próximos da superfície, o que pode 

comprometer a qualidade da água captada na região para abastecer não só 

Planaltina, como Sobradinho e o Plano Piloto. 

 

 Os condomínios de Sobradinho também estão no topo das prioridades. O 

motivo, segundo os técnicos da empresa é simples: com a construção do sistema 

Pipiripau, existe a garantia de abastecimento de água para essas duas cidades. As 

obras da barragem contam com recursos do Banco Interamericano (BID) que 

liberará, em (2001), cerca de US$ 130 milhões para obras de infra-estrutura. 

                                                 
152 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 

<http://www.caesb.gov.br. /main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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4.8.   Programas para o Lago Sul 
 
 Enquanto se preocupa em atender os condomínios de baixa renda, o 

Governo do Distrito Federal e a Caesb deixam para uma segunda etapa os 

chamados condomínios nobres localizados no Lago Sul.  

 

Conforme explicaram os técnicos da empresa em entrevista pessoal, nessas 

regiões os pontos de captação não têm condições de atender novas redes. Até 

alguns anos atrás acreditava-se que o rio São Bartolomeu seria a opção mais viável 

como manancial para atender as necessidades do Lago Sul e outras áreas do 

Distrito Federal. Mas, segundo a Caesb, a própria ocupação desordenada do solo 

inviabilizou essa saída, comprometendo o sistema. No Lago Sul, por exemplo, o 

abastecimento continuará por mais algum tempo sendo feito por captações 

subterrâneas, realizadas por poços artesianos. 

 

Entretanto, observam os técnicos da Caesb que a proliferação dos 

equipamentos empregados nesse sistema tem gerado preocupação, já que os 

poços, construídos em excesso, podem comprometer a qualidade e a quantidade da 

água guardada nos lençóis freáticos, como já foi falado anteriormente. O objetivo da 

Caesb agora é manter o controle do sistema, pois a empresa dispõe de experiência e 

técnicas suficientes não apenas para sistematizar a instalação e funcionamento dos 

equipamentos, como também para fazer a sua manutenção preventiva. 

 

Outra preocupação com o Lago Sul, além do abastecimento de água, é o 

destino dado aos esgotos coletados naquela área, haja vista que nem todos os 

condomínios têm um sistema eficiente de fossas e algumas chegam a despejar o 

esgoto in natura no meio ambiente, o que prejudica as fontes naturais de 

abastecimento e a qualidade do solo. 
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4.9.   Combate às fraudes e ao furto de água 

 
 Desde fevereiro de 2001, a Caesb tem intensificado as ações contra os 

fraudadores de água, ou seja, aqueles que furtam o produto, causando prejuízo ao 

Governo do Distrito Federal, à empresa e aos demais usuários. O resultado do 

trabalho da equipe de fiscalização da Caesb tem sido positivo e os “gatos” (furtos) 

estão sendo reduzidos. 

 

 Segundo informações da Caesb, estima-se que, por ano, a empresa deixa 

de aumentar sua receita em quase R$ 2 milhões por conta das irregularidades. Em 

abril de 2001 a empresa visitou 49.517 residências e constatou 309 fraudes, número 

inferior ao registrado em março do mesmo ano, quando foram registradas 385 

fraudes num universo de 2.879 residências visitadas. 

 

 A Caesb sempre promoveu fiscalização na região do Distrito Federal, mas 

no ano de 2001 passou a contar com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público 

nesta empreitada. Diariamente, uma equipe de 50 pessoas da empresa sai a campo 

para verificar se está havendo adulteração do sistema. As áreas com mais 

incidências de furtos de água “gatos”, são as que abrigam a população de poder 

aquisitivo mais baixo: Ceilândia e Samambaia. No Lago Sul e Norte (áreas nobres), 

também há ocorrências, porém de menor constância. 

 

 A empresa estima que, mensalmente, perde oito mil metros cúbicos de água 

com os furtos, o que daria para abastecer 500 residências. E quem paga a conta são 

os consumidores da empresa, que pagam com retidão as suas tarifas de consumo e 

que não cometem nenhuma fraude, visto que a empresa trabalha com um custo 

operacional. É a tarifa que paga o gasto que a empresa tem para fornecer uma 

quantidade “X” de água. Portanto, a receita tem de cobrir estes gastos. 

 

 Mas para evitar essas fraudes além da fiscalização rotineira a Caesb em 

abril de 2001 criou o “Programa Caça Gatos”, colocando telefones à disposição da 



 143

comunidade para denúncias. Apenas em fevereiro de 2001, 15 pessoas ligaram para 

denunciar as irregularidades.153 

 

4.10.   Conclusão do Sistema Pipiripau 
 
 Ter água tratada era um sonho para as comunidades das satélites de 

Sobradinho e Planaltina. Há cerca de seis anos, muitas residências daquelas 

satélites não eram ligadas à rede de abastecimento e muitas das que já possuíam 

acesso sofriam de falta d’água. O problema acontecia porque o fornecimento das 

duas cidades vinha de barragens feitas em pequenos córregos, insuficientes para 

atender todos os habitantes daquelas cidades. 

 

 A construção do sistema de Pipiripau levou água para os moradores das 

duas cidades que ainda não tinham acesso, e também foi resolvido o problema da 

escassez. Antes da construção da barragem do Pipiripau, a maior parte da água 

fornecida para Sobradinho e Planaltina era conseguida em pequenos córregos, como 

o Fumal. Para se ter uma idéia, as fontes que abasteciam as duas cidades 

produziam 200 litros de água por segundo. Com as obras da barragem, esse número 

subiu para 600 litros por segundo e chegará a 800 em breve com o término da obra. 

 

 O Sistema do Pipiripau ainda não foi concluído pelo governo do Distrito 

Federal. Espera-se que, quando ficar pronto, a produção chegará a 1.040 litros de 

água por segundo. Esse número significa atender mais de 320 mil habitantes. O 

Sistema Pipiripau é formado pela barragem, pela elevatória, que leva a água até a 

estação de tratamento e pela rede de fornecimento. A barragem foi a primeira parte a 

ser construída. As obras da barragem começaram em 1996 e terminaram em 1998. 

 

 No final do ano passado (2001), foi inaugurada a estação de tratamento e 

ficou pronta a primeira etapa da rede de fornecimento de água. Segundo a Caesb, o 

                                                 
153 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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próximo passo é atender os condomínios da região, à medida que eles forem sendo 

legalizados. 

 
 

4.11.   Melhoria do abastecimento e da qualidade da água 
 
 Apesar de tantos problemas, os moradores do Distrito Federal gozam de 

uma situação privilegiada em relação a outras regiões do País, no que diz respeito à 

água. Segundo dados da Caesb,154 92% dos habitantes, ou seja, um milhão e 

novecentas mil pessoas, recebem o líquido tratado em casa ou no trabalho. Quase 

90% desses locais contam também com coleta de esgoto. E dos domicílios com 

coleta, 64% tem seu esgoto tratado. O restante dos resíduos é jogado no ribeirão 

Melchior e no Alagados, ambos da bacia do Descoberto, não prejudicando a 

balneabilidade do Lago Paranoá. 

 

 Para atender os lugares onde o esgoto ainda não é tratado, a Caesb 

pretende construir duas estações, uma no Gama e outra em Taguatinga. As 

licitações já estão sendo encaminhadas. Segundo a Caesb as duas estações vão 

beneficiar cerca de 750 mil pessoas. A meta da companhia é que elas sejam 

inauguradas no segundo semestre de 2002. Quando elas ficarem prontas, um 

número próximo a 100% da população terá esgoto tratado. 

 

 Assim que as estações do Gama e Taguatinga entrarem em funcionamento, 

os técnicos da Caesb vão começar um trabalho de despoluição dos mananciais nos 

quais é jogado o esgoto atualmente. 

 

 A maioria das casas que ainda não possuem acesso às redes da Caesb fica 

em condomínios irregulares. A companhia precisa esperar pela legalização deles 

para poder expandir as redes. Quando se trata de uma grande área invadida sem 

                                                 
154 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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previsão de ser regularizada, como é o caso da Invasão da Estrutural, o assunto se 

torna mais delicado, porque é preciso que os lotes estejam numa situação legal para 

que seja instalada a rede de água. Atualmente a Invasão da Estrutural é abastecida 

por caminhões-pipa da Caesb. A água é gratuita. Os responsáveis da pela empresa 

definem o trabalho como o cumprimento do papel social da empresa. Não há 

também tratamento de esgotos no local, sendo utilizado pela população o sistema de 

fossas e esgoto a céu aberto in natura. 

 

 A Caesb155 espera que o governo do Distrito Federal resolva a situação da 

maior invasão (favela) existente na cidade (Invasão da Estrutural), para que possam 

ser tomadas as providências naquele local em relação ao saneamento básico. Estão, 

também, previstas obras para o aumento da barragem do Lago Descoberto, 

responsável hoje por 65% da água fornecida para todo o Distrito Federal, 

dependendo apenas de verbas, e apoio do governo local. 

 

 A Caesb procura realizar o tratamento da água que chega às residências em 

todo o Distrito Federal. O tratamento retira as impurezas e torna a água própria para 

o consumo humano. O líquido sai das estações em condição de ser diretamente 

ingerido, sem a necessidade de nenhuma filtragem. A preocupação da Caesb é com 

o armazenamento da água nas residências. Para manter um nível de qualidade 

elevado, a Caesb tem feito um monitoramento, no mínimo a cada hora, para ver se 

as amostras estão atendendo aos padrões do Ministério da Saúde de potabilidade, 

que determina as características da água própria para o consumo humano. 

 

 Nas estações de tratamento chega a chamada água bruta. Ela costuma 

conter partículas e microorganismos nocivos à saúde, provocando vômitos e 

doenças. Essas impurezas são retiradas nas estações de tratamento, onde a água 

recebe flúor, para prevenir cáries. 

 

                                                 
155 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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 Buscando aprimorar-se, a Caesb, está trabalhando para conseguir o 

certificado de qualidade internacional ISO 9001 para o laboratório da Divisão de 

Monitoramento da Qualidade da Água. As atividades desenvolvidas pelo laboratório 

estão sendo padronizadas para o melhor atendimento do cliente.  

 
 
4.12.   A construção da Usina de Corumbá IV 
 

 O mais ambicioso projeto do governo do Distrito Federal, juntamente com a 

Caesb é a construção da barragem de Corumbá IV. Com ela, o fornecimento 

crescerá a tal ponto que vai deixar o Distrito Federal longe de uma possível crise de 

água por muitos anos. 

 

 A solução é Corumbá IV, uma barragem gigantesca que está sendo 

construída no Estado de Goiás. A obra é a salvação, pois Brasília está quase 

atingindo o limite de sua capacidade de abastecimento. O consumo está em torno de 

4,5 mil litros por segundo, enquanto a produção é de cinco mil litros por segundo. 

 

 O Distrito Federal até tem capacidade para produzir 12 mil litros de água por 

segundo, garantem os técnicos da Caesb,156 mas não é possível chegar ao limite 

sem afetar o meio ambiente. Para se ter uma idéia da grandiosidade de Corumbá IV, 

quando a barragem estiver pronta, produzirá 120 metros cúbicos de água por 

segundo, ou seja, dez vezes mais que a capacidade do que é hoje produzido pelo 

Distrito Federal. A nova barragem vai formar um lago cinco vezes maior que o 

Paranoá. Corumbá IV não será importante apenas para o abastecimento de água do 

Distrito Federal e entorno, como também possibilitará a geração de energia elétrica, 

garantindo substancialmente reforço ao sistema energético da região Centro-Sul, 

além do fortalecimento da indústria do turismo e lazer.  

 

                                                 
156 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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 A construção da usina ficará por conta da iniciativa privada, tendo a Caesb a 

CEB (Companhia e Eletricidade de Brasília) e o Governo de Goiás como 

participantes minoritários do empreendimento. A obra está orçada em R$ 350 

milhões e deve ficar pronta em no máximo 3 anos. A Caesb vai comprar água de 

Corumbá IV, espantando assim, pelo menos por um prazo de cem anos, o fantasma 

da falta d’água no Distrito Federal.  

 

 Não obstante tanto otimismo da Caesb e do governo do Distrito Federal em 

relação à faraônica obra de Corumbá IV, têm surgido nos meios de comunicação, 

inúmeras críticas e comentários a respeito do assunto, que desfazem esse otimismo 

e assusta a população do Distrito Federal. 

 

 O Correio Braziliense157 criticou duramente este otimismo da Caesb nos 

seguintes termos: 

 
[...]. O ano de conclusão de Corumbá IV coincide com a data em que 
os reservatórios atuais chegarão ao limite. Segundo o Secretário de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, Antônio 
Barbosa, o abastecimento está garantido por mais três anos. Aí 
dependeremos de Corumbá IV. E é isso que assusta. 
Primeiro porque a represa é uma obra complexa e precisa passar por 
uma série de estágios até funcionar da forma como o GDF promete. 
Na licitação da obra, aprovada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Corumbá IV está prevista apenas para fornecimento 
de energia. Falta ao GDF conseguir a autorização para que ela 
também abasteça as casas com água. 
Depois, será preciso um trabalho forte de despoluição dos rios que 
formarão a represa, que hoje recebem o esgoto de cidades do 
Entorno (Samambaia, Ceilândia e Taguatinga). [...]. Mesmo que o 
GDF consiga tudo isso, nenhum especialista acha que Brasília terá 
motivos para tranqüilidade. Dizer que Corumbá IV garante água por 
90 anos é exagero. Não se pode prever uma utilidade tão longa para 
nenhuma obra de engenharia, questiona Oscar Cordeiro Netto, 
professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB. 
Além disso, os atuais mananciais estão sob o risco de 
desaparecerem. Uma nova represa não elimina a situação grave dos 
recursos de água do DF, conclui o biólogo Mauro Ribeiro. 

 
                                                 
157 FUTURO seco. Correio Braziliense, Brasília, 10 jun. 2001. Tema do Dia, p. 6. 
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4.13.   Investimentos e Cuidados com os Recursos Hídricos 

 

 O governo do Distrito Federal já fez muitos avanços no setor, mas deverá 

investir muito mais se quiser resolver o problema da água no Distrito Federal. Para 

isso tem contado com a Caesb que é considerada a melhor empresa do ramo da 

América Latina. 

 

 A Caesb158 investiu cerca de R$ 70 milhões no período de dois anos no 

Distrito Federal. Com este montante de recursos próprios foi possível concluir obras 

importantes como a Barragem do Pipiripau, que garantiu o abastecimento a 

aproximadamente 320 mil habitantes das cidades de Sobradinho, Planaltina e 

adjacências que, até então, sofriam com falta d’água. 

 

 Além disso, a Caesb construiu, entre 1999 e 2000, mil e duzentos 

quilômetros de rede de saneamento, para melhorar o sistema de captação e de 

abastecimento aos brasilienses. No ano passado, 2001, a empresa expandiu o 

sistema distribuidor em 385 quilômetros de redes, proporcionando ampliação do 

abastecimento de água para mais de dez mil novos clientes. 

 

 O ano de 1999 também foi marcado por muitos avanços no sistema de 

abastecimento. A Caesb construiu a rede de água no Setor de Expansão Econômica 

de Sobradinho, obra que custou R$ 98 mil. O Acampamento da Telebrasília, uma 

invasão histórica da cidade, também foi contemplada com rede de água. 

 

 A empresa conseguiu, ainda, recuperar a Lagoa do Jaburu, próxima à 

residência oficial do Vice-Presidente da República, Marco Maciel. No começo de 

1999, a lagoa estava ameaçada. Uma das obras importantes realizadas em 1999 foi 

a recuperação e adoção de medidas emergenciais na Estação de Tratamento de 

Água de Brasília; o custo total da obra foi de R$ 1,9 milhão. Ainda em 1999 foram 

                                                 
158 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 

<http://www.caesb.gov.br. /main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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feitas várias redes coletoras de esgotos. No Lago Sul, por exemplo, a Caesb 

executou obras de redes públicas e ramais condominiais em diversas quadras, 

atendendo a uma população de cerca de 20 mil pessoas. Estes trechos de 

tubulação, que totalizam 91.560 metros, interligaram ao sistema existente e às novas 

estruturas de bombeamento de esgotos. A rede coletora do Lago Sul custou R$ 1,3 

milhão à Caesb. 

 

 Segundo dados da Caesb159 a população carente foi beneficiada por grande 

parte das obras realizadas em 1999. No Riacho Fundo II (cidade recentemente 

criada), a empresa concluiu a segunda etapa da rede coletora de esgotos, 

totalizando 22.571 metros de tubulação de PVC, que atende a uma população de 

58.500 habitantes. 

 

 A listagem de obras é grande, mas os técnicos da Caesb dizem que poderia 

ter sido feito muito mais, caso o dinheiro do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) tivesse saído. A verba, de R$ 130 milhões, ainda não 

chegou. Com parte dos recursos, a Caesb prevê a construção da rede de esgotos de 

Taguatinga e Samambaia. 

 

 A Caesb fechou o ano de 1999 com saldo positivo. A empresa, que era 

deficitária, saiu do prejuízo de R$ 6 milhões para ficar com um saldo líquido 

acumulado positivo de R$ 11,5 milhões, até 21 de dezembro de 2000. Sem qualquer 

outra fonte de recursos financeiros, que não sua própria receita, a Caesb demonstrou 

capacidade de auto-sustentação econômico-financeira. Não é a toa que é 

considerada a melhor empresa do ramo da América Latina. 

 

 A Caesb encerrou o ano de 2000 atendendo a 1,9 milhão de pessoas com 

serviços de abastecimento de água e 1,8 milhão com serviços de esgotamento 

sanitário, o que corresponde, respectivamente, a 92% e 88% da população do 

                                                 
159 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 
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Distrito Federal. Estes índices, aliados ao nível de tratamento de esgotos coletados, 

da ordem de 65%, mantêm a Caesb no contexto das quatro companhias estaduais 

de saneamento básico de melhor performance do País. 

 

 Mesmo com estes elevados níveis de qualidade, a Caesb tem inúmeros 

desafios pela frente, como o abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 

parcelamentos urbanos e rurais que ainda não são atendidos pelos serviços. Os 

consumidores nestas regiões somam em torno de 400 mil pessoas, além dos outros 

desafios que foram listados neste capítulo.160 

 
 
4.14.   Fomento ao Lazer e ao Turismo sem prejuízos aos Recursos 

Hídricos 

 

 Outro grande desafio do Governo do Distrito Federal é fomentar o turismo e 

o lazer sem causar prejuízos aos recursos hídricos. Até mesmo porque o Distrito 

Federal dispõe de poucos e quase todos são utilizados para captação de água para 

o consumo humano. 

 

 Utilizar o Lago Paranoá como instrumento dessa política é uma das metas 

do Governo do Distrito Federal. O Lago Paranoá é uma importante bacia 

hidrográfica. Nela está situado o segundo principal sistema de captação, o do 

Torto/Santa Maria, responsável por 29,7% do abastecimento do Distrito Federal. 

Diante desta importância a Caesb atua de forma imperiosa no local para evitar que 

as ações do homem danifiquem esse manancial. E os motivos são muitos. Hoje, o 

lago está 5% menor do que em 1959, quando foi construído. 

 

 A Caesb começou a se preocupar com o Lago em 1974, quando foi criado 

um grupo para estudar a poluição no local. Àquela época, o lago recebia efluentes 

parcialmente tratados ou sem tratamento algum. Em 1978, aconteceu o “boom”. 
                                                 
160 CAESB. Brasília, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, [2000]. Disponível em: 
<http://www.caesb.gov.br./main.htm>. Acesso em: 10 mar. 2002. 



 151

Conforme já foi noticiado anteriormente, tudo começou com a grande carga de 

nutrientes originários de esgotos, detergentes, fertilizantes, lixo e outros subprodutos, 

dejetos da ocupação humana; à medida que a população urbana aumentava, o lago 

recebia, maior quantidade, provocando a sua fertilização.161 

 

 Criado como uma moldura do Plano Piloto de Brasília e com finalidades de 

recreação e paisagismo, o Lago Paranoá transformou-se também em diluidor de 

esgotos, na medida em que os efluentes tratados das Estações de Tratamento de 

Esgotos existentes na Bacia do Paranoá são despejados naquele lago. Durante o 

“boom”,o lago apresentou um grande florescimento de algas que fizeram Brasília 

cheirar mal por cerca de 10 dias. 

 

 Desde então, foi criado um programa de trabalho objetivando controlar e, 

eventualmente, reduzir os processos de eutrofização em desenvolvimento no Lago 

Paranoá. O programa tinha como seu elemento básico a ampliação e modernização 

das Estações de Tratamento de Esgotos Norte e Sul de Brasília, bem como o 

tratamento de todos os esgotos produzidos dentro da bacia. Em 1993, entrou em 

operação a nova Estação de Tratamento de Esgotos Sul e, em 1994, entrou em 

funcionamento a Estaca de Tratamento de Esgotos Norte, ambas empregando o que 

de mais moderno existe em tratamento de esgotos e remoção de nutrientes, com 

vistas a permitir que o próprio ecossistema do lago tivesse condições de recompor as 

suas condições originais. 

 

 Agora, o Lago Paranoá apresenta sinais evidentes de uma recuperação 

ambiental. Suas águas são próprias para o lazer, pesca e prática de diversas 

atividades esportivas, inclusive natação. Nos finais de semana não é raro encontrar 

pessoas que fazem do lago a praia do brasiliense. Prova disso é o nível de fósforo 

em suas águas. Chegou a ser de 400 quilos/dia, em 1992. Hoje, não chega a 50 

quilos/dia. Para evitar novas surpresas, o lago é diariamente monitorado por uma 

equipe da Caesb. Semanalmente, é feita a coleta da água em diversos pontos para 

                                                 
161 FUTURO seco. Correio Braziliense, Brasília, 10 jun. 2001. Tema do Dia, p. 6. 
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saber se há presença de coliformes fecais. Essa análise resulta no mapa de 

balneabilidade, que indica os melhores pontos para a utilização da água. Exceto nas 

áreas marginais às duas estações, onde resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente proíbe a utilização, o Lago é apropriado para o banho em toda a sua 

extensão. 

 
 Paralelamente, o Governo do Distrito Federal tem desenvolvido programas 

para incentivar o turismo e o lazer no Lago Paranoá; recentemente foi lançado o 

projeto Orla, que visa fomentar o turismo com a criação de hotéis, shoppings, 

quadras de esportes e outras atividades que viabilizem o turismo no principal ponto 

hídrico-turístico da cidade. Enfim, são muitos os problemas e os desafios que o 

Governo do Distrito Federal terá que enfrentar, no tocante aos recursos hídricos da 

região.  

 
 Há casos no mínimo estarrecedores. Há também demonstração de 

preocupação por parte do governo e alguns projetos se desenvolvem para corrigir o 

cenário anômalo. Vale citar a parceria ente a Universidade de Brasília, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Ministério do Meio Ambiente 

para recomposição de matas ciliares, de programas de recuperação, de turismo, de 

pesquisa etc. Mas as graves perspectivas que se abrem sobre o futuro imediato 

exigem do Governo do Distrito Federal concentração de vontade política e 

mobilização de recursos para reverter o quadro alarmante. 

 

 Armando Garms,162 referindo-se ao estabelecimento de diretrizes e normas 

gerais para o turismo, afirmou que o entendimento da dinâmica da economia regional 

é fundamental no sentido de identificar quais as atividades e com que adequações 

de manejo devem ser estimuladas e/ou desestimuladas, visando convergir 

progressivamente para um processo de desenvolvimento sustentado. Para ele, no 

caso específico do fomento ao turismo, deverá se proceder a um levantamento 

detalhado dos empreendimentos turísticos setoriais de alojamento, alimentação e 
                                                 
162 GARMS, Armando. “O turismo no plano de conservação da bacia do alto Paraguai – PCBAP- MG”. In: 

Turismo: impactos socioambientais. Organizadora: Amália Inês G. de Lemos. 2ª Ed. São Paulo, Editora 
HUCITEC. 1999. p. 139-150. 
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comércio voltados para a atividade, mapeando-se as zonas de concentração 

existentes e potenciais. Deve-se, ainda, selecionar os projetos turísticos setoriais 

para estudos. Com isso, haverá subsídios geográficos que sejam suportes para a 

realização de turismo mais amplo com caráter educacional, em que o ecológico seja 

fundamental e, ao lado de outros fatores, torne-se instrumento para se conhecer o 

espaço que está sendo visitado, sua história, seus problemas, as perspectivas e, 

principalmente como conservá-lo. 

 
4.15.   Incentivo à criação dos Comitês de Bacias no Distrito Federal 
 

 Outro grande desafio para o governo do Distrito Federal é a criação dos 

comitês de bacia, conforme determina a Lei nº 9.433/97. Os especialistas vêem a 

aplicação da Lei da Águas, de 1997, como a melhor alternativa para o 

aproveitamento dos recursos hídricos não só do País, bem como do Distrito Federal. 

 

 Esta lei que sugere a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas e autoriza 

a cobrança pelo uso da água, pode evitar maiores danos nas nascentes dos 

principais mananciais e, conseqüentemente, diminuir o risco de falta de água. Os 

Comitês ficariam responsáveis pelo planejamento, definição de critérios de uso e 

gestão dos recursos hídricos da bacia responsável pelo abastecimento da sua 

região, inclusive por estabelecer o valor que seria cobrado pelo uso da água. 

 Nogueira163 abordada o tema destacando: 

 
[...]. Apesar da situação alarmante nos rios do Distrito Federal, 
especialistas afirmam que é possível evitar mais danos ao meio 
ambiente e recuperar áreas degradadas. A solução passa pela 
conscientização da população e uma parceria entre governo e 
sociedade civil. O cuidado com a água é também das empresas e das 
populações ribeirinhas, defende a promotora de meio ambiente do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Juliana 
Santilli. 
 

                                                 
163 CORREIO WEB. COM. [S.I.], 2002. Disponível em: http:://WWW2.correioweb.com.Br/cw/EDIÇÃO- 

20020423/pri-tem-230402-2001.htm. Acesso em: 27 jul. 2002. 
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A gestão conjunta é prevista pela lei federal nº 9.433/97 e pela lei 
distrital nº 2.725/01, [...]. Até hoje, porém, os Comitês não saíram do 
papel. O GDF sozinho é, por definição, um mau gestor de mananciais. 
Enxerga apenas os interesses do próprio governo. O Comitê faz uma 
projeção para o futuro, analisa o que se pretende para aquela bacia e 
verifica se determinado projeto está ou não dentro dessa 
possibilidade, explica o professor Paulo Salles, do Departamento de 
Ecologia da UnB. 
Os especialistas apontam distorções na gestão ambiental do Distrito 
Federal. Quase todos os projetos ambientais são concentrados em 
órgãos executores, como a Companhia de Água e Esgoto de Brasília 
(Caesb). O controle ambiental da qualidade da água, por exemplo, é 
feito pela Caesb e não pela Semarh. É um erro. É colocar a raposa no 
galinheiro. A Caesb quer vender água. Não é função dela cuidar do 
meio ambiente, afirma Marco Antônio Almeida, professor da Pós-
Graduação de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da UnB. 

 

 Assim, compete ao governo do Distrito Federal incentivar a criação dos 

Comitês de Bacias para que possa melhor gerenciar os recursos hídricos. O grande 

desafio é a implantação dos Comitês. Conforme já foi comentado anteriormente em 

outro capítulo, a primeira iniciativa neste sentido foi a criação de uma comissão pela 

criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranoá, fruto de duas oficinas 

realizadas mediante esforços coordenados pela Fundação João Mangabeira 

(instituto destinado à realização de estudos políticos e sociais ligado ao Partido 

Socialista Brasileiro), com o apoio da sociedade civil, da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal e da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 

e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do GDF. 

 

 O grupo que foi reunido na oficina de 17/06/2000 fez a seguinte 

caracterização da Bacia Hidrográfica do Paranoá: a bacia inclui a área tombada pela 

Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade e a Reserva da Biosfera de 

Cerrado; possui várias unidades de conservação, embora a maioria ainda esteja “no 

papel”; apresenta a terceira maior densidade populacional entre as bacias do Distrito 

Federal; trata-se da área que concentra a população com maior poder aquisitivo e 

possui os principais serviços públicos de saúde, educação e transporte do Distrito 

Federal. 
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 A Bacia Hidrográfica do Paranoá é ainda a primeira em consumo de água; 

possui unidades de captação de águas – Santa Maria de Jardim Botânico; possui 

quatro estações para o tratamento de esgotos; apresenta produção de 

hortifrutigranjeiros no Córrego do Gama; possui grande potencial para uso em 

atividades de lazer e turismo (Lago do Paranoá).  

 

 Os principais problemas detectados pelo grupo encarregado de discutir a 

situação da Bacia do Paranoá foram: destruição da vegetação nativa; as alterações 

paisagísticas; as ameaças às unidades de conservação; as ameaças ambientais 

como o Lixão e as queimadas; a falta de zoneamento ecológico-econômico para a 

elaboração do PDOT; a pressão econômica sobre os recursos naturais; a 

urbanização de áreas rurais; a ocupação desordenada do solo; a grilagem de terras; 

as ameaças ao tombamento e os congestionamentos de trânsito. 

 

 O principal resultado das oficinas foi a formação de uma comissão de 19 

pessoas ligadas aos 3 setores envolvidos na gestão da água (Poder Público local e 

Federal, usuários e organizações civis), a Comissão Pró-Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Paranoá (PróCBH-LP). As reuniões dessa Comissão PróCBHLP, 

realizadas desde dezembro passado (2001), e o grupo virtual de discussões têm 

atraído um número crescente de pessoas e organizações. Tais reuniões são abertas 

ao público e qualquer cidadão pode – e deve – participar, pois a efetiva implantação 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá dependerá, essencialmente, da 

participação efetiva da sociedade civil. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

5.   A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
PELO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

(ASPECTOS JURÍDICOS) 
 
 

 
Sumário: 5.1. A responsabilidade da pessoa jurídica; 5.2. A 
responsabilidade civil (objetiva); 5.3. A responsabilidade administrativa; 
5.4. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas na legislação 
ambiental; 5.5. O poder de polícia ambiental; 5.6. A responsabilidade 
solidária. 

 
 
5.1.   Responsabilidade da Pessoa Jurídica 

 
A Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente à condição de “bem 

de uso comum do povo”. Logo, conclui-se que a Carta Magna atribuiu ao povo 

brasileiro, bem como ao próprio Poder Público, o dever de zelar pela proteção e 

preservação do meio ambiente. 

 

O Estado é uma pessoa jurídica de direito público e, como tal, adquiriu 

personalidade e capacidade para exercer direito e obrigações. Dentre suas outras 

finalidades, tem o papel de organizar a vida em sociedade e prestar determinados 

serviços básicos de saúde, educação, segurança, justiça etc. O Estado se apresenta 

em sociedade como um agente impessoal, capaz de executar a “vontade geral” 
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expressa nas leis e que é produto de um consentimento social que lhe foi outorgado 

em nome da coletividade. 

 

A Constituição Federal de 1988 incluiu em seu texto um capítulo especial, 

totalmente dedicado ao Meio Ambiente, e no art. 225, § 1º164 dotou o Estado de 

poderes para gerenciar o Meio Ambiente: 

 
E acrescentou no parágrafo 3º o seguinte: 

 
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. (Art. 225, § 3º).. 

 

A jurisprudência, também, é pacífica neste sentido, tendo o Superior Tribunal 

de Justiça – STJ já se manifestado sobre o tema, admitindo que tanto a pessoa física 

como as jurídicas podem ser responsabilizadas pelos danos que causarem ao meio 

ambiente.  
 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
1. É parte legítima para figurar no pólo passivo da Ação Civil 
Pública a pessoa jurídica ou física apontada como tendo 
praticado o dano ambiental. 

                                                 
164 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 para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e provedor do manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; 
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; e 
VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade; 
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2. A Ação Civil Pública deve discutir, unicamente, a relação jurídica 
referente à proteção do meio ambiente e das suas conseqüências 
pela violação a ele praticada.  
3. Incabível, por essa afirmação, a denunciação da lide. 
4. Direito de regresso, se decorrente do fenômeno de violação ao 
meio ambiente, deve ser discutido em ação própria. [...]. 
6. Recurso especial improvido. 
Decisão DESCABIMENTO, ANULAÇÃO, DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA, SANEAMENTO DO RESP 232187/SP.” – 
(RECURSO ESPECIAL (1999/0086288-0) – DJ DATA:08/05/2000 - 
PG:00067 - Relator Min. JOSÉ DELGADO - Data da Decisão 
23/03/2000 - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA.165 

 

Assim, a responsabilização pelos danos ambientais, como se viu, tanto se 

estende à pessoa física como jurídica. Logo, neste sentido, também, se deve 

responsabilizar o próprio Estado, pois o mesmo é uma pessoa jurídica de Direito 

Público. Sua omissão em gerenciar os recursos hídricos, em zelar, preservar, 

fiscalizar etc., estaria inserida numa forma de conduta lesiva ao meio ambiente.166 

 

A responsabilidade por danos e lesões ao meio ambiente é bastante ampla, 

sendo que os responsáveis podem responder na esfera penal, administrativa e civil. 

Contudo, apesar de “tamanha responsabilização”, inserida na Carta Constitucional, o 

que se nota na atualidade é que muito pouco ou quase nada se tem feito para punir, 

ou  mesmo  reparar  os  danos  que  são  causados  pelas  pessoas  jurídicas ao 

meio  ambiente. Esta dificuldade aumenta, principalmente na esfera penal,  visto que  

 

 

                                                 
165 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Decisão interlocutória. Saneamento do RESP 232187/SP [S.I s.p.]. 

Brasília, 23 de março de 2000. Lex: Jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, 
n. 103, mar./1998, p. 572-573. 

166 Segundo Milaré, alguns crimes decorrentes da improbidade administrativa, regrando a conduta tolerante ou 
irresponsável do agente público que faz afirmação falsa ou enganosa, omite a verdade, sonega informações, 
concede licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais ou que deixa de cumprir 
obrigação relevante interesse ambiental, são segundo os arts. 66 e 67 da Lei nº 9.605/98, crimes funcionais, 
ou seja, trata-se daquela modalidade de crimes próprios, para cuja tipificação exige-se do sujeito ativo 
capacidade especial consistente no exercício da função pública. In: MILARÉ, Edis. “Tutela penal do 
ambiente”. In: Revista Inovações em direito ambiental. [S.l]. Editora, Boiteux. p. 111. 
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existem inúmeras divergências quanto a possibilidade da responsabilização penal da 

pessoa jurídica.167 

 

 

5.2.   Responsabilidade Civil (Objetiva) 
 

O uso inadequado da água pode levar a situações em que ocorram danos 

ambientais, ou seja, a má utilização, que gera a degradação desse bem natural. 

Quando ocorre um dano, cabe ao Estado identificar o autor e o nexo causal entre a 

ação e o dano. O dano ambiental, nesse caso, pode ser causado por pessoa física 

ou jurídica (públicas ou privadas). As pessoas físicas e as jurídicas de Direito 

privado, no exercício de suas atividades, podem efetivamente lesar o meio ambiente.  

 

É importante ressaltar que a responsabilidade oriunda de dano ecológico é, 

na maior parte, de natureza não-contratual ou extracontratual. Tradicionalmente a 

responsabilidade é baseada na culpa ou responsabilidade subjetiva. Há anos, 

entretanto, vem crescendo a adesão do Direito Positivo e da Jurisprudência a admitir 

a responsabilidade objetiva, haja vista que a responsabilidade subjetiva assenta-se 

principalmente, no abuso de direito, no dolo, na imprudência, na imperícia e na 

negligência do autor. 

 

 Meirelles168 leciona que: 
 

O abuso no exercício das funções por parte do servidor não exclui a 
responsabilidade objetiva da Administração. Antes, a agrava, 
porque tal abuso traz ínsita a presunção de má escolha do agente 
público para a missão que lhe fora atribuída. Desde que a 
Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de 

                                                 
167 “Verifica-se, pela simples leitura do art. 225, § 3º da nossa Constituição Federal, uma tríplice penalização 

àquele que causou dano ao meio ambiente, qual seja: uma sanção penal, por conta da responsabilidade penal, 
uma sanção administrativa por conta da responsabilidade administrativa e a sanção civil em decorrência da 
responsabilidade civil”. In: FERREIRA JÚNIOR, José Carlos Macedo de Pinto. “Responsabilidade pelos 
danos ambientais à luz da doutrina dominante”. In: Revista: O Magistrado, Brasília, v. 2, n. 8, ago./ 2002. 
p. 13-19. 

168 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 566-
567. 
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certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução 
de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde 
civilmente pelos danos que esse agente venha a causar 
injustamente a terceiros. Nessa substituição da responsabilidade 
individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder 
Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é que se assenta 
a teoria da responsabilidade objetiva da administração, vale dizer, 
da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima 
do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos 
assumidos pela Administração para consecução de seus fins. 

 
 

A doutrina anterior fazia distinção entre atos de império e atos de gestão, 

para admitir a responsabilidade da Administração somente quando o dano resultasse 

destes últimos. Pela atual teoria da responsabilidade objetiva, não há mais 

fundamento para esta sibilina distinção. “Todo ato ou omissão de agente 

administrativo, desde que lesivo e injusto, é reparável pela Fazenda Pública, sem se 

indagar se provém do jus imperius ou do jus gestionis, uma vez que ambos são 

formas da atuação administrativa”.169 

 

 No que tange a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio 

ambiente, mister destacar que é objetiva, em decorrência do art. 225, § 3º da 

Constituição Federal que preceitua: “obrigação de reparar danos causados ao meio 

ambiente, sem exigir qualquer elemento subjetivo para a configuração da 

responsabilidade civil”. 

 

Matos,170 discorrendo sobre a responsabilidade civil pela má utilização da 

água, afirmou que, ao se visualizar um dano ambiental, caberá ao operador do 

Direito identificar o dano, encontrar o autor e fazer a ligação entre a ação do autor e 

o dano encontrado. Para ele, é nesse ponto que começa a diferença entre a 

responsabilidade civil no direito tradicional e a responsabilidade civil em matéria 

ambiental, que é objetiva do tipo risco integral, ou seja, o empreendedor responde 

pelo risco da sua atividade ou obra, sem admitir excludentes. 

                                                 
169 MEIRELLES, Hely Lopes. Ob. cit., p. 567. 
170 MATOS, Eduardo Lima de. “Responsabilidade civil pela má utilização da água”. In: Revista do Centro de 

Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000, p. 82-84. 
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Para o autor, é necessário um breve retrospecto histórico, para que se 

identifiquem no Direito brasileiro os primeiros documentos legais que incluíram a 

responsabilidade civil independentemente de culpa. O Decreto nº 79.347/77 foi o 

primeiro que referendou um acordo internacional, do qual o Brasil foi signatário, 

regulando a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente por 

derramamento de óleo, reconhecendo o dever de indenizar independentemente da 

existência de culpa. No mesmo ano, surge a Lei nº 6.453/77, que disciplinou os 

danos ocasionados por acidentes nucleares. Especificamente, no art. 4º da referida 

norma, vem estabelecida a responsabilidade civil independentemente de culpa. 

Alguns anos depois, mais precisamente no ano de 1981, foi sancionada e 

promulgada a Lei nº 6.938 que, no art. 14, § 1º, admite a responsabilidade civil em 

matéria ambiental, independentemente da existência de culpa. 

 

Afirmou, ainda, que a Constituição de 1988, em alguns dispositivos, também, 

consagrou esse entendimento, como por exemplo, no art. 21, XXIII, “c”, quando 

estabeleceu a responsabilidade por danos nucleares. No art. 225, § 2º, no que diz 

respeito às atividades mineradoras, a Carta Magna reconheceu desde logo a 

lesividade dessa atividade, determinando a reparação dos danos, 

independentemente também da existência de culpa. 

 

Para ele não interessa se o autor do dano estava pautando sua conduta 

dentro dos padrões ambientais estabelecidos pelos órgãos de gestão ambiental; se, 

por exemplo, adotou medidas mitigadoras além das recomendadas; nada exclui sua 

responsabilidade, pois o risco da atividade conduz à imputação do dever de reparar o 

dano ao meio ambiente. 

 

Para ele, nem o caso fortuito e a força maior poderiam afastar o dever de 

reparar o dano, uma vez que o evento natural não exime o empreendedor do dever 

de reparar, porque o fato primordial é ser ele detentor da atividade e responde pelo 

risco dos danos que pode causar. 
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Outro não é o entendimento de Milaré:171 

 

Essa postura do legislador, considerando objetiva a responsabilidade 
por danos ao meio ambiente, atende satisfatoriamente às aspirações 
da coletividade, porquanto não raras vezes o poluidor se defendia 
alegando ser lícita a sua conduta, porque estava dentro dos padrões 
de emissão traçados pela autoridade administrativa e, ainda, tinha 
autorização ou licença para exercer aquela atividade. Muito embora 
isso não fosse causa excludente de sua responsabilidade, já colocava 
dúvida na consciência do julgador, o que muitas vezes poderia 
redundar em ausência de indenização por parte do poluidor. 

 
 

 Ferreira Júnior172 lembra que a responsabilidade objetiva é aquela que 

estabelece a obrigação de reparar o dano, ao agente que concorreu para o fato que 

lhe deu origem, em razão do risco decorrente de sua atividade, mesmo que sem 

culpa sua, em face do nexo de causalidade existente entre o exercício de tal 

atividade e o fato danoso; logo, essa responsabilidade aplicada no âmbito do Direito 

Ambiental, portanto, é uma exceção à regra geral de responsabilidade civil de nosso 

ordenamento jurídico, que sabemos ser subjetiva.  

 

 Segundo ele, para que se possa pleitear a reparação do dano, basta que o 

autor demonstre o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão ao meio ambiente a 

ser protegido, mencionado serem três os pressupostos dessa responsabilidade: 

a)ação ou omissão do réu; b) evento danoso e; c) relação de causalidade. Segundo 

o autor, é dominante o entendimento doutrinário no sentido de que o nosso 

ordenamento jurídico adotou a teoria do risco integral à responsabilidade objetiva em 

matéria ambiental, mantendo-se a responsabilidade mesmo quando sobre tal risco 

incidem como concausas o caso fortuito e o motivo de força maior. 

 

Ferreira Júnior,173 ainda, discorrendo sobre a responsabilidade objetiva do 

Estado, acrescenta que, na verdade, a responsabilidade objetiva do Estado funda-se 

                                                 
171 MILARÉ, Édis. Legislação ambiental. São Paulo: APMP, 1991, p. 339. 
172 FERREIRA JÚNIOR, José Carlos Macedo de Pinto. “Responsabilidade pelos danos ambientais à luz da 

doutrina dominante”. In: Revista: O Magistrado, Brasília, v. 2, n. 8, ago/ 2002, p. 14. 
173 FERREIRA JÚNIOR. Ob. cit. p. 16. 
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num princípio de equidade, que é existente desde o Direito romano, onde aquele que 

lucra com uma atividade deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela 

resultantes (ubi emolumentum, ibi ônus; ubi commoda, ibi incommoda); destarte, 

assume o agente todos os riscos de sua atividade, pondo-se fim, em tese, a pratica 

da socialização do prejuízo e à privatização do lucro. 

 

Para ele, a postura tomada pelo legislador pátrio, que reconhece a 

responsabilidade objetiva por danos ambientais, atende às aspirações da 

coletividade, porquanto não raras vezes o poluidor se defendia alegando ser lícita a 

sua conduta, porque estava dentro dos padrões de emissão traçados pela autoridade 

administrativa e, ainda, tinha autorização ou licença para exercer aquela atividade. 

Muito embora isso não fosse causa excludente de sua responsabilidade, já colocava 

dúvida na consciência do julgador, o que muitas vezes poderia redundar em 

ausência de indenização por parte do poluidor. 

 

Mas, segundo o autor, o enfoque doutrinário dominante é no sentido de que 

não se deve observar a apreciação subjetiva da conduta do poluidor, mas sim a 

ocorrência do resultado prejudicial do homem ao meio ambiente onde vive, devendo-

se, primeiramente, serem analisadas oportunamente as modalidades de reparação 

do dano ecológico, pois muitas vezes não basta indenizar, mas fazer cessar a causa 

do mal. 

 

 Discorrendo sobre a concretização do dano ambiental (algumas objeções à 

teoria do “risco integral”),174 afirma que podemos constatar uma certa confusão na 

literatura jurídica nacional, tendo em vista que a maioria dos autores adere à teoria 

do risco integral, que não permite nenhum tipo de excludente da responsabilidade. 

Para ele, esses doutrinadores, de regra, acrescentam que a responsabilidade 

objetiva por dano ambiental decorre também da teoria do risco-proveito ou “risco do 

usuário”: ou seja, quem obtêm lucros com determinada atividade deve arcar também 

                                                 
174 KRELL, Andréas. J. “Concretização do dano ambiental. Algumas objeções à teoria do risco integral”. In: 

Revista de Informação Legislativa. Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas. Brasília. Ano 35, 
n.139. jul./set. 1998. p. 23-37. 
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com os prejuízos causados à natureza, evitando, assim “a privatização dos lucros e 

socialização dos prejuízos”. 

 

 Ainda, segundo o autor, a teoria do risco-proveito parece apontar ao 

principal motivo da introdução da responsabilidade objetiva no direito brasileiro, 

tendo em vista que ela é conseqüência de um dos princípios básicos da proteção do 

meio ambiente em nível internacional, o princípio do poluidor-pagador, que foi 

consagrado nas declarações oficiais da Conferência da ONU (Rio 92 – UNCED). 

Para ele, uma conseqüência importante dessa linha de fundamentação da 

responsabilidade objetiva pelo dano ambiental é a possibilidade de admitir fatores 

capazes de excluir ou diminuir a responsabilidade como: o caso fortuito e a força 

maior, o fato criado pela própria vítima (exclusivo ou concorrente), a intervenção de 

terceiros e, em determinadas hipóteses, a licitude da atividade poluidora. 

 

 Para ele, são poucos os autores que, em primeiro momento, declaram-se 

adeptos da teoria do risco integral, que não permite excludentes à responsabilidade, 

e, depois, para fundamentar a sua posição, passam a recorrer a argumentos muito 

mais ligados à teoria do risco-proveito. Destacou, ainda, que no âmbito da 

responsabilidade do Estado, a doutrina clássica e a jurisprudência brasileira também 

nunca adotaram a versão “pura” da teoria do risco integral, sempre admitindo fatores 

excludentes como a culpa da vítima e a força maior. Uma parte defende a teoria do 

“risco administrativo”, que permite várias excludentes, citou, como exemplo, Hely 

Lopes Meirelles. 

 

 Argumentou que os defensores do risco integral no contexto da 

responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF) destacam que ela serve como 

meio de repartir por todos os membros da coletividade o ônus dos danos atribuídos 

ao Estado. O mesmo já não vale indiscriminadamente para todos os casos da 

ocorrência de um dano ambiental, haja vista que neste caso o sujeito que deve 

indenizar aqui na maioria dos casos não é o erário do Estado e, em conseqüência, a 
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coletividade, mas o poluidor particular, que muitas vezes até age com uma 

autorização válida concedida pelo próprio Estado. 

 

 Segundo ele, é importante frisar que nessa área há uma importante distinção 

entre a responsabilidade do Estado por ato administrativo legítimo e a por ato 

ilegítimo, seguindo estas linhas de fundamentação bem diferentes daquela. 

Argumentou que podemos constatar que a maior parte da doutrina do Direito 

Ambiental brasileiro, hoje, adere à “linha dura” da teoria do risco integral, que não 

permite nenhum tipo de excludente nos casos de danos ambientais. 

 

 Finalizou sua exposição afirmando que não olvida que a razão da introdução 

da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental (dificuldade de comprovação, 

cobrança maior contra o consumidor de recursos naturais) difere do fundamento da 

responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos seus agentes (posição 

econômica forte do Estado com as suas prerrogativas legais perante o cidadão); que 

também leva em conta que, no caso de responsabilidade do Estado, normalmente se 

trata de danos causados a particulares mediante “atividade desempenhadas no 

interesse de todos”, enquanto, no dano ambiental, o poluidor age, acima de tudo, em 

interesse próprio na perseguição de lucro pessoal.  

 

 E, conclui sua exposição afirmando, in verbis: 

 
[...] o causador do prejuízo ecológico responde, independentemente 
da licitude do seu ato, somente onde existe um dano ambiental 
individual, em virtude da existência de um sacrifício especial de 
outrem, situação que exige, por motivos de equidade, a indenização 
dos prejuízos causados (solução do Código Civil Alemão). 
As atividades produtivas ligadas aos setores da indústria, da 
construção civil, do comércio, do transporte, etc. normalmente surtem 
também efeitos positivos para a sociedade, como a criação de 
empregos, renda e tributos. Cabe ao Poder Público controlar e 
disciplinar essas iniciativas e ações e direcioná-las em caminhos e 
formas que não levam a danos à coletividade, como a saúde e 
segurança das pessoas e ao meio ambiente. 
Onde o Estado falha em preencher essa função e emite licenças que 
permitem impactos ambientais nocivos, não é justo repassar a 
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responsabilidade ao particular, especialmente nos casos em que ele 
podia ser confiante na certidão da autorização e na regularidade e 
licitude da autorização. O primeiro guardião dos interesses da 
coletividade como do bem difuso meio ambiente ainda é o Estado, 
não o cidadão.175 

 

As pessoas jurídicas de Direito Público podem, então, ocasionar danos ao 

meio ambiente quando falham na política de gerenciamento de recursos hídricos; 

quando não exercita do poder de polícia para fiscalizar, reprimir e impedir tal 

degradação; quando falha no sistema de outorga; não efetiva o monitoramento das 

atividades, não exercendo o princípio constitucional da precaução. 

 

 O espírito da lei é coibir as agressões ao meio ambiente, com um sistema 

rigoroso que determina a reparação, quando ocorre um dano, independentemente de 

culpa. Isso não significa que o meio ambiente está totalmente protegido, porém os 

operadores do Direito Ambiental possuem um instrumento preciso para buscar a 

reparação do meio, quando se efetiva um dano. A doutrina e a jurisprudência são 

copiosas na sustentação dessa corrente que visa, em última análise, proteger e 

defender o meio ambiente, como determina a Constituição de 1988. 

 

 Enfim, o tema da responsabilidade civil sobre os danos ambientais é 

pacífico, possuindo outros desmembramentos no tocante a responsabilidade objetiva 

que não são tão simples como parecem, exigindo dos operadores do Direito 

Ambiental uma interpretação sistêmica para assegurar, efetivamente, que o meio 

ambiente está sob a proteção jurídica. 

 

 

5.3.   Responsabilidade Administrativa 
 

 A defesa do patrimônio público e dos princípios que regem o setor público 

como um todo é medida que se impõe, fundamentalmente, às Instituições 

                                                 
175 KRELL. Ob. cit. p. 31. 
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democráticas que estão vinculadas ao art. 1º, § único da Constituição Federal,176 

cabendo ao Poder Judiciário zelar pelo efetivo cumprimento das normas 

constitucionais, que legitimam, substancialmente, o exercício do poder político. 

 

 Para Ferreira Júnior,177 haverá responsabilidade administrativa pelo dano 

ambiental no caso da ocorrência das hipóteses previstas pelos incisos I, II, III, IV do 

art. 14 da Lei nº 6.938/81 ou pelo art. 70, caput, da Lei nº 9.605/98. Tais hipóteses 

acarretarão na possibilidade de imposição de sanção administrativa pelo órgão 

competente, devendo ela sempre estar prevista em lei, em obediência ao princípio da 

legalidade, que é informador dos atos administrativos. 

 

 Segundo Osório,178 é dever dos agentes públicos a probidade administrativa. 

É dever do Ministério Público defender a sociedade da ação perversa daqueles que 

deterioram o setor público, seja quando lesam o erário, se enriquecem ilicitamente ou 

“apenas” violam os princípios que regem a administração pública. 

 

 A moralidade pública é um conceito jurídico-constitucional. Não se confunde 

com moral comum. Trata-se de uma idéia mais ampla de controle de uma legalidade 

ante uma norma constitucional. Os gastos públicos desarrazoados e 

desproporcionais aos benefícios, as despesas legalmente estabelecidas destituídas 

de mínimo interesse público, benefícios fiscais desarrazoados, desproporcionais e 

infundados, concedidos por governantes a empresas privadas, desapropriações e 

pesados investimentos públicos, para atrair empresas privadas a determinadas 

regiões, a fraqueza do Estado diante do capital privado, a correta fiscalização e a 

defesa do patrimônio público são, sem sobra de dúvida, situações que se inserem do 

ângulo da moralidade administrativa. “Atos imorais pressupõem o exame da 

                                                 
176 Dispõe o dispositivo constitucional que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
177 FERREIRA JÚNIOR. Ob. cit. p. 18. 
178 OSÓRIO, Fabio Medina. “A defesa do patrimônio público e a improbidade administrativa: reflexões em torno 

da Lei n.º 8.429/92.” In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios, Brasília, v. 6, n. 11, jan./jun. 1998, p. 135-158. 
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finalidade pública e um controle de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. É 

de ser lembrado, ainda, o princípio da supremacia do interesse público”.179 

 

Machado180 leciona que infração administrativa ambiental é toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente. Para ele, as regras devem estar expressas em 

algum texto, devidamente publicado. O auto de infração ambiental deverá apontar a 

regra jurídica violada, em virtude do princípio constitucional da legalidade. Ademais, 

todo ato administrativo deverá obedecer aos princípios norteadores da Administração 

Pública (legalidade, publicidade, moralidade, exigibilidade, etc.). As infrações 

administrativas são apuradas em processo administrativo próprio, segundo o critério 

de ampla defesa e contraditório. 

 

É oportuno salientar que a legislação administrativa ambiental prevê o 

seguinte rol de sanções para as infrações administrativas, tais como: a) advertência; 

b) multa simples; c) multa diária; d) apreensão dos animais, produtos e subprodutos 

da fauna e da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 

natureza utilizados na infração; e) destruição ou inutilização do produto; f) embargo 

de obra ou atividade; g) demolição de obra; h) suspeição parcial ou total de 

atividades; e i) penas restritivas de direitos. 

 

Essa enumeração é obrigatória para a União, mas Estados e Municípios e 

Distrito Federal podem acrescentar outros tipos de infrações junto à lista apresentada 

no art. 72 da Lei nº 9.605/98. 

 

Enfim, podemos concluir que a responsabilidade administrativa por danos 

ambientais, também, é perfeitamente aplicável, desde que obedecidos os ditames 

legais, visto que a Administração deve obediência aos princípios constitucionais, 

acima mencionados. Lembrando-se, ainda, que a penalidade de cunho 

                                                 
179 OSÓRIO. Ob. cit. p. 135. 
180 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 243-

256. 
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administrativo, não elide a indenização ou recuperação que o Poder Judiciário possa 

por ventura cominar, pelo mesmo fato.  

 
 
5.4.   A Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas na 

Legislação Ambiental 
 

A possibilidade de a pessoa jurídica ser responsabilizada na esfera penal é 

tema que tem causado inúmeros e acirrados debates. 

 
Souza,181 afirma que a possibilidade da pessoa jurídica ser sujeito ativo no 

campo penal tem suscitado, ao longo de todo o século XX, inúmeros e acirrados 

debates. Basicamente, duas correntes antagônicas, e uma terceira em via de 

formação, debatem a responsabilidade penal das pessoas jurídicas.  

 

Para ela, nos países filiados ao sistema romano-germânico, que representam 

a esmagadora maioria, vige o princípio societas delinquere non potest, segundo o 

qual é inadmissível a punibilidade penal dos entes coletivos, aplicando-se-lhes 

somente a punibilidade administrativa ou civil. De outro lado, nos países anglo-

saxões e naqueles que receberam suas influências, vige o princípio do common law, 

que admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. É bem verdade que esta 

orientação começa a conquistar espaço entre os países que adotam o sistema 

romano-germânico, como, por exemplo, a Holanda e, mais recentemente, a França e 

a Dinamarca. Essa tendência se fortaleceu depois da Primeira Guerra Mundial por 

duas razões: o Estado passou a ser mais intervencionista, regulando a produção e 

distribuição de vários produtos e serviços; as empresas passaram a ser, em face do 

seu poderio resultante da formação de monopólios e oligopólios, as principais 

violadoras das normas estatais. 

 

                                                 
181 SOUZA, Keity Mara Ferreira de. “A (ir)responsabilidade penal da pessoa jurídica: enfoques comparado, 

doutrinário e legal”. Disponível em: Jus Navigandi < http://www.jus.com.br/doutrina/rpenpj.html>. Acesso 
em 21 mar. 2001.  
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Ainda, segundo Souza,182 existe uma terceira posição, hoje dominante na 

Alemanha e em outros países, que adota posicionamento intermediário. Às pessoas 

jurídicas podem ser impostas sanções pela via do chamado Direito Penal 

Administrativo ou contravenção à ordem. Estas se constituem em infrações de menor 

gravidade. Sua sanção não é uma multa penal (Geldstrafe), mas sim uma multa 

administrativa (Geldbusse); por essa via são punidas as infrações econômicas. 

Nestes casos não se indaga sobre a culpabilidade das empresas, utiliza-se, ao 

revés, de uma punição com um espírito mais pragmático. 

 

Segundo a autora, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe 

inovações a respeito do assunto, haja vista que previu nos arts 173, § 5º e 225 § 3º a 

possibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica por danos. Contudo, a 

divergência sobre o assunto é acirrada, e baseia-se entre outros pontos, sobre a falta 

de capacidade de ação no sentido estrito do Direito Penal, a incapacidade de 

culpabilidade e o princípio da personalidade da pena. A corrente que não admite a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica afirma que um dos pontos a ser observado 

é a incapacidade de ação, porque o Direito Penal contemporâneo estabelece que o 

único sujeito com capacidade de ação é o indivíduo. Ou seja, só os seres humanos 

são capazes de delinqüir. Logo, é evidente que a pessoa jurídica não possui 

consciência e vontade em sentido psicológico – exclusivos da pessoa física. Isto vale 

dizer que não seria capaz de ser sujeito ativo do delito, pois não tem consciência e 

vontade próprias. 

 

Outro ponto muito discutido seria a incapacidade de culpabilidade, ou seja, a 

culpabilidade – como fundamento e limite da pena – é a reprovabilidade do fato 

antijurídico individual. Como juízo de censura pessoal pela realização do injusto 

típico, somente pode ser endereçada a uma pessoa humana (culpabilidade de 

vontade). Não se poderia exigir que uma pessoa jurídica possa formar a “consciência 

de ilicitude” da atividade desenvolvida por intermédio de seus diretores ou prepostos. 

A exigibilidade de conduta diversa ou de obediência ao direito, embora, em tese, 

                                                 
182 SOUZA. Ob. cit. p. 1. 
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possa ser exigido da pessoa jurídica, esbarra no caráter seqüencial desses 

elementos, posto que a exigibilidade de conduta diversa pressupõe tratar-se de 

agente imputável e de estar configurada a potencial consciência de ilicitude, 

impossível no caso da pessoa jurídica. Outro fator preocupante, quanto à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, reside no fato da Constituição Federal em 

seu art. 5º, inciso XLX, que dispõe que nenhuma pena passará do condenado, como 

também, o consagrado Princípio Constitucional da Individualização da Pena, ou seja, 

os princípios acima citados determinam que a sanção penal recaia exclusivamente 

sobre os autores materiais do delito. E, logicamente, a pessoa jurídica não poderia 

ser responsabilizada, em razão de tais princípios. 

 
Contudo, há doutrinadores que entendem diversamente ao que foi exposto; 

alegam que a Constituição, também, prevê a responsabilização da pessoa jurídica, 

expressamente. Alguns doutrinadores defendem que o disposto no art. 173, § 3º, 

prevê a possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas, 

independentemente de seus dirigentes, sujeitando-os às punições compatíveis com 

sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica, tendo como um dos 

seus princípios a defesa do meio ambiente. 

 

Sifuentes183 baseada na Conferência proferida no Painel IV – 

Responsabilidade pela má utilização da água – do Seminário Internacional “Água, 

bem mais precioso do milênio”, produzido pelo CEJ em maio de 2000, destacou que 

em um Código que não admite a responsabilidade penal objetiva, sendo elemento do 

crime à vontade do agente, ou seja, não prescinde da apuração do dolo ou da culpa, 

não há como punir, em co-autoria, a pessoa jurídica e o seu diretor, administrador ou 

gerente. Como repartir as vontades, nesse caso, e se apurar até onde começam e 

terminam as vontades, a responsabilidade de um e de outro? 

 
Para a autora seria melhor responsabilizar civil e administrativamente a 

pessoa jurídica, deixando a responsabilização criminal para os seus diretores, 

                                                 
183 SIFUENTES, Mônica Jaqueline. “Responsabilidade penal pela má utilização da água”. In: Revista do Centro 

de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000. p. 88. 
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gerentes – aqueles de onde, realmente, originou-se a vontade. Não estaria essa Lei, 

no final, possibilitando que as pessoas físicas que autorizaram ou consentiram com a 

poluição causada nos rios, com conseqüências às vezes tão drásticas, acabem por 

ficar na impunidade, escondendo-se sob as “asas” da pessoa jurídica?  

 

Para ela, é preciso tirar o véu da pessoa jurídica e não colocá-lo, para 

encobrir os seus membros, haja vista que foi uma batalha de longas décadas do 

Direito aceitar a teoria da disregard doctrine, como forma de atingir o patrimônio dos 

sócios, em caso de fraudes cometidas por eles em nome da empresa. O Direito 

Penal parece estar trilhando o caminho inverso. A repressão penal contra os crimes 

praticados em detrimento dos recursos hídricos ainda é somente matéria (e também 

pouca) para os estudiosos do meio ambiente, visto que ainda hoje quase não se vê, 

infelizmente, uma ação repressiva intensiva das nossas polícias para se apurar a 

responsabilidade criminal dos poluidores das nossas águas. Talvez pela sensação 

generalizada de que o Brasil é um país que as tem em abundância. Assim, é triste 

constatar que ainda não há uma cultura e consciência do problema da poluição das 

águas. 

 

 Pierangelli,184 também, analisando o assunto, afirmou que a Constituição de 

1988, em dois dispositivos, estabeleceu a responsabilidade penal de pessoas 

jurídicas: art: 173, § 5º, e 255, § 3º. Todavia, a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas continua sendo matéria candente em Direito Penal, pois a questão não se 

encontra em absoluto resolvida com adoção, pela maioria da doutrina, da regra 

societas delinquere non potest. Mas, de qualquer maneira, o legislador constituinte 

reativou o problema a estabelecer, em passagens, a responsabilidade penal dessas 

entidades, exatamente quanto volta a sua preocupação para com as atividades que 

envolvem a ordem econômica e financeira e para o meio ambiente. E com isso criou 

uma série de preocupações para o penalista. 

 

                                                 
184 PIERANGELLI, José Henrique. “A responsabilidade penal das pessoas jurídicas e a nova lei ambiental”. In: 

Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, 
v. 8, n. 15, jan./jun. 2000, p. 111-129. 
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Para ele seria melhor se responsabilizássemos civil e administrativamente a 

pessoa jurídica, deixando a responsabilização criminal para os seus diretores, 

gerentes, aqueles de onde, realmente, originou-se a vontade. 

 

 Já, com entendimento oposto, Ferreira Júnior185 afirma que a tutela do meio 

ambiente foi atualmente implementada de uma maneira mais severa pelo nosso 

ordenamento pátrio, haja vista que a lei que disciplinou os crimes ambientais inovou 

consideravelmente o ordenamento jurídico penal, pois, em conformidade com o art. 

225, § 3º da Constituição Federal de 1988, trouxe a possibilidade da penalização da 

pessoa jurídica, uma vez que o legislador constituinte abriu a possibilidade dessa 

espécie de sanção. Para ele, trata-se, na verdade, de política criminal que, atenta 

aos acontecimentos sociais, da própria dinâmica que rege atualmente as atividades 

econômicas, entendeu por tornar mais severa a tutela ao meio ambiente. 

 

 Caminha-se nesse sentido a um Direito Penal moderno, que supere o 

caráter meramente individual da responsabilidade penal até então vigente, e 

cumprindo promessa do art. 225, § 3º da CF/88, o legislador erigiu a pessoa jurídica 

à condição de sujeito ativo da relação processual penal, dispondo, no art. 3º da Lei nº 

9.605/98 que “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida 

por decisão do seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da sua entidade”.186 

 

 Segundo o autor, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das 

pessoas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato, na medida em que a 

empresa, por si só, não comete crimes; logo ambas serão responsabilizadas. Assim, 

para ele, o entendimento jurídico dominante, com força constitucional, é no sentido 

da responsabilização penal da pessoa jurídica, uma vez que o direito penal está se  

                                                 
185 FERREIRA JÚNIOR. Ob. cit., p. 18. 
186 Idem. 



 174

modernizando. Verifica-se que o legislador, com muita sapiência, parece abrir os 

olhos quando quer alcançar o criminoso certo e não apenas aquele mais humilde, 

pois, na maioria das vezes, o verdadeiro delinqüente ecológico não é pessoa física, 

mas sim pessoa jurídica que, quase sempre almeja precipuamente auferir lucros, e 

para qual pouco interessam os prejuízos a curto e longo prazos causados à 

coletividade, bem como pouco importa que a saúde da população venha a sofrer 

com a poluição. 

 

 Outro ponto importante abordado por Costa Neto187 diz respeito à clássica 

distinção entre crimes comissivos e omissivos.188 No primeiro caso, “a norma impõe 

abstenção de atividade e se transgride através de ação”, ao passo que no segundo 

“a norma impõe comportamento ativo e se transgride através da abstenção da 

atividade devida”.189 A omissão pode conduzir a duas espécies de crimes omissivos: 

crimes omissivos próprios (a omissão consiste na desobediência, na falta do 

cumprimento do comando de agir imposto pela norma, independentemente de 

qualquer resultado) e os crimes omissivos impróprios, também chamados de 

comissivos por omissão (a omissão consiste na violação do dever jurídico de impedir 

o resultado, ou seja, o resultado é atribuído ao agente pelo fato de este haver 

descumprido o dever jurídico de evitá-lo). 

 

 Ainda, segundo Costa Neto,190 os crimes comissivos, majoritariamente 

presentes na Lei, podem ser praticados também por omissão, estando presente o 

dever jurídico de impedir o resultado (CP, art. 13, § 2º). Ressalva deve ser feita, no 

entanto, àqueles delitos que envolvem comportamento necessariamente ativo, como, 

por exemplo, os tipos dos art. 30, 34, 35, 39, etc. Em tais situações, o resultado 

depende de conduta ativa, de um facere, sem o que o crime não se consuma.  
                                                 
187 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. “Tipicidade penal em matéria ambiental”.In: Revista da Fundação 

Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, Ano 7, n.14, jul./dez. 
1999. p. 165-181. 

188 Crimes comissivos (cujo tipo encerra ação, tida como o comportamento humano voltado para a lesão ou para o 
perigo de dano a determinado bem jurídico, ou para a causação de lesão previsível a um bem jurídico) e 
crimes omissivos (cujo núcleo do tipo é a inatividade do agente non facere quod debeatur). In: TOLEDO, 
Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, [s.d.]. p. 121. 

189 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. 11. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 76-77. 
190 COSTA NETO. Ob. cit., p. 177. 
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Conforme leciona Heleno Cláudio Fragoso,191 “não há crime comissivo por 

omissão, sem que haja especial dever jurídico de atuar; atuação que, por força das 

circunstâncias (o crime exige um resultado) deve impedir o dano ou perigo que 

consuma o delito”. Sendo assim, para Costa Neto é cabível questionar se, em face 

da norma insculpida no art. 225, caput, CF/88,192 a omissão de qualquer indivíduo 

diante de situações configuradoras de um dos tipos descritos na lei ambiental o 

tornaria sujeito ativo desse crime.  

 

 O dispositivo constitucional em tela impôs a todos o dever de defender e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.193 Todos os 

indivíduos assumem, de certa forma, a condição de garantidores do bem jurídico em 

questão. Contudo, segundo o autor, isso não pode significar que qualquer omissão 

em impedir a ocorrência de um fato lesivo ao meio ambiente, tipificado como crime, 

torne o indivíduo sujeito ativo desse delito. Com efeito, inafastável é a idéia da 

causalidade normativa. A omissão não produz, a rigor, resultado, pois “o nada nada 

causa”. Assim, inexiste propriamente causalidade na omissão. Existe, sim, nexo 

entre o resultado e o comportamento (omitido) a que estava obrigado o agente. 

Dessa forma, na dicção do art. 13, § 2º, do Código Penal, o indivíduo somente será 

considerado responsável pelo crime ambiental, em se tratando de omissão imprópria, 

nas hipóteses em que for possível equiparar a ausência do impedimento à causação, 

ou seja, quando o resultado for decorrência imediata do descumprimento do dever de 

agir e quando for realmente possível agir de modo a impedi-lo.194 

 

                                                 
191 FRAGOSO. Ob. cit., p. 76-77  
192“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”. 

193“A Constituição brasileira explicita aqui o princípio da eqüidade intergeneracional, adotado em 1987 pela 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland), segundo o qual cada 
geração é a um só tempo usuária e guardiã de nosso patrimônio natural e cultural, devendo portar-se de modo 
a assegurá-lo em prol das futuras gerações, em condições não piores do que o recebeu.” In: TRINDADE, 
Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção 
internacional. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. p. 117. 

194 COSTA NETO. Ob. cit. p. 178. 
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 Conclui o autor, afirmando que a Carta Magna, mercê das críticas de alguns 

segmentos sociais, representa, em sua essência, valioso instrumento de tutela 

ambiental, com um rol de sanções penais e administrativas (com ênfase especial 

para as penas alternativas), potencialmente capazes de reprimir de forma satisfatória 

as condutas lesivas ao meio ambiente, minimizando-se o risco de transformar-se, 

nas palavras de Hassemer,195 em direito penal simbólico. Por outro lado, os 

operadores jurídicos brasileiros, enfronhando-se na questão ambiental, distanciam-

se gradativamente do antigo preconceito que estigmatizava o tema, manifestando 

crescente preocupação e sensibilidade ante os problemas referentes à proteção do 

ambiente – valor essencial para toda a humanidade. 

 

 Sanctis196 ao defender seu ponto de vista afirmou que o legislador 

constitucional, atendo às novas e complexas formas de manifestações sociais, 

mormente no que toca à criminalidade praticada sob o escudo das pessoas jurídicas, 

foi ao encontro da tendência universal de responsabilização criminal. Previu, nos 

dispositivos citados a responsabilidade penal dos entes coletivos nos delitos 

praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, bem 

como contra o meio ambiente. 

 
 Além dos penalistas,197 grande parte dos constitucionalistas, também 

reconhecem a responsabilidade da pessoa jurídica na Constituição Federal. 

 

 

 

 

                                                 
195 HASSEMER, Winfried. “A preservação do ambiente pelo direito penal”. In: Revista da Fundação Escola 

Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, n. 12, ago./1998, p. 213-228. 
Apud. COSTA NETO. Ob. cit. p. 180. 

196 SANCTIS, Fausto Martin. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 1ª ed. São Paulo. Saraiva, 1999. p. 
64. 

197 Podemos destacar como adeptos da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, vários doutrinadores, dentre 
eles: Paulo Affonso Leme Machado, Gilberto Passos de Freitas, Ivete Senise Ferreira, Sérgio Salomão 
Shecaria, Antônio Evaristo de Morais Filho, Fausto Martins de Sanctis, Walter Claudis Rothenburg, dentre 
outros. 
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 Silva198defende que o disposto no art. 173. § 3º, prevê a possibilidade de 

responsabilização das pessoas jurídicas, independentemente de seus dirigentes, 

sujeitando-os às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra 

a ordem econômica, tendo como um dos seus princípios a defesa do meio ambiente. 

 
 Tanto para o citado autor, como para Shecaria,199 os dois dispositivos da 

Carta Magna invocados (art. 225, § 3º e o art. 173, § 3º) têm entre si uma articulação 

orgânica, que impedem possam ser examinados separadamente, por estarem no 

âmbito do mesmo contexto. Diversa não é a opinião de Celso Ribeiro Bastos, Ives 

Gandra Martins e Pinto Ferreira. 

 
 Discorrendo sobre o tema das pena aplicáveis às pessoas jurídicas, 

Deebeis,200 afirma que as penas serão aplicadas isolada, cumulativamente ou 

alternativamente, contudo, as pessoas jurídicas não estão sujeitas à imposição de 

penas corporais, por lhes serem inadequadas. Quanto às pessoas jurídicas de 

Direito Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e 

fundações públicas), a única pena aplicável seria a de prestação de serviços à 

comunidade: o custeio de programas e projetos ambientais, a execução de obras de 

recuperação de áreas degradadas, a manutenção de espaços públicos e a 

realização de contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 

 
 Para os adeptos da irresponsabilidade penal201 de pessoa jurídica como, por 

exemplo, Bitencourt,202a simples introdução no ordenamento jurídico de uma norma 

prevendo a responsabilidade penal da pessoa jurídica não será solução, enquanto 

                                                 
198 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13ª ed. São Paulo. Malheiros. 1997. p. 

773. 
199 SHECARIA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 1ª ed. São Paulo. Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 115. 
200 DEEBEIS, Toufic Daher. Elementos de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de 

Direito, 1999, p. 106. 
201 Como adeptos da irresponsabilidade penal das pessoas jurídicas, temos: René Ariel Dotti, Luiz Vicente 

Cernicchiaro, Cezar Roberto Bitencourt, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, José Carlos de Oliveira 
Robaldo, dentre vários. Para eles, a Constituição Federal de forma alguma consagrou a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. Os argumentos são vários oscilando da interpretação literal do texto constitucional à 
de ordem teleológico-sistemática. 

202 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. 5ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999. p. 
70. 
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não se determinarem previamente os pressupostos de dita responsabilidade. Para 

ele, o reconhecimento da pessoa jurídica como destinatária da norma penal supõe, 

antes de tudo, a aceitação dos princípios de imputação penal, como fez, por 

exemplo, o atual Código Penal Francês de 1992, em seu art. 121, ao introduzir a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica.203 Segundo o autor, a recepção legal 

deve ser a culminação de todo um processo onde devem estar muito claro os 

pressupostos de aceitação da pessoa jurídica como sujeito de Direito Penal e os 

respectivos pressupostos dessa imputação, para não se consagrar uma indesejável 

responsabilidade objetiva. “Desafortunadamente, não houve, no nosso ordenamento 

jurídico, aquela prévia preparação que, como acabamos de afirmar, fez o 

ordenamento jurídico francês”.  

 

 Ainda, tratando sobre o tema da responsabilidade da pessoa jurídica e, 

criticando a Lei nº 9.605/98 (que dispõe sobre crimes ambientais), Prado204 afirma 

que não é passível de aplicação concreta e imediata tal responsabilização penal à 

pessoa jurídica, tendo em vista que lhe faltam instrumentos hábeis e indispensáveis 

para consecução de tal desiderato. Não há como, em termos lógico-jurídicos, romper 

princípio fundamental como o da irresponsabilidade criminal da pessoa jurídica, 

ancorada solidamente no sistema de responsabilidade penal, restrito e especial, 

inclusive com regras processuais próprias. 

 

 Concluindo o tema, Souza205 afirma que a Lei nº 9.605/98, em relação à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, está eivada de vícios materiais de 

inconstitucionalidade, pelas violações às mais elementares diretrizes constitucionais. 

Bem como, analisando a Carta Constitucional, não se pode concluir que possível a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, devendo ser observado o seguinte: a) a 

pessoa coletiva não possui consciência e vontade (em sentido psicológico) 

                                                 
203 Embora inspirado pelo modelo adotado pelo Código Penal francês de 1994, o legislador pátrio de 1988 fez 

exatamente o oposto, pois de forma simplista limitou-se a enunciar a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica, cominando-lhe penas, sem lograr, contudo, instituí-la completamente. Comentários de: SOUZA. 
Ob. cit., p. 13. 

204 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal, parte geral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1999. p. 149. 
205 SOUZA. Ob. cit. p. 14. 
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exclusivos da pessoa física. Isto vale dizer: não é capaz de ser sujeito ativo do delito, 

pois sem estes dois elementos (consciência e vontade) é impossível se falar 

tecnicamente em ação, que é o primeiro elemento do crime; b) a incapacidade de 

culpabilidade da pessoa jurídica; c) a condenação do ente coletivo pressupõe a 

penalização de todos os membros da corporação, representando, pois, uma flagrante 

violação aos princípios da personalidade e da individualização da pena; d) no que diz 

respeito às idéias de retribuição, intimidação e reeducação não teriam sentido em 

relação às pessoas morais, bem como os fins de prevenção especial, uma vez que a 

pessoa jurídica é incapaz de sentir tais efeitos; e) a responsabilização pessoal dos 

dirigentes não se confunde com a responsabilidade da pessoa coletiva; f) a Carta 

Magna não dotou o ente moral de responsabilidade penal; ao contrário, condicionou 

a sua responsabilidade à aplicação de sanções compatíveis com a sua natureza; g) a 

responsabilidade penal continua a ser pessoal (art. 5º, XLX, CF/88); h) a Lei nº 

9.605/98 está eivada de vícios, pelas violações mais elementares como os princípios 

da legalidade dos delitos e das penas (art. 5º, XXXIX da CF/88 e art. 1º do CP), 

sobretudo na sua vertente taxatividade/determinação, em vários tipos penais 

albergados no diploma legal em comento; i) a disposição contida no caput do art. 3º, 

desta lei, constitui exemplo claro de responsabilidade penal objetiva, incompatível 

com os rígidos ditames dos princípios constitucionais da personalidade das penas, 

da culpabilidade, da intervenção mínima, entre outros, que regem o ordenamento 

jurídico. 

 
Enfim, podemos observar que a divergência sobre o tema é grande, 

devendo ser objeto de acirrados debates na literatura jurídica. Todavia, ainda que 

prematuramente, comungo do entendimento da possibilidade de responsabilização 

da pessoa jurídica, visto que é necessário responsabilizar a pessoa jurídica, para 

finalmente, atingir, também seus dirigentes. A incoerência é visível. Se a pessoa 

jurídica pode exercer direito e obrigações, inclusive pleiteá-los na esfera judiciária, 

quando se acha lesada, em seu patrimônio, deve, também, ser responsabilizada, 

juntamente, com seus dirigentes quando lesar o patrimônio de alguém, e 

principalmente o meio ambiente, e como qualquer outra pessoa (física) deve 

responder civil, administrativa e penalmente por seus atos. 
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Se não há como atribuir a uma pessoa jurídica uma pena de reclusão ou 

detenção, como espécies de penas aplicadas na esfera penal, pode-se, como se tem 

feito modernamente, substituir tais penas por outras alternativas, utilizando-se da 

integração da norma jurídica, ou seja, da eqüidade (bom senso do aplicador do 

direito). O que não se pode é admitir sua irresponsabilidade ou imputabilidade penal, 

como querem fazer crer alguns doutrinadores.  

 

Abordando o tema das penas impostas às pessoas jurídicas, Freitas V. e 

Freitas G,206 comentam que elas se acham nos arts. 21 a 24 da Lei nº 9.605/98. 

Claro que está excluída a pena corporal. No caso, das pessoas jurídicas, as sanções 

aplicáveis serão a multa, a pena restritiva de direitos ou a prestação de serviços à 

coletividade. A multa será calculada pelos critérios do Código Penal, podendo ser 

aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem auferida. Serão 

levados em consideração a gravidade do delito, o grau de reprovação da conduta, a 

condição econômica da pessoa jurídica e o resultado do dano ambiental. As penas 

restritivas de direitos são a suspensão parcial ou total de atividades, interdição 

temporária de estabelecimento, obra ou atividade e proibição de contratar com o 

Poder Público. A prestação de serviços à comunidade consistirá em custeio de 

programas e de projetos ambientais, execução de obras e recuperação de áreas 

degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades 

ambientais ou culturais públicas. 

 

A penalização da pessoa jurídica foi uma iniciativa ousada. Tudo indica que 

dará bons resultados. O Ministério Público Federal e dos Estados acha-se bem 

preparado para o desafio. O Judiciário certamente saberá responder a esta 

necessidade dos novos e complexos tempos que vivemos. A conclusão, em síntese, 

é que a proteção penal é indispensável à proteção do ambiente, a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica foi um passo importante e cabe, agora, dar efetividade à 

lei.207 

                                                 
206 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 6ª ed. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 69-70. 
207 FREITAS e FREITAS. Ob. cit., p. 70-71. 
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5.5.   O Poder de Polícia Ambiental 
 

Segundo Machado,208 o poder de polícia ambiental é a atividade da 

Administração Pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a 

prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à 

saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades pendentes 

de concessão, autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas 

atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza. 

 
O poder de polícia age através de ordens e proibições, mas, e, 
sobretudo, por meio de normas limitadoras e sancionadoras, ou pela 
ordem de polícia, pelo consentimento de polícia, pela fiscalização de 
polícia e pela sanção de polícia.209 

 

No que concerne ao exercício do poder de polícia ambiental, lei expressa 

poderá atribuí-lo não só à administração direta, como à administração indireta 

(empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação). A valorização e a 

proteção do meio ambiente consistem em pressupostos imprescindíveis a uma vida 

saudável, que é papel de todos, sociedade e Estado. Principalmente do Estado. 

 

Dentro dessa missão, há diferentes papéis a serem desenvolvidos: uns pela 

sociedade, uns pela própria Administração. E esse papel da Administração é 

desenvolvido mediante o exercício do poder de polícia, por meio do qual se tentarão 

coibir, de modo repressivo e preventivo, essas condutas que sejam lesivas ao meio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 MACHADO. Ob. cit., p. 253. 
209 MEIRELLES. Ob. cit., p. 122. 
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Os recursos hídricos, hoje são imprescindíveis à sobrevivência 
humana, e a sua utilização deve seguir, hoje uma normatização, 
porque se não regulamentarmos, se não estabelecermos normas de 
utilização dos recursos hídricos, chegaremos a uma situação 
insustentável, não só à vida humana, mas a qualquer tipo de vida 
[...].210 

 

 

Segundo Leuzinger,211 a Constituição Federal estabeleceu a função 

ambiental, cuja titularidade foi outorgada ao Estado e à coletividade de um modo 

geral, consubstanciada no dever-poder de preservação do meio ambiente, a fim de 

que possam dele usufruir as presentes e futuras gerações. O bem ambiental, objeto 

da função ambiental é o meio ambiente como um todo, de forma globalizada, 

composto, na verdade, por vários ecossistemas entrelaçados, como um mosaico, 

localizados ora em propriedade privada, ora em propriedade pública, caracterizando-

se, independentemente de seu regime de propriedade,212 como bens de interesse 

público, submetidos a um peculiar regime jurídico de uso e fruição.  

 

Ainda, segundo a Leuzinger,213 essa sujeição dos bens ambientais a um 

regime jurídico especial, por serem bens de interesse público, é a causa de grande 

parte dos conflitos, em face do aparente choque entre dois direitos fundamentais, o 

direito de propriedade (direito fundamental de primeira geração) e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (direito fundamental de terceira geração), 

ambos garantidos constitucionalmente. Desse modo, as limitações ao direito de 

propriedade decorrentes da necessidade de preservação ambiental, há de ser 

delimitado pelo Estado, por meio de leis ou atos normativos, atingindo a todos que se 

encontrem em igual situação.  

 

                                                 
210 SIFUENTES. Ob. cit., p. 78. 
211 LEUZINGER, Márcia Dieguez. “Meio Ambiente e Propriedade”. In: Revista da Escola da Magistratura do 

Distrito Federal, Brasília, n. 6, 2001, p. 288. 
212 O regime de propriedade hoje tem sede constitucional, cabendo ao Direito Civil tão-somente regular as 

relações civis a ela pertinentes (aquisição, alienação, etc.). In: SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 64. 

213 LEUZINGER. Ob. cit., p. 207. 
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Deixar ao proprietário, entretanto, a possibilidade de escolha entre ser 
ou não a área desapropriada, para que nela seja criado refúgio da 
vida silvestre ou monumento natural, afigura-se flagrantemente 
inconstitucional [...].214 

 

Assim, conclui a autora que, para tornar efetivo o direito de todos ao meio 

ambiente equilibrado, a Constituição Federal de 1988 impôs ao Poder Público, dentre 

outras incumbências, a de criar, em todas as unidades da federação, espaços 

territoriais especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

apenas por intermédio de lei.  

 

Logo, é dever do Estado exercer o poder de polícia estatal, delimitando 

áreas, criando APAs e ARIES,215 agindo, fiscalizando e protegendo o meio ambiente, 

e, sobretudo, por meio de normas limitadoras e sancionadoras, ou pela ordem de 

polícia, pelo consentimento de polícia, pela fiscalização de polícia e pela sanção de 

polícia que é consagrado ao Estado. 

 

Hassemer216, Juiz da Corte Constitucional da Alemanha, sugeriu que 

precisamos libertar o Direito Penal de tarefas preventivas, para as quais não está 

vocacionado. Mas concretamente, devemos extirpar do Direito Penal tudo aquilo que 

só possa ser conseguido com apelo para a acessoriedade administrativa. O Direito 

Penal deveria ficar com uma parte muito substancial dos atentados correntes contra 

o meio ambiente, devendo surgir um novo ramo do Direito com a designação de 

“Direito de intervenção” (Interventionsrecht), não obstante podendo ser designado de 

outra forma. Esse novo ramo do Direito deveria condensar os seguintes elementos: 

a) Direito Penal; b) fatos ilícitos civis; c) contravenções (Überschreitungen); d) direito 

de polícia (Polizeirecht); e) direito fiscal; f) medidas de matriz econômico e financeiro; 

                                                 
214 LEUZINGER. Ob. cit., p. 207. 
215 APAs – São Áreas de Proteção Ambiental, nela não há proibição de habitação, residência e atividade 

produtiva. Contudo, há restrições. ÁRIEs – Áreas de Relevante Interesse Ecológico, aquela que possui 
características extraordinárias ou abriguem exemplares raros da biota regional. (art. 15 a 21 da Lei nº 
9.985/00). In: CORDEIRO. Ob. cit., p. 14. 

216 HASSEMER, Winfried. “A preservação do ambiente pelo direito penal”. In: Revista da Fundação Escola 
Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília. ano 6, n. 12, jul./dez. 1998, p. 
213-228. 



 184

g) planejamento do território; h) proteção da natureza e; i) direito municipal 

(Kommunalrecht). 

 

Para o citado autor, esse novo ramo do Direito deveria reunir, em si mesmo, 

as franjas dos outros ramos de Direito que têm relação direta com o chamado Direito 

Ambiental. Para ele, o direito de intervenção deveria ser concebido de molde a poder 

atuar previamente, à consumação de riscos. Ou seja, deveria ser pensado como um 

direito de caráter preventivo, ao contrário do Direito Penal que é repressivo. E, ainda, 

deveria dispensar os mecanismos de imputação individual de responsabilidades. Isso 

significa que a imputação de responsabilidades coletivas deveria ser admitida, 

contando que as penas privativas de liberdade não venham a integrar o rol das 

sanções aplicáveis. 

 

Segundo o autor, esse novo ramo do Direito deveria dispor de um catálogo 

de sanções rigorosas, posto que deveria decretar a dissolução de entes coletivos, 

encerrar empresas poluidoras, suspender as respectivas atividades ou setores da 

atividade, entre outras medidas. O direito de intervenção deverá estar preparado 

para atuar globalmente e não apenas estar destinado a resolver os casos isolados. 

Finalmente, o direito da intervenção deverá prever soluções inovadoras, que 

garantam a obrigação de minimizar os danos. 

 

Para garantir a eficácia desse direito teríamos que fazer com que a 

Administração, em matéria ambiental, se torne absolutamente transparente.  

 

Necessitamos descobrir formas pelas quais pelo menos as 
populações afetadas pela deterioração das condições naturais da vida 
possam participar na discussão dos problemas e na elaboração de 
programas de ação. É necessário garantir o direito à informação 
também no domínio ambiental.217 

 

Enfim, ao que parece, o autor sugere com a criação de um novo ramo do 

Direito, na verdade, apenas, um Estado mais intervencionista, mais participativo e 
                                                 
217 HASSEMER. Ob. cit., p. 227-228. 
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utilizando de seu poder de polícia estatal para melhor gerenciar e proteger o meio 

ambiente. 

 
 
5.6.   A Responsabilidade Solidária 

 
A questão da solidariedade é fundamental também para assegurar a 

concreta reparação do dano em matéria ambiental, pois, em alguns momentos, 

somente com a utilização desse instituto jurídico, será possível conseguir a 

reparação almejada. 

 
 Em primeiro lugar, deve ser lembrado que o meio ambiente pertence a todos 

(art. 225, CF); dessa forma, o objetivo maior é assegurar a proteção ao ambiente. 

Em segundo lugar, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva do tipo 

risco integral. Defender o contrário é contrariar o texto constitucional que elenca 

como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente (art. 170, VI CF). 

 

 O Poder Público deve fazer o controle (administração) do uso da água. 

Dessa maneira, a falha no gerenciamento poderá concorrer para a efetivação de um 

dano. Quando ficar comprovado que a falha no serviço público contribuiu para a 

ocorrência do dano, a Administração Pública responderá solidariamente com o autor 

do dano na forma do art. 37, § 6º da Constituição Federal. 

 

 É importante salientar que tanto o Estado como todos os órgãos estatais ou 

não-estatais, bem como toda a sociedade é responsável pela preservação do meio 

ambiente; isto é o que determina a Constituição Federal. Contudo, a 

responsabilidade maior é atribuída ao Estado e aos seus órgãos administrativos, 

fiscalizadores e de proteção ao meio ambiente. Admitir a omissão do Estado perante 

a degradação do meio ambiente é admitir que o Estado esteja consentindo na 

agressão à saúde da população por meio do controle exercido pelos seus órgãos. 
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 A intervenção do Estado no domínio ambiental visa à preservação da saúde 

pública e mesmo à própria sobrevivência da raça humana.  

 

 Machado218 afirma que para compelir o Poder Público a ser prudente e 

cuidadoso no vigiar, orientar e ordenar a saúde ambiental nos casos em que haja 

prejuízo para a sociedade, para a propriedade ou para os recursos naturais mesmo 

com a observância dos padrões oficiais (dentro dos limites da legalidade), o Poder 

Público deve responder solidariamente com o particular. 

 

 Para ele, o Poder Público tem o dever de fiscalizar, agir em prol do meio 

ambiente. Não o fazendo, a Administração se torna civilmente responsável por 

eventuais danos sofridos por terceiros em virtude de sua ação (permitindo o exercício 

da atividade poluente, em desacordo com a legislação vigorante) ou de sua omissão 

(negligenciando o policiamento dessas atividades poluentes). No caso é a aplicação 

do art. 37, § 6º, da Constituição Federal; as pessoas de direito público responderão 

por danos que seus funcionários, nessa qualidade causarem a terceiros. 

 

 Fiorillo e Rodrigues219 afirmam que existe o princípio da participação. O 

Princípio da Participação significa atuação presente da coletividade na proteção e 

preservação do meio ambiente. Apesar de dela não se ter utilizado do termo 

participação, tal qual o fez o art. 45 da Constituição espanhola, o nosso legislador, 

também na Carta Magna, art. 225, caput, expressamente declarou ser dever de toda 

a coletividade e do Poder Público atuar na defesa e proteção do meio ambiente. Para 

ele trata-se de um dever da coletividade, justamente porque o que resulta dessa 

omissão participativa é um prejuízo a ser suportado pela própria coletividade. 

 

 Assim, todos (comunidade e Estado têm o dever de zelar pelo meio 

ambiente). Como dissemos acima, o dever do Estado se torna maior em virtude de 

ser gerente e administrador dessa tutela. Se não o faz, ou se omite de seu dever, 

                                                 
218 MACHADO. Ob. cit., p. 276-277. 
219 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito ambiental e 

legislação aplicável. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 143-144. 
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deve ser responsabilizado diretamente por essa omissão, posto que está 

prejudicando toda a sociedade.  

 

 Para podermos admitir a co-responsabilidade dos órgãos de proteção 

ambiental, faz-se necessário lembrarmos novamente o conceito de “dano”, não a 

definição de dano como: “lesão de interesse”, mas para caracterizar-se como “dano” 

em sentido técnico-jurídico, a mencionada diminuição do patrimônio deverá ter sido 

causada por ato ilícito ou por inexecução da obrigação. 

 
Assim, se levarmos em conta a omissão, ou seja, a inexecução do que se 

propuseram a fazer, os órgãos estatais seriam responsáveis pelos danos ambientais 

em sua maior parte.  

 
 Fiorillo e Rodrigues,220 afirmam que: 

 
Se é assim, então havendo uma lesão a um bem ambiental (que é 
aquele que é essencial à sadia qualidade de vida), resultante de 
atividade praticada por pessoa física ou jurídica, pública ou privada 
que direta e indiretamente seja responsável por este dano, não só há 
a caracterização do mesmo, como ainda há a identificação daquele 
que deve arcar com o dever de indenizar. 

 

A intervenção do Estado no domínio ambiental visa à preservação da saúde 

pública e mesmo à própria sobrevivência da raça humana.  

 
Machado221 afirma que, para compelir o Poder Público a ser prudente e 

cuidadoso no vigiar, orientar e ordenar a saúde ambiental nos casos em que haja 

prejuízo para a sociedade, para a propriedade ou para os recursos naturais mesmo 

com a observância dos padrões oficiais (dentro dos limites da legalidade), o Poder 

Público deve responder solidariamente com o particular. 

 
Para o autor, o Poder Público tem o dever de fiscalizar, agir em prol do meio 

ambiente. Não o fazendo, a Administração se torna civilmente responsável por 

                                                 
220 FIORILLO e RODRIGUES. p. 143-144. 
221 MACHADO. Ob. cit., p. 276. 
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eventuais danos sofridos por terceiros em virtude de sua ação (permitindo o exercício 

da atividade poluente, em desacordo com a legislação vigorante) ou de sua omissão 

(negligenciando o policiamento dessas atividades poluentes). 

 

Corroborando com esse entendimento, Ferreira Júnior222 lembra que a 

responsabilidade é solidária em matéria ambiental, onde ocorrendo dano ao meio 

ambiente, uma vez estabelecido o nexo causal, todos aqueles que concorreram, de 

qualquer forma, para o fato danoso, respondem solidariamente. Em outras palavras, 

havendo ofensa à tutela ambiental, ainda que sem culpa, tiver mais de um autor a 

ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação. Para ele, são legitimados 

passivos todos aqueles que de alguma forma causaram dano ao meio ambiente, que 

tal responsabilidade solidária é resultante da determinação expressa do art. 1.518, 

caput, segunda parte, do Código Civil Brasileiro e, vale lembrar também a Lei nº 

6.938/81, que atribuiu a obrigação de indenizar pelo dano ambiental aqueles que, 

com sua atividade, causaram referido dano. 

 

No Distrito Federal, não é diferente, muito se fala e pouco se faz, muitos 

órgãos existem e poucos realmente agem em defesa do meio ambiente e, 

principalmente, em defesa dos mananciais e dos recursos hídricos. 
 

O sistema responsável pela formulação, coordenação e execução da política 

ambiental do DF é encabeçado pela Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia (Sematec). 

 

Integram o sistema os órgãos coligados – Serviço de Limpeza Urbana (SLU), 

Jardim Botânico de Brasília (JBB), Jardim Zoológico de Brasília (JZB) e Instituto de 

Ecologia e Meio Ambiente (IEMA), além das instituições setoriais do governo. 

Contudo, apesar de o Distrito Federal possuir tantos órgãos com a finalidade de 

proteger o meio ambiente, muito ainda resta por fazer, como ficou esclarecido nos 

pontos acima abordados. 

                                                 
222 FERREIRA JÚNIOR. Ob. cit., p. 14-15. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

6.   O CAMINHO QUE DEVERÁ TRILHAR O GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL PARA MELHOR GERENCIAR OS RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

Sumário: 6.1. A visão sistemática e abrangente do problema; 6.2. O papel 
e importância dos comitês de bacias; 6.3 O gerenciamento participativo e 
democrático. 

 
 
6.1.   A visão sistêmica e abrangente do problema 
 
 Tempos atrás, o conceito de meio ambiente referia-se apenas a aspectos 

biológicos e físicos. Hoje, quando abordamos a questão ambiental, temos clareza de 

que precisamos contemplar de modo essencial os aspectos políticos, econômicos e 

socioculturais. 

 

 Discorrendo sobre o tema, Silva223 argumenta que, para que o planeta não 

entre em colapso, é preciso que se mude o atual modelo de desenvolvimento, ou 

seja, que se busque um desenvolvimento sustentável. Para ele, o Brasil tem 

procurado adequar o desenvolvimento com a sustentabilidade, inclusive inserindo na 

Constituição um capítulo à educação, conscientização e fiscalização do meio 

ambiente. Tem-se difundido uma conscientização de um meio ambiente sadio, com 

uma crescente participação da sociedade na divulgação da Educação Ambiental. 

Contamos com uma vasta legislação ambiental. A fiscalização e a sanção por 

                                                 
223 SILVA. Ob. cit., p. 148. 
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infrações administrativas ao meio ambiente são exercidas pela União, Estados, 

incluindo o Distrito Federal e os Municípios, havendo sérios problemas em razão da 

inexistência de um código do Meio Ambiente ou uma Consolidação das Normas 

Ambientais. A existência de inúmeras leis e atos administrativos dificulta a ação do 

poder público e a compreensão das normas vigentes por parte da sociedade. 

 

Não obstante, a seguridade hídrica, ou seja, a satisfação das necessidades 

humanas de águas mediante a garantia de integridade de ecossistemas hídricos e de 

dinâmicas hidrológicas, deve ser considerada em todos os níveis e regiões. Para 

tanto, é necessária uma visão sistêmica e abrangente de questões e conceitos tão 

complexos, que conectam a gestão de recursos hídricos como saúde, educação, 

segurança alimentar, habitação e saneamento, bem-estar e desenvolvimento social.  

 

 O doutrinador francês Alexandre Kiss224 alertou que nenhum país, nenhum 

continente do mundo é capaz de resolver sozinho o problema da camada de ozônio, 

da alteração do clima global ou do empobrecimento dos nossos recursos genéticos. 

A Terra compreende também e sobretudo as populações que vivem nos países não 

industrializados, as quais são pobres e querem desenvolver-se. Assim, o problema 

do desenvolvimento nas suas relações com o ambiente pôs-se em toda a sua 

amplitude e de modo definitivo. 

 

 Assim, é importante lembrar que em qualquer nível (internacional, local, 

nacional, ou regional), é preciso atingir um balanço entre a proteção dos recursos 

hídricos e a satisfação das necessidades humanas e desenvolvimento social, e levar 

os serviços básicos vinculados ao acesso à água para milhões de pessoas que ainda 

não gozam dos benefícios decorrentes. 

  

                                                 
224 KISS, Alexandre. Direito internacional do ambiente. In: Textos. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 

1996, p. 28. Apud. FREITAS. Ob. cit. p. 41. 
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 Segundo Sirkis,225 o Município deve, no entanto, capacitar-se a exercer 

supletivamente o controle ambiental, para o caso de falha do órgão estadual, e deve 

capacitar-se a controlar as pequenas atividades industriais, sobretudo as situadas 

em bairros com multiplicidade de usos. Por outro lado, a extensão do poder do 

Município sobre a distribuição e o controle de qualidade da água potável e sobre o 

saneamento básico e o tratamento dos esgotos é um imperativo para uma gestão 

ambiental local bem sucedida. 

 
 Afirma o autor que, segundo diversas pesquisas realizadas, as águas e os 

resíduos sólidos são os dois maiores problemas da ecologia urbana na percepção da 

população. Paradoxalmente, águas e esgotos freqüentemente encontram-se fora da 

esfera da gestão ambiental municipal. Dependem, amiúde, de companhias 

estaduais. Já o lixo, embora seja uma competência municipal bem consagrada, 

costuma vincular-se à área de obras públicas e raramente está subordinado ou 

mesmo relacionado diretamente à esfera ambiental. O monitoramento da qualidade e 

ações concretas para despoluir as águas e o ar demandam mais autonomia e 

capacitação dos Municípios e melhor entrosamento com o governo do Estado e com 

outros Municípios vizinhos. O abastecimento de água potável envolve a necessidade 

de preservação de mananciais e de cursos de rios que podem vir contaminados a 

grande distância do município abastecido.  

 
 Assim, a gestão ambiental local, segundo o autor, depende, portanto: a) do 

fortalecimento dos órgãos ambientais das prefeituras; b) da articulação intermunicipal 

e c) da capacidade dos órgãos federais e estaduais de prestar apoio a essa 

articulação. Confrontados a um problema parecido ou interdependente, diferentes 

municípios precisam se organizar em torno de problemas, de ecossistemas ou de 

bacias hidrográficas ou áreas comuns. A gestão ambiental não pode depender 

apenas de uma estrutura especializada, quase sempre dotada de recursos humanos 

e orçamentários muito limitados, cercada pela indiferença ou mesmo hostilidade do 

restante dos envolvidos e da administração. Por sua própria natureza, a questão 

                                                 
225 SIRKIS, Alfredo. “Legislação ambiental e gestão local”. Cidadania e Justiça: In: Revista da Associação dos 

Magistrados Brasileiros, Brasília, v. 3, n. 7, jul./dez. 1999. p. 6-19. 
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ambiental perpassa boa parte dos órgãos de um governo local. Relaciona-se com a 

área da educação, da saúde, da cultura, da habitação, do urbanismo, dos 

transportes, das obras públicas, do lixo, das águas, etc. Na administração pública 

brasileira existe, arraigado, o vício do não-entrosamento horizontal entre os órgãos, o 

que não pode permanecer.  

 
 Como foi demonstrado no decorrer deste trabalho, atualmente, a água doce 

é escassa e a qualidade da água doce disponível afeta e define o seu uso. 

Reciprocamente, os diversos usos exigem o suprimento de água com certas 

características de qualidade bem definidas. Cada vez mais, a água está se tornando 

um recurso escasso, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. A escassez física 

soma-se à escassez econômica (falta de capacidade de pagar os custos de acesso a 

águas) e à escassez política (desajustes ou diretrizes políticas que impedem algum 

segmento populacional de ter acesso à água ou ecossistemas aquáticos). É cada 

vez mais caro, tecnologicamente complexo ou distante, a obtenção de água para o 

abastecimento público. São crescentes, cumulativas ou irreversíveis a poluição 

hídrica e a degradação ambiental dos mananciais, rios, mares e lençol subterrâneo. 

 
 Krell,226 discorrendo sobre o tema do dano ambiental, sugere que para evitar 

os danos ao meio ambiente, a solução adequada seria a melhoria das condições de 

trabalho dos órgãos da Administração Pública incumbidos da defesa do meio 

ambiente, e melhoria de seu equipamento com recursos humanos e materiais 

suficientes para o exercício mais eficiente de suas tarefas legais. Para ele, nesse 

processo, é indispensável a participação das populações atingidas pelos problemas 

ambientais, que devem exercer uma maior pressão política em relação aos 

governantes, parlamentares e administradores de todas três esferas federativas para 

que estes apertem as exigências técnicas nos licenciamentos e na fiscalização das 

atividades poluidoras. 

 
 Para o autor, outro caminho seria a aplicação do princípio do ”poluidor-

pagador” com a cobrança de impostos e taxas pelo fato de determinada atividade 

                                                 
226 KRELL. “Concretização do dano ambiental – algumas objeções à teoria do risco integral”. Ob. cit. p. 36-37. 
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poluir o meio ambiente. Segundo ele, esses instrumentos, por enquanto, dificilmente 

estão sendo utilizados por parte dos governos nos três níveis da federação brasileira. 

Há também necessidade da exigência legal de um seguro obrigatório para atividades 

potencialmente causadoras de danos ambientais, com a fixação de valores mínimos 

de indenização. 

 
 No Distrito Federal, o problema não é diferente, ou até pior em razão dos 

escassos recursos hídricos da região. O Governo enfrenta grandes dificuldades para 

gerenciar o manancial hídrico da região, falta cooperação, integração e um bom 

gerenciamento. A legislação é farta, mas as ações são parcas. O que fazer para 

minorar a situação? 

 
 Estima-se que a capacidade de abastecimento do Distrito Federal, cuja 

população cresce na ordem de 2,66% ao ano, estará esgotada por volta de 2007. 

Além disso, o Reservatório do Descoberto que abastece 65% do Distrito Federal 

corre grande perigo devido ao aumento do número de moradores ao seu redor. A 

economia brasileira também já começa a ser afetada e até o setor elétrico está 

perdendo com a escassez do produto.227 

 
 
6.2.   O papel e a importância dos Comitês de Bacias 
 
 Nos últimos anos, especialmente após a promulgação da Constituição de 

1988, em seqüência ao processo de redemocratização do País, criaram-se muitas 

instâncias para a articulação política e programas de interesse público nos mais 

diversos campos (saúde, meio ambiente, direitos humanos, cultura etc). O princípio 

da democracia participativa, isto é, de um regime continuamente legitimado pela 

genuína participação dos agentes sociais, em condições iguais de acesso no 

processo de tomada de decisões, tem sido de referência para muitas organizações e 

lideranças da sociedade brasileira. 

 

                                                 
227 CRISE: bastidores. In: Revista Cidades do Brasil. Curitiba, ano 3, n. 33, jul. 2002, p. 16-17. 
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 No tocante aos recursos hídricos, a Lei nº 9.433/97 inovou e determinou a 

criação dos comitês de bacias hidrográficas. A criação dos comitês para a gestão de 

bacias hidrográficas, de um lado atenderia ao princípio da democracia participativa, e 

de outro, responderia à antiga proposta de ambientalistas (cientistas, técnicos e 

ativistas de ONGs,228 de órgãos governamentais, de universidades etc.) para a 

coordenação harmônica do desenvolvimento e conservação dos recursos hídricos na 

unidade territorial que melhor representa uma visão sistêmica  e integrada do 

ambiente. 

 
 Assim, os comitês de bacia, ao lado de outros conselhos, como os de meio 

ambiente, de saúde, dentre outros, passam a ser fóruns importantes para a 

formulação e gestão moderna das políticas e ações voltadas para garantir a 

sustentabilidade do desenvolvimento, e especialmente do manejo sustentável e 

conservação dos recursos hídricos e ecossistema aquáticos. 

 
 Born,229 em seu texto baseado na conferência proferida no Painel V – 

Conservação da água potável – do Seminário Internacional “Água, bem mais 

precioso do milênio”, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de 

Justiça Federal, de 17 a 19 de maio de 2000, em Brasília-DF, no auditório do 

Superior Tribunal de Justiça, afirmou naquela oportunidade que cresce o número de 

organizações e agentes da sociedade civil interessados e engajados na gestão e 

conservação de recursos hídricos, dado que muitos deles constatam que a 

mobilização social e popular é elemento fundamental e necessário para promover 

também eqüidade, justiça social, distribuição de renda e sustentabilidade nas 

questões que definem os usos, benefícios e ônus das águas de nosso País. Enfim, é 

preciso promover a cidadania também na gestão das águas e do meio ambiente. 

                                                 
228 As ONGs estão particularmente capacitadas a estimular a implementação de mecanismos reguladores, gerir 

áreas protegidas, identificar incentivos econômicos adicionais àqueles de natureza coercitiva, mediar 
interesses e difundir novas tecnologias e abordagens para a utilização sustentada de recursos. E mais, têm 
demonstrado ser excelentes mobilizadoras de recursos para os projetos nos quais se inserem e ter capacidade 
de desempenhar múltiplos papéis no âmbito das diversas iniciativas. In: FONSECA, Gustavo A. B. da; 
PINTO, Luiz Paulo de Souza. “O papel das ONGs”. Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. 
Org. Ignez Vidigal Lopes...[et al.]. 2ª ed. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 295-346. 

229 BORN, Rubens Harry. “Seguridade hídrica, comitês de bacia hidrográfica e cidadania”. In: Revista do 
Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000. p. 63-70. 
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 O autor complementa que os comitês ou instâncias participativas e paritárias 

têm papel a desempenhar como, por exemplo: a) conscientização dos cidadãos e 

organizações nos aspectos referentes à sustentabilidade do desenvolvimento e 

gestão integrada das águas; b) efeito indutor de mudanças de atitudes, políticas, 

padrões e critérios sociais ou legais, em todos os níveis, do individual ao social, do 

local ao global; e c) mobilização dos cidadãos e de organizações da sociedade civil 

para o controle social das políticas e programas de órgãos governamentais e de 

empresas privadas. 

 

Para ele, tais instâncias podem conformar uma via alternativa ao debate 

sobre como “governar” a sociedade: se a partir do aparelho de Estado, sob o 

enfoque de políticas de “comando-controle”, ou se pelas “forças” do mercado ou 

enfoque liberal que fomenta a “auto-regulação”. As instâncias participativas, nas 

quais os órgãos governamentais constituem-se em parte dos autores presentes, 

correspondem a modelo que se fundamenta na regulação pública (ou social) do ato 

de governar. 

 
Continua alegando que, sendo instâncias de regimes específicos para a 

regulação de atitudes e práticas, para os comitês de bacia vale também considerar o 

processo contínuo de conscientização e contratação entre os atores das medidas 

pertinentes, obviamente acompanhadas do cumprimento dos compromissos 

firmados. Afirma que é importante garantir igualdade de direitos dos membros quanto 

à tomada de decisões no âmbito dos comitês de bacias hidrográficas. Por ser 

instância na qual participam diversos autores sociais, com diversos valores e 

interesses, para ele é fundamental a clareza nos mecanismos de tomadas de 

decisões e de resolução de conflitos. Por vezes vale mais compreender os dissensos 

estando capacitado a enfrentá-los, do que se concentrar prioritariamente ou 

exclusivamente nos consensos. 
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 Para Born,230 outro aspecto fundamental da efetividade dessas instâncias é o 

grau de legitimidade das mesmas como “caixa de ressonância” da diversidade de 

interesses existentes na sociedade, bem como do grau de inserção social e 

legitimidade das organizações representadas nos comitês. A legitimidade não é 

função direta da representatividade clássica, isto é, proporcional e/ou delegada por 

cidadãos mediante mecanismo de aferição (votos) ou filiação. 

 

 Enfim, pelo que se pode compreender do pensamento do autor acima citado, 

os comitês de bacia contribuem para a mudança de paradigmas, tanto no que 

concerne às atitudes humanas, individuais e sociais, frente às águas e ao ambiente, 

como também para institucionalização de arranjos de controle da vida em sociedade. 

 

 Enfim, podemos concluir que os comitês de bacia231 são instâncias 

importantes para a gestão democrática e participativa das águas, tanto no Brasil 

como no Distrito Federal. Não obstante, muitas organizações da sociedade civil 

ainda não estão suficientemente capacitadas e qualificadas para participar dos 

mesmos, em igualdade de condições (de acesso e análise de informações técnicas e 

políticas e mobilização de recursos humanos) com outros setores, como os 

empresariais e governamentais, principalmente no Distrito Federal. 

 

 Assim, por vezes, corre-se o risco de continuidade de decisões e políticas 

tecnocráticas ou que privilegiem segmentos específicos da sociedade, em função de 

uma participação (legitimadora de processo) que não consegue introduzir ou 

consolidar avanços em direção a procedimentos e critérios de desenvolvimento 

sustentável e democrático. 

 

                                                 
230 BORN. Ob. cit., p. 63-70. 
231 “[...] É importante ainda observar que os Comitês têm a competência para propor os valores cobrados ou usos 

não outorgáveis e isentos, podendo se valer desta prerrogativa para direcionar a sócio-economia local a partir 
de planos diretores de recursos hídricos. No momento em diferentes Estados brasileiros os Comitês de 
Bacias estão sendo organizados que propiciará as primeiras providências visando a cobrança pela água.” In: 
SANTOS, Inácio Harlen. “Gestão de recursos hídricos em Goiás”. In: SEMINÁRIO ESTADUAL DE 
DIREITO AGRÁRIO, 1, 2001. Goiânia. Anais do I Seminário Estadual de Direito Agrário – SEDAG. 
Goiânia: [s.n.], 2001. Projeto do Novo Estatuto da Terra em Debate. p. 65-83. 
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 Por isso, entendemos que é importante o desenvolvimento de atividades que 

promovam a qualificação de organizações e agentes da sociedade civil nos comitês 

de bacias e demais instâncias dos sistemas de gestão de recursos hídricos, do meio 

ambiente, da saúde e do saneamento. Esses fóruns devem ser consolidados como 

genuínos espaços e instrumentos para superação dos desafios de saneamento 

ambiental, de distribuição de bem-estar e saúde, mediante a garantia de acesso à 

água em qualidade/quantidade adequadas, e a promoção da integridade dos 

ecossistemas e recursos ambientais.  

 
 
6.3.   Gerenciamento participativo e democrático 
 

 Pelo que restou esclarecido no decorrer deste estudo, vimos que o Governo 

do Distrito Federal enfrenta inúmeras dificuldades no gerenciamento de seus 

recursos hídricos, que há muita coisa a ser feita e que, como ficou claro, jamais 

conseguirá gerenciar sem a participação de todos os órgãos, bem como da 

sociedade civil, que é a peça fundamental para o fim colimado. 

 

 É importante, também, que, nesse processo de gerenciamento, o Poder 

Legislativo local elabore leis que privilegiem os segmentos sociais e produtivos no 

que diz respeito à participação na implementação de sua política de recursos 

hídricos. Deve-se priorizar a participação civil, porque somente desse modo o 

Governo do Distrito Federal terá condições de obter o sucesso desejado. Uma das 

conseqüências negativas mais previsíveis da presença deficiente desses setores no 

processo decisório diz respeito à implantação do instrumento da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos. Haja vista que há uma certa rejeição natural da sociedade em 

colaborar, pois, como serão os usuários que irão pagar pelo uso da água, caso estes 

não participem, poderão dificultar o início da cobrança pelo uso da água ou até 

mesmo impedi-la de acontecer.  

 

 A real democratização pressupõe que o processo decisório seja aceito por 

todos os integrantes da sociedade (comitês); para tanto, é importante que o mesmo 
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seja transparente e tenha publicidade. A transparência e a publicidade na execução 

das ações são fundamentais para criar essa credibilidade no Distrito Federal. 

 

Outro ponto fundamental é o da água ser um bem econômico. A Lei nº 

9.433/97 prevê esse reconhecimento, como foi esclarecido em capítulos anteriores, e 

pretende, com sua aplicação, dar ao usuário uma indicação do real valor desse bem 

público, incentivando a racionalização do seu uso. A aplicação desse instrumento de 

gestão é, talvez, o maior gerador de receio da sociedade com relação à 

implementação do sistema. E é natural, pelo seu desconhecimento sobre o assunto. 

Os conceitos que fundamentaram a Lei são muito parecidos com os da cobrança 

condominial. A sociedade local se reúne no comitê para resolver um problema 

existente na bacia relacionado com o uso dos recursos hídricos. As pessoas, então, 

decidem qual será o custo para resolvê-lo (acrescido das despesas relacionadas 

com a operação e manutenção do sistema de gerenciamento), qual será a sua 

capacidade de pagamento e quais serão os horizontes de implementação do plano. 

Esses custos deverão ser divididos entre os usuários, não necessariamente de forma 

igualitária. Poderá haver valores diferenciados entre usuários ou, dentro de um 

mesmo segmento, diferenciado em termos geográficos. 

 

 Os recursos oriundos da cobrança deverão ser utilizados em ações, obras, 

projetos relacionados com a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos locais. 

 

 A Revista Questão,232 afirmou que a partir de junho de 2002, as 180 cidades 

e as sete mil indústrias localizadas ao longo dos 1,1 mil quilômetros do Rio Paraíba 

do Sul, que corta os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, vão 

pagar pelo uso de suas águas. Os valores e o critério de cobrança foram aprovados 

na primeira semana de dezembro/2001 pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. O metro cúbico retirado do rio custará R$ 0,008. Se a água for 

consumida e devolvida ao rio sem tratamento, o preço subirá para R$ 0,02. Os 

                                                 
232 O PREÇO da água. In: Revista Questão, [S.l], v. 1, n. 6, ago. 2002, p. 24-26. 
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valores e critérios para a cobrança serão submetidos ainda à aprovação do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 A Bacia do Paraíba do Sul abrange uma das regiões brasileiras mais 

industrializadas, concentrando cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). A 

estimativa é que, entre as indústrias, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 

Volta Redonda, a maior consumidora de água, deverá pagar R$ 2 milhões anuais. O 

dinheiro arrecadado será investido em programas de despoluição do rio Paraíba do 

Sul. E a cobrança começará ainda em 2002, mas antes será feito o cadastramento 

de todos os consumidores.233 

 

 Seguindo este exemplo, é importante que seja feita no Distrito Federal uma 

política séria e, principalmente, com uma relação de confiança entre os órgãos 

envolvidos, bem como pela sociedade civil. Isso se consegue tornando realidade os 

princípios de democratização e descentralização implantados com transparência e 

publicidade. Esses condicionantes são essenciais para se criar uma “predisposição a 

participar” nos segmentos envolvidos. Essa predisposição para participar é muito 

importante, não só no sentido de facilitar a aceitação dos preceitos da Lei nº 9.433/97 

pelos usuários e sociedade civil, como também para promover a integração 

institucional, visando à gestão conjunta das bacias hidrográficas do Distrito Federal. 

 

 Vale ressaltar que o conhecimento pelos integrantes do que significa uma 

gestão integrada de recursos hídricos e dos benefícios sociais, econômicos e 

ambientais que esta traz à população da bacia hidrográfica, aumentará a 

participação dos mesmos no processo decisório estabelecido para os comitês de 

bacias hidrográficas. Essa difusão de conhecimento necessita ser estabelecida, na 

maioria dos casos, de uma forma sistemática. Envolve, basicamente, a capacitação e 

o treinamento de técnicos e usuários, campanhas de divulgação para a sociedade, 

cursos, palestras e eventos na mídia, orientados nos sentido de atingir a todos os 

participantes do processo.  

                                                 
233 O PREÇO da água. Ob. cit., p. 24-26. 
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 Esse conjunto de atividades, que poderia ser denominado de ”educação para 

a gestão de recursos hídricos”, é de fundamental importância para implementação da 

lei da águas no Distrito Federal. 

 

 A preocupação de toda a sociedade, setores públicos e privados para 

receber e implantar a Lei nº 9.433/97234 fica cada vez mais evidente e necessária. 

Fica também claro que o meio mais eficiente para combater os interesses contrários 

ao “espírito” de descentralização e democratização é incrementar o crescimento, 

dentro da sociedade civil e dos setores usuários, do desejo de mudança, mediante 

critérios estabelecidos na Lei da Águas (9.433/97). Como se trata de mudanças de 

paradigmas, esse processo de aceitação somente se concretizará por meio da 

educação ambiental voltada para recursos hídricos. Essa lei, quando estiver 

totalmente implementada, revolucionará a Administração Pública no Distrito Federal, 

pelo menos no que concerne ao manejo do gerenciamento de recursos hídricos. 

 

 Leonardi235comenta que a educação ambiental que tem sido exercida no 

País, e conseqüentemente no Distrito Federal, é extremamente diversa e raramente 

articulada. São muitos os agentes, as formas de ação, as concepções de educação e 

de meio ambiente que fundamentam suas ações. É notória, a ausência do Estado, 

com raras exceções, como articulador, coordenador ou até mesmo promotor de 

ações de educação ambiental espalhadas pelo país. O Estado, além do mais, não 

assumiu sua função na discussão e definição de uma política de educação 

ambiental, que nos variados escalões e nas diversas esferas, seja do Poder 

Executivo ou do Legislativo e nos níveis federal, estadual e municipal. Para ela, a 

                                                 
234 “[...] Sem dúvida, a referida lei, lapidada por juristas de renome, assemelha-se, no seu formato, ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente e ao Código de Defesa do Consumidor, que são lei de terceira geração, visando 
promover a qualidade de vida e a dignidade humana, num País cheio de contrastes e marginalização social. 
Ter leis boas é ótimo. É um bom passo. Mas não basta parar aí. A norma é apenas um ponto de partida. Para 
a sua efetividade, é necessário, igualmente, a adoção de outras medidas destinadas a institucionalizar os 
órgãos responsáveis pela preservação ambiental, pois os atuais estão carentes de toda a sorte de recursos. 
[...].” In: SALES, Miguel. “Lei de crimes ambientais”. Jus Navigandi, [S.l.], n. 24. Disponível em: < 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1706. Acesso em: 23 nov. 2001. 

235 LEONARDI, Maria Lúcia Azevedo. “A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da 
insustentabilidade da sociedade atual”. In: Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas 
públicas. Clóvis Cavalcanti (Organizador). 3ª ed. São Paulo. Cortez e Fundação Joaquim Nabuco, 2001. p. 
391-408. 
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educação ambiental, por seu lado, deve fazer sua autocrítica. Deve, sair da retórica e 

da ingenuidade, aprofundar sua ação, conseguir novos aliados, mas sem perder de 

vista seus objetivos, sua utopia. 

 

 É importante, portanto, que ao falar sobre gestão de recursos hídricos as 

pessoas tenham sempre o cuidado de preservar e explicitar os princípios que deram 

origem à Lei das Águas. Esses princípios são fundamentos básicos, largamente 

aceitos e assimilados pela sociedade civil e usuários de outros Estados. Os desvios 

de linguagem, mesmo aqueles pronunciados sem a intenção de contrariar esses 

fundamentos, causam impactos negativos nas pessoas que recebem as informações 

que poderão refletir na implementação da Política e do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos. 

 

 Vale ressaltar que o gerenciamento das águas, apesar de ser um dos mais 

graves problemas que enfrenta o governo do Distrito Federal, trabalhos científicos 

recentes têm mostrado que a água, ao invés de ser causa de conflitos e 

preocupações, deve ser encarada como um bem natural cuja gestão poderá 

ocasionar a união dos povos e cidadão. Essa perspectiva promissora de uma 

construção conjunta deve ser perseguida por todos os envolvidos e é totalmente 

coerente com a filosofia da Lei nº 9.433/97. 

 
 Corroborando com esse entendimento, Teixeira236 concluiu que a 

globalização tende a estar associada com um consumo mais largo e desmedido dos 

recursos ambientais, aumentando as já existentes pressões sobre a limitada base de 

recursos materiais. “Os homens, contaminados de egoísmo, utilizam-se do ambiente 

como um supermercado gratuito. De tudo se apossam e não cuidam da reposição. E 

não há refill para uma natureza que se esgota rapidamente.” 

 

                                                 
236 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. “O meio-ambiente, a urbanização e a prevenção dos conflitos no Brasil. Os 

direitos humanos no sistema interamericano. O judiciário e o voluntário”. In: Revista da Fundação Escola 
Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, ano 8, v. 16, jul./dez. 2000 p. 
205-217. Trabalho apresentado no 4th United Nations Volunteers Intergonernmental Meeting. Bonn, 
Alemanha, 30 nov. 1997.  
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 Para o ministro, o voluntariado poderia contribuir mediante campanhas 

promocionais e formação de pequenos grupos de vigilantes do ambiente ou de 

amigos da natureza. Seriam grupos encarregados de estimular iniciativas como a) 

economia dos recursos (energia e água), principalmente; b) reposição dos vegetais 

abatidos; c) formação de nichos ecológicos na cidade e na zona rural; d) estímulo à 

proliferação animal, principalmente de pássaros; e) incentivo à modicidade no 

dispêndio de tudo o que provém da natureza, de que é exemplo clássico o uso do 

papel elaborado com pasta de árvores; f) necessidade da reciclagem; g) 

aproveitamento racional dos detritos; h) conhecimento adequado do problema do lixo 

(material aproveitável), possibilidade de redução de sua quantidade, a questão do 

lugar destinado ao monturo. Problemas que uma educação ambiental pode, se não 

resolver, ao menos dele alertar, motivando rumo às alternativas de tratamento 

racional. 

 

 Para ele, a preservação do ambiente passa pelo combate ao hedonismo, à 

luta contra o egoísmo. É necessário alertar o ser humano de que ele é mero detentor 

provisório de um patrimônio que a Constituição brasileira já declarou pertencer às 

futuras gerações. 

 

 Assim, podemos finalizar, concluindo que cabe ao governo do Distrito 

Federal a tarefa de gerenciar os recursos hídricos de forma participava e integrada, 

principalmente, facilitando, ajudando, incentivando e educando a população 

brasiliense para a criação e formação dos comitês locais em atendimento à Lei nº 

9.433/97, para um gerenciamento adequado dos recursos hídricos. 

 

 Como já falamos anteriormente, a criação dos Comitês no Distrito Federal é 

ainda insignificante, uma vez que só foi criado apenas 1 (Paranoá). Sem os comitês 

não existirá a participação democrática e muito menos o gerenciamento participativo 

e democrático, como pretende a Lei das Águas. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 O objetivo desse trabalho foi demonstrar, os problemas e os desafios que 

enfrenta o governo do Distrito Federal no gerenciamento dos recursos hídricos, bem 

como a inaplicabilidade da Lei nº 9.433/97 nesta localidade. Restou esclarecido que 

o gerenciamento dos recursos hídricos tem sido a preocupação de muitos países, 

inclusive do Brasil e, principalmente, do Governo do Distrito Federal, em razão dos 

escassos recursos hídricos que possuímos e pela maneira como estão sendo 

utilizados, tanto pelas autoridades competentes, quanto pela população em geral. 

 
 Vimos que a defesa do meio ambiente é dever de todos, conforme determina 

a Constituição Federal de 1988. Contudo, vimos também que a água é um bem 

público de propriedade dos Estados-membros e da União. Dessa forma, toda 

utilização desse bem natural deveria ser feita com o gerenciamento do Poder 

Público. Cabe ao Poder Público a administração, a fiscalização e o controle do uso 

da água. A falha ou a omissão em sua tarefa de gerenciar concorrerá para a 

efetivação de um dano ambiental. Quando ficar comprovado que a falha no serviço 

público contribuiu para a ocorrência do dano, a Administração Pública poderá 

responder solidariamente com o autor do dano (de acordo com o art. 37, § 6º da CF). 

 
 Segundo Osório,237 no contexto de globalização e de neoliberalismo, deve 

ser devidamente interpretado especialmente o chamado Terceiro Mundo. Sabe-se 

que as economias européias e a própria economia norte-americana se inserem em 

contextos sociais bem diversos – e muito mais avançados – do que aquele em que 

está inserida a economia latino-americana e, muito particularmente, a sociedade 

brasileira. Assim, não se pode prescindir de mecanismos fortes de defesa do 

patrimônio público, e, além disso, é imperiosa a necessidade de combate à 

                                                 
237 OSÓRIO. Ob. cit., p. 158. 
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impunidade historicamente reinante no Brasil. A opinião pública, e certamente não 

apenas a opinião publicada, exige a moralização dos serviços públicos, na conduta 

dos agentes públicos e dos particulares que tratam com o dinheiro público. A 

sociedade cobra, nesse passo, respostas firmes do Estado.  

 
 Não se pode ter outro entendimento, uma vez que o problema do Distrito 

Federal se torna cada dia mais grave. As pesquisas mais alarmantes, realizadas 

sobre o assunto, chegam a prever que em torno de 10 a 15 anos, o Distrito Federal 

não possuirá mais água potável. Os problemas são inúmeros e os danos ambientais 

bem claros. O Governo se omite, ou fecha os olhos para o assunto. Os órgãos de 

proteção ao meio ambiente pouco fazem ou são impedidos de fazer. Reina o lobby 

político para aprovação e legalização de condomínios ilegais, de assentamentos para 

pessoas carentes, com intuito puramente eleitoreiro e político, dentre outros tantos 

fatores. 

 
 Até mesmo o Ministério Público, órgão que deveria agir com mais rigor, em 

virtude de sua função institucional, delegada pela Carta Magna, não tem agido 

concretamente no tocante ao assunto. Ações Civis Públicas se arrastam nos 

tribunais, outras foram inviabilizadas, negadas, ou arquivadas. 

 
 É preciso reconhecer que todos (governo, Ministério Público e a 

comunidade), de alguma forma têm falhado em seu papel. Não podemos atribuir 

somente ao Ministério Público o dever de exigir, cobrar, fiscalizar os atos 

governamentais (fiscal da lei), no controle do meio ambiente, principalmente no que 

diz respeito aos recursos hídricos no Distrito Federal. Esse é um dever de todos.  

 
 Como bem ensinam Fiorillo e Rodrigues,238 para prevenir e preservar o 

objeto do Direito Ambiental, é mister, antes de tudo, a tomada de uma consciência 

ecológica, fruto, pois, de um dos flancos de atuação do Direito Ambiental: a 

educação ambiental. É a consciência ecológica que propiciará o sucesso no combate 

preventivo do dano ambiental. Todavia, como ainda estamos longe dessa realidade, 

                                                 
238 FIORILLO e RODRIGUES. Ob. cit., p. 143-144. 
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somos obrigados a utilizar do aparato instrumental para complementar o referido 

princípio, explicitamente inserido na Constituição Federal de 1988.  

 
 Outra importante consideração que fazem, em sede de efetivação da 

prevenção do dano ambiental, é o papel exercido pelo Estado de gerenciar e de 

punir corretamente o poluidor, pois só assim é que o arsenal e aparato legislativo de 

proteção ao meio ambiente poderá servir como estimulante negativo contra a prática 

de agressões ao meio ambiente. 

 
 É preciso entender que precisamos de uma legislação mais severa, com 

maiores benefícios às atividades que utilizem tecnologias limpas, com incentivos 

fiscais às atividades que atuem em parceria com o meio ambiente, que apliquem a 

incidência do poluidor-pagador, impondo multas e sanções mais pesadas e levando 

em consideração o poder econômico do poluidor, juntamente com o seu benefício e 

lucro à custa da agressão ao meio ambiente, juntamente com o dano que é 

suportado pelo meio ambiente e pela coletividade em virtude do lucro do poluidor, 

sem esquecer que tudo isso sempre deve ser cumulado com a recuperação do meio 

ambiente in natura. Não se quer com isso inviabilizar a atividade econômica, mas 

tão-somente excluir do mercado aquele poluidor que ainda não entendeu que os 

recursos ambientais são escassos, que não são só dele (mas sim difuso) e que a sua 

utilização encontra o limite na utilização do próximo, tal como determina o princípio 

da solidariedade do Direito Ambiental.  

 

 Verificamos que existem vários princípios que norteiam o Direito Ambiental: 

“o princípio da participação”, que significa atuação presente da coletividade na 

proteção e preservação do meio ambiente, visto que é importante lembrarmos que o 

direito ao meio ambiente possui uma natureza difusa e o fato de sua administração 

ficar sob a custódia do Poder Público não elide o dever de o povo atuar na 

conservação e preservação do direito do qual é titular. O princípio da informação que 

segundo o art. 220 da Constituição Federal, engloba não só um direito à informação, 

mas também um direito a ser informado, direito este, de natureza difusa, ou seja, que 

assegura que a comunicação social deverá ser livre, dentro dos princípios de 
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proteção e conservação do meio ambiente, que nada mais é do que a asseguração 

dos valores constitucionais diretamente relacionados com a qualidade de vida: 

segurança, saúde, igualdade, dignidade humana, saúde, bem-estar social, entre 

outros. É o princípio da educação ambiental, que é corolário do princípio da 

participação na tutela do meio ambiente. 

 

 Vimos que educar ambientalmente significa reduzir os custos ambientais, à 

medida que a população atuará como guardiã do meio ambiente; efetivar o princípio 

da prevenção; fixar a idéia de consciência ecológica que buscará sempre a utilização 

de tecnologias limpas; incentivar a realização do princípio da solidariedade, no exato 

sentido que perceberá que o meio ambiente é único, indivisível e de titulares 

indetermináveis, devendo ser justa e distributivamente acessível a todos. 

 

 Vimos que, apesar da divergência doutrinária, a pessoa jurídica pode ser 

responsabilizada penalmente por crimes ambientais. Também, o Ministério Público 

deve utilizar-se da ação de responsabilidade pela prática de atos de improbidade 

administrativa para afastar os agentes públicos que contribuem para a ocorrência de 

danos ao meio ambiente e aos recursos hídricos no Distrito Federal, com as suas 

condutas ímprobas, como forma de aplicação do princípio da prevenção e visando 

evitar a contribuição para a ocorrência de novos danos. 

 

 

 Deve-se promover no Distrito Federal urgentemente o princípio da 

informação, educação ambiental e prevenção. A valorização e a proteção do meio 

ambiente consistem em pressupostos imprescindíveis a uma vida saudável e mesmo 

de sobrevivência nesta região. Dentro dessa missão, há diferentes papéis a serem 

desenvolvidos: uns pela sociedade, uns pela própria Administração e outros pelo 

Ministério Público. E esse papel da Administração é desenvolvido mediante um 

adequado gerenciamento dos recursos hídricos com a aplicação das leis 
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ambientais,239 especificamente a Lei nº 9.433/97 que determina a criação dos 

Comitês de Bacias, ainda tímidos na região, com a aplicação do exercício do poder 

de polícia, por meio do qual se tentarão coibir, de modo repressivo e preventivo, 

essas condutas que sejam lesivas ao meio ambiente e, ainda da educação 

ambiental, pela qual conscientizará a sociedade da importância do assunto. 

 
 Os recursos hídricos do Distrito Federal, hoje, são imprescindíveis à 

sobrevivência e permanência da população, e a sua utilização deve seguir uma 

normatização, especialmente o que foi determinado pela Lei nº 9.433/97, porque se 

não regulamentarmos, se não estabelecermos normas de utilização (gerenciamento) 

dos recursos hídricos, chegaremos a uma situação insustentável em um breve futuro. 

Realmente, o que falta no Distrito Federal é aplicar a legislação vigente. Muitas são 

as leis, poucas são as ações. É evidente que o governo do Distrito Federal, bem 

como os órgãos incumbidos de proteção do meio ambiente, estão desrespeitando os 

recursos hídricos. A cada legalização de condomínio, a cada assentamento criado 

sem o RIMA (Relatório de Impacto Ambiental),240 a cada permissão, autorização, 

                                                 
239 “Detém o Brasil instrumentos legais normativos para coibir a poluição das águas, disciplinando as infrações e 

as respectivas sanções, bem como a responsabilidade civil pelas perdas e danos causados ao meio ambiente e 
ao patrimônio público e privado, restando tão-somente a construção doutrinária e jurisprudencial a respeito. 
Necessário, pois, conferir ao Direito Ambiental sua qualidade de Direito autêntico, fazendo com que esse 
Direito não seja apenas declarado pela norma, mas reconhecido, vivido pela sociedade, como algo que se 
incorpora e se integra à sua maneira de conduzir-se, construindo, dessa forma, uma sociedade livre, justa e 
solidária. 
Urge, portanto, estabelecer e inaugurar novas técnicas e institutos processuais para garantir os direitos sociais 
básicos e torná-los efetivos, desafio a ser enfrentado pelos juristas em geral, principalmente pelos 
magistrados, os.operadores do Direito por excelência, levando-os a transformar o ideário constitucional em 
conduta e realidades concretas, ainda que a eficácia social do Direito Ambiental não constitua tarefa 
exclusiva do Judiciário, mas, atribuída a este Poder, a aplicação e interpretação para consagrar o Direito 
como instrumento legislativo de regulação do Estado e da sociedade, emanado do compromisso pessoal do 
juiz com o Direito e a sociedade, produzindo sentenças socialmente eficazes”. In: EVANGELISTA. Ob. Cit., 
p. 45. 

240 “Os denominados estudos de impacto ambiental, muitas vezes designados pela sigla EIA, são apresentados 
sob a forma de relatório (s), vazado (s) em linguagem técnica, sendo destinado(s), principalmente, aos 
analistas ambientais para esclarecimento de pontos obscuros ou preenchimento de lacunas de conhecimento. 
O RIMA é a condensação das conclusões técnicas contidas no EIA em linguagem comum, destinado ao 
público leigo e devendo apresentar claramente as vantagens e desvantagens do empreendimento, tanto do 
ponto de vista ambiental como suas implicações socioeconômicas. 
RIMA – O é um relato ordenado explicando um projeto que se pretende implantar e sua conseqüência ou 
repercussão sobre o meio ambiente local e as vantagens ou problemas que poderá trazer para as pessoas que 
vivem nas cercanias (zona de influência) e para os que nele vierem a trabalhar. [...]. Deve ser ilustrado por 
mapas, cartas, quadros, gráficos, e demais técnicas de comunicação visual.” In: OLIVEIRA, Antônio Inagê 
de Assis. O licenciamento ambiental. São Paulo, Iglu. 1998. p. 215-219. 
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concessão que o Governo faz sem a devida cautela, está contribuindo para a 

degradação ambiental, logo está agindo criminosamente e lesando o patrimônio do 

povo e de futuras gerações. Também, está se omitindo, quando não fiscaliza, não 

administra, quando não impede que terceiros destruam os recursos hídricos. 

 

Também, cabe ao Poder Judiciário, uma parcela de participação, porque é 

missão de todos (povo, escola, governo, pesquisadores, universidades, etc.), bem 

mais dos estudiosos do Direito, que desempenham papel importante para a solução 

do problema, visto que a busca da Justiça também se complementa no Direito 

Ambiental, pois sem um meio ambiente saudável, não há como se buscar a Justiça 

Social.241 

 

 Trata-se de uma responsabilidade solidária, em que cada integrante desta 

localidade desempenha importante papel de gerenciador dos recursos hídricos. 

Exige-se atualmente a necessidade de se estabelecer uma relação de confiança 

entre esses gerenciadores. Isso se consegue tornando realidade os princípios de 

democratização, implantados com transparência e publicidade. Esses condicionantes 

são essenciais para se criar uma “predisposição a participar” nos segmentos 

envolvidos. Essa predisposição para participar é muito importante, não só no sentido 

de facilitar a aceitação dos preceitos da Lei nº 9.433/97 pelos usuários e sociedade 

civil, como também para promover a integração institucional, visando à gestão 

conjunta de bacias hidrográficas que contenham rios com diferentes domínios. 

 

 O conhecimento pelos integrantes do que significa uma gestão integrada de 

recursos hídricos e dos benefícios sociais, econômicos e ambientais que esta traz à 

                                                 
241 Comentando também o assunto, Musetti afirma que “A integração entre Poder Público, universidade e 

comunidade deve ser prioridade na resolução dos problemas ambientais hodiernos. O Poder Público não 
deve ignorar o conhecimento científico gerado nas universidades, assim como as universidades não devem 
ignorar a importância do Poder Público na implantação dos frutos desse conhecimento na realidade social. 
[...] A comunidade, por sua vez, no exercício ímpar de sua cidadania, deve exigir uma Universidade e um 
Poder Público efetivamente comprometidos com o estudo e a resolução de seus problemas ambientais (e, se 
são realmente ambientais, são também sociais, políticos, econômicos e jurídicos). In: MUSETTI, Rodrigo 
Andreotti. “Bacias hidrográficas no Brasil: aspectos jurídico-ambientais”. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários, Brasília, n. 12, set./dez. 2000. p. 90-94. 
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população da bacia hidrográfica do Distrito Federal, aumentará a participação dos 

mesmos no processo decisório estabelecido para os comitês de bacias hidrográficas. 

Essa difusão de conhecimento necessita ser estabelecida, na maioria dos casos, de 

uma forma sistemática, envolvendo, basicamente, a capacitação e o treinamento de 

técnicos e usuários, campanhas de divulgação para a sociedade, cursos, palestras e 

eventos na mídia, orientados no sentido de atingir a todos os participantes. 

 

Esse conjunto de medidas e atividades, que poderia ser denominado de 

“educação para a gestão de recursos hídricos”, é de fundamental importância para a 

implementação da Lei das Águas no Distrito Federal, haja vista que o Distrito Federal 

deve ser exemplo para o resto do País. Se, na Capital Federal, não se respeitam os 

recursos hídricos e o meio ambiente, o que será dos outros Estados?. 
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ANEXOS – I - 
 
 

As primeiras manifestações a respeito da regulamentação direta ou 

indiretamente dos recursos hídricos no Brasil estão assim catalogadas: 

 

 
DATA 

 
DISPOSIÇÃO 

 
1909 

 
Criação do INEMET 

 
1933 

 
Criação, no Ministério da Agricultura da Diretoria de Águas, logo transformada em 
Serviços de Águas. 

 
1934; 

 
Decorrente da Reforma Juarez Távora, o Serviço de Águas foi inserido na 
estrutura do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 

 
1940 

 
O Serviço de Água tornou-se Divisão de Águas (Decreto 6.402/40). Criação do 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS. 

 
1945 

 
Criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF e do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. 

 
1948 

 
Criação da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco. 

 
1952 

 
Criação das Centrais Elétricas de Minas Gerais – CEMIG. 

 
1953 

 
Criação das Usinas Hidroelétricas do Paranapanema S/A – USELPA. 

 
1954 

 
Criação do Fundo Federal de Eletrificação. 

 
1957 

 
Criação de Furnas – Centrais Elétricas S/A. 

 
1960 

 
Criação da Companhia Hidroelétrica do Rio  Pardo – CHERP. 

 
1961 

 
Transferência do DNPM para o Ministério das Minas e Energia e Criação das 
Centrais Elétricas de Urubupungá S/A – CELUSA. 

 
1962 

 
Criação das Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS e início da criação 
de importantes Cias de eletricidade. 

  



 219

 
1965 

 
A Divisão de Águas foi transformada no Departamento Nacional de Águas e 
Energia – DNAE (Lei nº 4.904/65); 

 
1968 

 
Denominação alterada para Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – 
DNAEE (Decreto 63.951/68); 

 
1969 

 
Extinção do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica – CNAEE, cujas 
atribuições passaram a competência do DNAEE (Decreto-Lei nº 689/69) e início 
da criação das Companhias Estaduais de Saneamento; 

 
1973 

 
Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA no âmbito do Ministério 
do Interior e início da criação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente; 

 
1976 

 
Portaria GM-00 13 – Estabelece a classificação das águas interiores: o 
enquadramento das águas federais na classificação será estabelecido pelo SEMA, 
ouvido o DNAEE; 

 
1978 

 
Portaria Interministerial nº 90 (MINTER e MME) – Cria o Comitê Especial intitulado 
Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas – CEEIBH, 
incumbido da classificação dos cursos d’água da União, bem como do estudo 
integrado e do acompanhamento da utilização racional dos recursos hídricos das 
bacias hidrográficas dos rios federais, no sentido de se obter o aproveitamento 
múltiplo de cada uma e minimizar as conseqüências noviças à ecologia da 
Região. O CEEIBH é composto dos seguintes organismos existentes à época: 
DNAEE, ELETROBRÁS, SEMA e DNOS; 

 
Portaria nº 1.832 

do DNAEE 

 
Estabelece que somente serão apreciados pelo Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica os pedidos de concessão ou autorização para derivar águas 
públicas federais para aplicações da indústria e de higiene os projetos que, 
juntamente com os projetos das obras de derivações, apresentarem sistemas de 
tratamento dos efluentes aprovados pelas Secretarias Especial do Meio Ambiente 
– SEMA – do Ministério do Interior, ou por órgãos regionais devidamente 
credenciados pela mesma Secretaria; 

 
Portaria 

Interministerial nº 
003 (MINTER e 

MME) 

 
Aprova o Regimento Interno do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias 
Hidrográficas – CEEIBH, criado pela Portaria  Interministerial nº 90, de 29 de 
março de 1978, estabelecendo a criação de Comitês Executivos para as Bacias 
Hidrográficas; 

 
1980 a 1984 

 
Diagnóstico de Bacias Hidrográficas – O DNAEE desenvolve diagnósticos de 
2.500.000 km² de bacias hidrográficas visando a classificação das águas e início 
de um processo de gerenciamento co-participativo, baseado em informações 
confiáveis; 

 
1983 

 
Realização no Itamaraty do Seminário Internacional de Recursos Hídricos com a 
presença das delegações da França, Alemanha e Inglaterra; 

 
1983/1984 

 
CPI de Recursos Hídricos, início das atividades do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA e edição pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, do 
Relatório da Qualidade do Meio Ambiente – RQMA; 

 
1980 a 1985 

 
Alguns Comitês Executivos evoluem tais como Paranapanema, Paraíba do Sul e 
Doce; 
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1985 

 
Criado o Ministério Extraordinário da Irrigação com o Programa Nacional de 
Irrigação – PRONI e o Programa de Irrigação do Nordeste – PROINE; 

 
1986 

 
Baixada a Resolução do CONAMA nº 20, de 18/06/1986 que estabelece a 
classificação das águas doces, salobras e salinas no Território Nacional em nove 
classes, segundo seus usos preponderantes; 

 
1988 

 
Nova Constituição Brasileira, estabelecendo o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 
1989  

 
Lei nº 7.990 - institui para os Estados, Distrito Federal e Municípios compensação 
financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus 
respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva; 

 
1989 

 
Criação do IBAMA com fusão da SEMA, IBDF, SUDHEVEA e SUDEPE, pela Lei 
nº 7.804, de 18/07/89; 

 
1990 

 
Lei nº 8.001 – que define os percentuais da distribuição da compensação 
financeira de que trata a Lei nº 7.990; 

 
1991 

 
O Poder Executivo encaminha o Projeto de Lei nº 2.249-A que dispõe sobre a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos e altera a redação do artigo 1º da Lei nº 
8.001/90; 

 
1993 

 
O relator do Projeto de Lei nº 2.449-A apresenta substitutivo preliminar e convoca 
Audiência Pública para a análise do documento; 

 
1995 

 
Criada a Secretaria de Recursos Hídricos, pela MP nº 813, de 01/01/95, 
mensalmente reeditada; 

 
1996 

 
Criada a Agência Nacional de Energia Elétrica, pela Lei nº 9.427, de 26/12/96, 
como autarquia sob regime especial, com finalidade de regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica, de 
acordo com a legislação específica e em conformidade com as diretrizes do 
Governo Federal; 

 
1997 

 
Aprovada a Lei nº 9.443, de 08/01/1997, que estabelece a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 
modifica os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.001/90; 

 
1998 

 
Sancionada a Lei 9.605, de 12/02/98, que rege os Crimes Ambientais e a Lei nº 
6.648, de 27/05/98, que ratifica a compensação financeira de 6% a ser paga por 
titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos 
Estados e aos Municípios em que se localize o aproveitamento ou que tenham 
áreas alagadas por águas de reservatório; 

 
1998 

 
Estabelecido, em 03/06/98, pelo Decreto nº 2.612, o Regulamento do Conselho  
Nacional de Recursos Hídricos; 

 
1998 

 
Definida, em 05/06/98 pelo Decreto nº 2.619, a Estrutura Regimental do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 
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1999 

 
Reorganizada a Administração Federal pela Medida Provisória nº 1911-8, de 
29/07/99; 

 
1999 

 
Enviado pelo Poder Executivo o Projeto de Lei nº 1616/99, que estabelece as 
condições de aplicação da Lei nº 9.433/97, em 02/09/99; 

 
1999 

 
Enviado o Projeto de Lei nº 1617/99, que cria a Agência Nacional de Águas, em 
02/09/99; 

 
1999 

 
Aprovado o Projeto de Lei nº 1617/99, na Câmara dos Deputados em Seção de 
18/01/2000 da Convocação Extraordinária. Regulamentada Lei nº 9.984 de 
17/07/2000. 
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ANEXOS – II- 
 
 

As primeiras manifestações a respeito da regulamentação direta ou 

indiretamente dos recursos hídricos no Distrito Federal estão assim catalogadas: 

 

 
DATA 

 
DISPOSIÇÃO 

 
Lei nº 40, de 13 de setembro de 

1989 

 
Cria a Secretaria do Meio ambiente; 

 
Lei nº 41, de 13 de setembro de 

1989 

 
Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá 
outras providências; 

 
Lei nº 47 de 02 de outubro de 1989 

 
Dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito Federal, de bens de 
valor cultural; 

 
Lei nº 54, de 23 de novembro de 

1989 

 
Dispõe sobre a regularização ou desconstituição de 
parcelamentos urbanos implantados no território do Distrito 
Federal, sob a forma de loteamentos ou condomínios de fato; 

 
Lei nº 55, de 24 de novembro de 

1898 

 
Dispõe sobre a utilização de águas subterrâneas situadas no 
DF; 

 
Lei nº 56, de 24 de novembro de 

1998 

 
Dispõe sobre as normas para a proteção do meio ambiente, 
nos casos que especifica; 

 
Lei nº 118, de 12 de agosto de 1990 

 
Dispõe sobre a realização de auditoria ambiental no DF, nas 
condições que disciplina; 

 
Lei nº 247, de 31 de março de 1992 

 
Promulgação negada pelo Governador do DF ao Projeto de Lei 
que dispõe sobre seleção, coleta e destino dos resíduos 
gerados por estabelecimento de serviços de saúde; 

 
Lei nº 302, de 26 de agosto de 1992 

 
Autoriza o Poder Executivo a criar e instalar o Parque 
Ecológico Veredinha, em Brazlândia, e dá outras providências; 

 
Lei nº 353, de 18 de novembro de 

1992 

 
Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal, institui o Sistema de Planejamento Territorial e Urbano 
do Distrito Federal e dá outras providências; 

 
Lei nº 380, de 11 de dezembro de 1992 

 
Disciplina o uso de carros de som e dá outras providências; 
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Lei nº 414, de 15 de janeiro de 1993 

 
Dispõe sobre produção, armazenamento, comercialização, 
transporte, consumo, uso, controle, inspeção, fiscalização e 
destino final de agrotóxicos, seus componentes e afins no DF e 
dá outras providências; 

 
Lei nº 462, de 22 de junho de 1993 

 
Dispõe sobre a reciclagem de resíduos sólidos no DF e dá 
outras providências; 

 
Lei nº 512, de 28 de julho de 1993 

 
Dispõe sobre a Política de Recursos Hídricos no DF, institui o 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos – 
SGIRH-DF e dá outras providências; 

 
Lei 528, de 03 de setembro de 1993 

 
Transforma o Jardim Botânico de Brasília em órgão 
relativamente autônomo e dá outras providências; 

 
Lei nº 529, de 03 de setembro de 

1993 

 
Transforma o Jardim Zoológico de Brasília em órgão 
relativamente autônomo e dá outras providências; 

 
Lei nº 547, de 23 de setembro de 

1993 

 
Dispõe sobre a criação do Parque Ecológico e Vivencial do Rio 
Descoberto, em área que menciona, e dá outras providências; 

 
Lei nº 556, de 07 de outubro de 1993

 
Dispõe sobre a autorização de criação do Parque Olhos 
D’água, em área que menciona, e dá outras providências; 

 
Lei nº 576, de 26 de outubro de 1993

 
Cria o Parque Três Meninas na Região Administrativa de 
Samambaia (RA XII) e dá outras providências; 

 
Lei nº 607, de 02 de dezembro de 

1993 

 
Dispõe sobre o uso de música mecânica ou ao vivo em bares, 
restaurantes, boates e casas de diversões em geral e dá outras 
providências; 

 
Lei nº 660, de 27 de janeiro de 1994 

 
Transforma o Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – SLU e o 
Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do DF – IEMA/DF em 
autarquias e dá outras providências; 

 
Lei nº 699, de 22 de abril de 1994 

 
Dispõe sobre a estrutura do Instituto de Ecologia e Meio 
Ambiente do Distrito Federal – IEMA/DF e dá outras 
providências; 

 
Lei nº 734, de 25 de julho de 1994 

 
Altera a estrutura organizacional da Secretaria de Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal e dá outras 
providências; 

 
Lei nº 735, de 28 de julho de 1994 

 
Dispõe sobre a utilização de papel reciclado na administração 
pública direta, indireta e fundacional do DF e na Câmara 
Legislativa, e dá outras providências; 

 
Lei nº 1.224 de 11 de outubro de 

1996 

 
Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais; 

 
Resolução nº 15, de 27 de março de 

1996 

 
Dispõe sobre a atuação dos órgãos de execução do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios nos inquéritos civis (Do 
Conselho Superior do MPDFT). 
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