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“Sinto que, se as pessoas não despertarem a consciência para a verdadeira importância
que é o espírito da água como um bem apropriável, a gente vai só tratar de água
engarrafada. A perspectiva dessa discussão não pode ser de água engarrafada. Nem
de reservatório potencial, como vivem falando: “Temos tantos bilhões de litros para
consumir durante tanto tempo”. É a atitude mais canalha e desrespeitosa olhar a
montanha e calcular quantas toneladas de minério dá pra arrancar dela. Olhar os
mananciais e pensar quantos milhões de litros dá pra tirar dali. Vai ver que essa mesma
atitude é que inspira os cursos e gestão ambiental, formando gente para administrar a
natureza, gente que, na maioria das vezes, não vive nenhuma interação com a
natureza, e de uma hora pra outra é transformada em mestres que vão ensinar os
outros. Nós somos água; e talvez a gente esteja perdendo tanto da nossa integridade
como humanos, da nossa memória ancestral, a ponto de não mais nos reconhecermos
como água, olhando para ela como uma coisa fora de nós.”
Ailton Krenak
Líder Indígena e Artista Visual
(UNESCO, 2014, p. 17)

RESUMO
A água é elemento indispensável à vida. O ritmo frenético de desenvolvimento da sociedade
tem elevado o consumo de água a níveis alarmantes, fazendo com o que o homem busque
alternativas de abastecimento, muitas vezes encontradas nas águas subterrâneas. Essas águas
são muito utilizadas no Brasil para abastecimento urbano, uso industrial e agrícola. Em que
pese a sua elevada importância, o legislador pátrio, ao elaborar a Lei Federal n. 9.433/97, que
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), deixou diversas lacunas quanto a
gestão dessas águas, tornando o seu gerenciamento extremamente delicado e difícil. A
utilização dessas águas sem o devido controle por parte do Poder Público pode acarretar sérios
riscos de dano para a geração atual e futura, que pode ver esgotar esse recurso hídrico. Este
trabalho teve por objetivo identificar se a atual gestão das águas subterrâneas, com base na
Política Nacional de Recursos Hídricos, é eficaz para garantir a manutenção desse bem em
padrões de qualidade para as presentes e futuras gerações. Foi utilizada uma metodologia
qualitativa com raciocínio dedutivo, com técnica de pesquisa de análise teórico-documental e
bilbiográfica. A falta de dados técnicos referentes aos aquíferos torna muito complicada a sua
gestão, pois prejudica a proposição de estratégias para gerir e delimitar o seu uso. Isso gera um
reflexo direto na aplicação de diversos instrumentos previstos na PNRH, como no caso da
outorga, por exemplo. A utilização de princípios da boa governança e sustentabilidade podem
ajudar a garantir a manutenção das águas subterrâneas para as presentes e futuras gerações.
Constatou-se que falta gestão das águas subterrâneas, falta o Poder Público efetivamente
enxergar a necessidade de uma normatização padrão para as águas subterrâneas, que as tutelem
com a importância que elas merecem, pois nos moldes de hoje, será impossível assegurar à
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos.
Palavras-chave: Águas subterrâneas, Gestão, Política Nacional dos Recursos Hídricos,
Equidade Intergeracional

ABSTRACT
Water is an indispensable element of life. The frenetic pace of society's development has raised
water consumption to alarming levels, causing man to seek alternative sources of supply, often
found in groundwater. These waters are widely used in Brazil for urban supply, industrial and
agricultural use. In spite of its high importance, the country legislature, in drafting Federal Law
no. 9.433 / 97, which instituted the National Water Resources Policy (PNRH), left several gaps
in the management of these waters, making management extremely delicate and difficult. The
use of these waters without proper control by the Public Authorities may entail serious damage
risks for the current and future generation, which may see exhaustion of this water resource.
The objective of this study was to identify whether current groundwater management, based on
the National Water Resources Policy, is effective in ensuring the maintenance of this good in
quality standards for present and future generations. It was used a qualitative methodology with
deductive reasoning, with research technique of theoretical-documentary and bi-biographic
analysis. The lack of technical data on aquifers makes its management very complicated, since
it hinders the proposition of strategies to manage and delimit its use. This generates a direct
reflection on the application of several instruments foreseen in the PNRH, as in the case of the
grant, for example. The use of principles of good governance and sustainability can help ensure
the maintenance of groundwater for present and future generations. It was found that lack of
groundwater management, lacking the Public Power effectively to see the need for a standard
standardization for groundwater, to tute them with the importance they deserve, because in
today's molds, it will be impossible to assure the current and the future generations the
necessary availability of water, in standards of quality adapted to their respective uses.
Keywords: Groundwater, Management, National Water Resources Policy, Intergenerational
Equity
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INTRODUÇÃO

A água é um bem essencial à vida em todas as suas formas. É o recurso natural mais
abundante no planeta, contudo somente uma pequena parcela é própria para uso/consumo
humano.
Durante anos o homem utilizou das águas de forma desenfreada e sem preocupação
com o seu futuro, pois acreditava-se ser um bem inesgotável. Hoje já se sabe que a água doce
do planeta é escassa, o que parece não interferir no ritmo acelerado em que a sociedade vem se
desenvolvendo e consumindo água. A cada ano aumenta a demanda pelo consumo de água, e
em razão disso, busca-se novas fontes hídricas para serem exploradas.
A água subterrânea é altamente explorada no Brasil, em razão da sua qualidade, ser
no geral, boa para o consumo, ela é usada para vários fins, sendo os principais o abastecimento
urbano, uso agrícola e industrial.
O artigo 22, inciso IV da Constituição Federal Brasileira vaticina que é competência
privativa da União legislar sobre a água (superficiais e subterrâneas), e atribui aos Estados e
Distrito Federal o domínio das águas subterrâneas, conforme artigo 26. Logo a União dita as
normas gerais, que devem ser seguidas e adaptadas à realidade de cada Estado, e é de
responsabilidade desse a gestão, vez que a água subterrânea está em seu território.
A Lei Federal n. 9.422/1997 que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos
(PNRH), tem como um dos seus objetivos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”, conforme
inciso I do artigo 2º.
Em uma busca pelo texto da lei, percebe-se que o termo “aquífero” foi empregado
somente uma vez e o termo “subterrâneo” apenas 3 vezes, não existe o termo “águas
subterrâneas”, o que é no mínimo curioso, ao considerar que desde sempre a água subterrânea
é utilizada no Brasil.
De imediato já é possível identificar a omissão do legislador ao elaborar essa lei
que deveria trazer diretrizes para a gestão das águas superficiais e subterrâneas, já que a
utilização racional e integrada dos recursos hídricos, é outro objetivo da lei.
Falar de águas subterrâneas é complexo, pois envolve conhecimentos de diversas
áreas da ciência, que devem ser consideradas para elaborar e exercer uma correta gestão dessas
águas.
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Embora o Brasil tenha a maior disponibilidade hídrica do mundo, apresenta o
problema de escassez hídrica em vários Estados, em razão das águas estarem distribuídas de
maneira irregular pelo seu gigante território.
Com o quadro de escassez hídrica, as águas subterrâneas têm papel importante para
a dessedentação humana e animal, e para usos industriais e agrícolas. Sua extração se faz por
meio de poços, que estão se espalhando assustadoramente pelo território nacional, sem que o
poder público consiga controlar essa expansão. Isso representa um risco para os aquíferos que
ficam sujeitos a uma superexploração e contaminação.
Todo esse quadro motivou esta pesquisa, pois ao partir da análise do texto da lei,
verificou-se a omissão do legislador elaborar diretrizes específicas que tutelassem as águas
subterrâneas, com todas as suas especificidades.
O marco teórico deste trabalho são os fundamentos trazidos pelo artigo 225
Constituição Federal de 1988 e pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, e mais
especificamente nos argumentos apresentados por Pilar Carolina Villar, em sua dissertação de
mestrado intitulada “Gestão das áreas de recarga do Aquífero Guarani: o caso do município de
Ribeirão Preto, São Paulo”, bem como o artigo “Águas subterrâneas e o direito a água num
contexto de crise”, de autoria da mesma pesquisadora, com dados mais atualizados. Na
dissertação de 2008 a pesquisadora já trazia informações sobre a gestão conturbada dos recursos
hídricos subterrâneos no Brasil, bem como a dificuldade e realizar essa gestão de uma maneira
sustentável. O artigo de 2015, aborda um panorama mais atual, não muito diferente da época
de 2008, demonstrando um lento avanço sobre o tema.
Optou-se pela metodologia qualitativa com raciocínio dedutivo, com técnica de
pesquisa teórico-documental e bibliográfica, em que serão analisados a legislação referente as
águas subterrâneas e o modelo de gestão brasileiro dessas águas.
O objetivo principal é identificar se a atual gestão das águas subterrâneas, com base
na Política Nacional de Recursos Hídricos, é eficaz para garantir a manutenção desse bem em
padrões de qualidade para as presentes e futuras gerações. Os objetivos específicos são
conceituar água subterrânea, com suas características hidrogeológicas, sua importância e
principais fontes de poluição; entender a importância de identificar os riscos aos quais estão
submetidos as águas subterrâneas, bem como suas implicações na esfera da responsabilização;
analisar a legislação pátria referente as águas, buscando identificar a proteção das águas
subterrâneas; analisar o atual modelo brasileiro de gestão das águas subterrâneas, identificando
suas falhas e pontos positivos, se houver.
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O trabalho foi esquematizado em quatro capítulos. O capítulo primeiro intitulado
“Noções gerais sobre as águas” aborda noções sobre água em aspecto geral e água subterrânea,
sua quantidade no planeta, sua importância para a sobrevivência. Trata também de conceitos
relacionados à hidrogeologia, como ciclo hidrológico, caracterização de um aquífero, usos e
poluição das águas subterrâneas.
No segundo capítulo intitulado “Águas subterrâneas no ordenamento jurídico
brasileiro” foi estudado a competência legislativa e dominialidade das águas subterrâneas, a
legislação brasileira que tutela as águas, com enfoque principal na Lei Federal n. 9.433/1997
que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, com foco nas águas subterrâneas.
O terceiro capítulo intitulado “O risco e suas implicações”, traz noções sobre a
Teoria do Risco, o estudo dos riscos aplicado às águas subterrâneas. Aborda também como o
risco é tutelado na doutrina Brasileira, pelas teorias do risco integral e do risco criado e os seus
efeitos na responsabilidade civil ambiental.
O último capítulo intitulado “Gestão das águas” é o cerne da pesquisa, tratando do
modelo de gestão das águas subterrâneas, buscando apontar as falhas do sistema, caminhando
para o cumprimento do objetivo proposto por esse trabalho, baseando-se na água como direito
humano fundamental, explicação do princípio intergeracional, na manutenção das águas
subterrâneas para as presentes e futuras gerações respaldado no desenvolvimento sustentável e
na a preocupação com as gerações futuras, e a governança.
Por fim, as considerações finais pautadas na bibliografia e documentos oficiais,
apontando para a necessidade de haver uma legislação específica que efetivamente proteja as
águas subterrâneas.
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1

NOÇÕES GERAIS SOBRE ÁGUAS
Ao longo dos anos sempre esteve presente na humanidade a crença de que a água é

um recurso infinito, afinal basta olhar para a figura do planeta Terra (que poderia se chamar
planeta Água), a porção azul cobre a maior parte do globo terrestre. De toda essa água, 97% é
salgada e apenas 3% doce. E desse pequeno percentual de água doce, somente 6% dela é
considerável potável. (ANTUNES, 2017, p. 715)
Fatores como o crescimento populacional, desenvolvimento econômico, mudanças
no padrão de consumo, entre outros, impactam diretamente no aumento da demanda mundial
por água. Estima-se que essa taxa seja de 1% ao ano. Essa demanda irá aumentar cada vez mais
nas próximas duas décadas, sendo maior para as indústrias e residências, do que para o setor
agrícola. Esse aumento na demanda poderá ser observado principalmente nos países com
economias em desenvolvimento ou emergentes. (WWAP, 2018, p. 2)
Para facilitar o entendimento do problema apresentado neste trabalho, é necessário
o conhecimento de alguns conceitos que fogem ao Direito, mais especificamente de hidrologia,
os quais serão tratados neste capítulo.
De acordo com Nelson Pinto “Hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na
Natureza. É parte da Geografia Física e abrange, em especial, propriedades, fenômenos e
distribuição da água na atmosfera, na superfície da Terra e no subsolo.” (1976, p. 1)
Como ciência, a Hidrologia pode ser considerada como um capítulo da Física da
Terra, e, portanto, intimamente relacionada à Meteorologia, Climatologia, Geografia Física,
Geologia, Oceanografia, entre outros. No tocante à relação dos fenômenos hidrológicos com a
vida e as atividades humanas, a Hidrologia se comunica com a Agronomia, a Mecânica dos
Solos, Hidráulica, Ecologia, etc. (GARCEZ; ALVAREZ, 1988, p. 1)
A importância dessa ciência para esse estudo se verifica pela importância da água
na vida humana. Embora alguns fenômenos hidrológicos como chuvas e escoamento dos rios,
possam parecer conhecidos em razão da habitualidade em que ocorrem, basta lembrar os efeitos
catastróficos das grandes cheias e estiagens para constatar o inadequado domínio do Homem
sobre essas leis naturais. (PINTO, et al. 1976, p.1)
A hidrologia se subdivide em outras áreas, sendo a hidrogeologia a mais relevante
para esse trabalho, pois versa sobre o estudo das águas subterrâneas. Hidrogeologia é definida
pela Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS como
ramo da Hidrologia que estuda a água subterrânea, em especial a sua relação com o
ambiente geológico; é, pois, uma das ciências da Terra, mas tem forte conotação de
Engenharia; subdivide-se em: Hidrogeoquímica; Hidrogeomecânica; Geohidrologia;
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Litohidrologia; Metodologia. Trata das condições geológicas e hidrológicas, com base
nas leis da Física e da Química, que regem a origem, a distribuição e as interações das
águas subterrâneas; as intervenções humanas devem basear-se na aplicação de tais
conhecimentos: prospecção, captação, proteção. O termo existe desde 1802
(Lamarck); como ciência, desde 1856 (Darcy); atualmente a conotação ambiental é a
mais importante (HIDROGEOLOGIA, 2016, p. 1)

Para o Ministério do Meio Ambiente, hidrogeologia é a
ciência que estuda as águas subterrâneas ou também chamadas (aquíferos), seu
movimento, ocorrência, propriedades, interações com o meio físico e biológico, bem
como os impactos das ações dos seres humanos na qualidade e quantidade nessas
águas (poluição, contaminação e superexplotação) (HIDROGEOLOGIA, 2007, p.
12).

O estudo da Hidrologia/Hidrogeologia evolui constantemente. No Brasil em
particular, o desenvolvimento cada vez mais intenso do uso dos recursos hídricos demanda
atualizações constantes desses ramos, bem como de todos os que com eles se relacionam, como
no caso, do Direito.
A água pode ser encontrada no planeta em estado sólido, líquido ou gasoso; na
atmosfera na superfície da Terra, no subsolo ou nos oceanos, mares e lagos. Sua constante
movimentação por meio da precipitação, escoamento superficial ou subterrâneo e evaporação
é chamada de ciclo hidrológico (PINTO, et al. 1976, p.1), o qual será visto no item seguinte.

1.1

Ciclo Hidrológico

A água é uma só, apesar de ser encontrada nos três estados (sólido, líquido e
gasoso), sua quantidade é sempre a mesma. Estima-se que o volume total de água existente no
planeta Terra seja de 1.386 trilhões de km3. A água que hoje é neve, granizo ou chuva, já esteve
no subsolo, nas geleiras, em rios e oceanos. Ela está em constante movimento, que é conhecido
como ciclo hidrológico. (BRANCO, 1993, p. 64)
A partir da informação de que não há “criação” de água “nova” no planeta fica mais
fácil perceber a responsabilidade individual e coletiva na preservação desse bem indispensável
a todos os seres vivos e à civilização. O volume de água disponível no planeta é reciclado
através de um sistema bem coordenado entre a terra e atmosfera, o chamado “ciclo
hidrológico”. Constata-se que, apesar do rápido crescimento demográfico atual – e da maior
utilização dos recursos naturais – o volume de água doce disponível e acessível é praticamente
o mesmo. Logo, é indispensável que o poder público esteja atento para a gestão desses recursos,
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visando assegurar sua quantidade e qualidade a todos, ou ao maior número de pessoas. (ÁGUA,
2011, p. 8)
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente
O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos
oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera. Esse movimento é
alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação
das águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, forma as nuvens que, quando
carregadas, provocam precipitações, na forma de chuva, granizo, orvalho e neve.
(MMA, 2018, n.p)
Figura 1 – Ciclo Hidrológico

Fonte: Site MMA, 2018.

O ciclo das águas está intimamente ligado ao ciclo energético terrestre, isto é, à
distribuição da energia proveniente do Sol. Essa energia é, em última análise, a responsável
pelo transporte de água do mar e da própria Terra para as grandes altitudes, de onde se derrama
sobre o continente. (BRANCO, 1993, p. 27-28)
Branco ensina que
Apesar da grande distância que nos separa do Sol, a quantidade de energia – calor, luz
e outros tipos de radiações – que atinge a Terra é cerca de 15 milhões de vezes maior
do que a gerada, por exemplo, na usina de Itaipu, no Rio Paraná (...) Uma parte dessa
energia é novamente refletida e dissipada para o espaço; mas cerca de 40% dela é
retirada pela Terra, dando origem aos fenômenos meteorológicos e à fotossíntese.
(1993, p. 28).

19

A água pode ser encontrada na atmosfera sob a forma de vapor ou de partículas
líquidas, ou como gelo ou neve. A energia do Sol aplicada sob a superfície das águas – dos
lagos, oceanos ou do próprio solo úmido - produz sua evaporação. (BRANCO, 1993, p. 28).
Quando as gotículas de água, formadas por condensação/evaporação, atingem
determinada dimensão, precipitam-se em fora de chuva. Se na sua queda atravessam zonas de
temperatura abaixo de zero, pode haver formação de partículas de gelo, dando origem ao
granizo. Caso ocorra a condensação sob temperaturas abaixo do ponto de congelamento, irá
formar neve. Quando a condensação acontece diretamente sobre uma superfície sólida, ocorrem
os fenômenos de orvalho ou geada, conforme se dê a condensação em temperaturas superiores
ou inferiores a zero grau centígrado. (PINTO, et al. 1976, p. 2)
A água precipitada, quando atinge o continente pode infiltrar e percolar1 no solo ou
rochas, podendo ficar armazenada por um período de tempo, dando origem aos aquíferos. Essa
água também pode ressurgir na superfície em forma de nascentes, fontes, pântanos e alimentar
rios e lagos, quando a precipitação é maios do que a capacidade de absorção do solo. (MMA,
2018, n.p).
Do total de precipitação que cai na superfície da Terra, bem como do desgelo da
neve, aproximadamente 30%, escoa diretamente para os rios. Esse é o chamado escoamento
superficial, responsável pelos fenômenos de erosão, transporte de terra e outros sedimentos. A
grande maioria do restante da água infiltra no solo, preenchendo os espaços vazios existentes
entre os grãos de argila, de areias ou de rochas mais consolidadas, formando depósitos de água
subterrânea. (BRANCO, 1993, p. 29).
As águas subterrâneas possuem características próprias, como será visto a seguir, e
por isso, demandam proteção especial da legislação brasileira.

1.2

As águas subterrâneas
Águas subterrâneas, de modo amplo, são todas as águas, em qualquer volume, que

circulam sob a superfície da Terra, (POMPEU, 2010, p. 189) nelas compreendidas toda a água
que ocorre abaixo da superfície de uma determinada área – água do solo, água da zona não
saturada, água da zona saturada, águas de camadas aflorantes muito permeáveis (aquíferos
1

De acordo com a Agência Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS, percolação “é o ato de fluido passar
através de um meio poroso”. (ABAS, 2018, n.p). A Agência Nacional de Águas, no seu glossário, define
percolação como “escoamento de um líquido num meio poroso não saturado.” (ANA, 2015, p. 27)
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livres), águas de camadas encerradas entre outras relativamente permeáveis (aquífero
confinado), águas de camadas relativamente argilosas (aquitardes), águas de camadas muito
argilosas (aquicludes). (REBOUÇAS, 2006, p. 116-117) Estima-se que o volume total de água
subterrânea presente nos reservatórios seja de aproximadamente 5,3 milhões km3.
(REBOUÇAS, 2006, p. 119)
A Agência Nacional de Águas define água subterrânea como a água que ocupa a
zona saturada do subsolo. (ANA, 2015, p. 5) Já a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas
– ABAS, define água subterrânea sob um aspecto de característica e função, sendo
toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios
intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas
compactas, e que sendo submetida a duas forças (de adesão e de gravidade)
desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios,
lagos e brejos. (ABAS, 2018, n.p)

Ao infiltrar no solo, a água atinge uma porção de terreno chamada zona não saturada
(ZNS) ou zona de aeração, onde os poros são preenchidos parcialmente por água e por ar. Uma
parcela dessa água infiltrada no solo é absorvida por raízes das plantas e por outros seres vivos,
ou evapora e volta para a atmosfera, para iniciar novo ciclo. O restante de água continua
descendo, por força da gravidade. Nesse caminho, o excedente de água fica acumulado em
zonas mais profundas, preenchendo totalmente os poros, formando a zona saturada (ZS). Essa
água que fica armazenada e circula na ZNS é a água subterrânea. (IRITANI; EZAKI, 2012, p.
16).
Figura 2 – Zona Saturada e Zona Não Saturada

Fonte: Site Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 2018
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O limite entre a zona saturada e a zona não saturada é denominado lençol freático.
As variações do clima da região têm influência direta sobre o lençol freático. Se o volume de
chuva é grande, a infiltração será maior e o lençol freático será mais cheio, o que o aproxima
da superfície, dando origem as zonas encharcadas ou pantanosas. Quando existe um corte no
terreno, essa água verte-se em nascentes. Do contrário, se o volume de precipitação é baixo, a
infiltração será pouca e a evapotranspiração maior, fazendo com que o nível de água fique mais
profundo. (MMA, 2018, n.p; IRITANI; EZAKI, 2012, p. 17).
Toda essa água subterrânea, quando agrupada no solo, dá origem aos aquíferos. A
estrutura dos aquíferos é decorrente de formações geológicas moldadas ao longo de milhares
de anos. São a principal fonte de exploração de água subterrânea.

1.2.1 Aquíferos
Aquífero é uma formação geológica no subsolo, capaz de armazenar e transmitir as
águas. É uma reserva de água doce que pode ser utilizada para consumo e abastecimento
humano.
O Glossário da Agência Nacional de Águas apresenta a seguinte definição de
aquífero:
Aquífero: formação geológica (ou um grupo de formações) que contém água e permite
que a mesma se movimente em condições naturais e em quantidades significativas.
(TUCCI, 2009)
ND2: uma ou mais camadas subterrâneas de rocha ou outros estratos geológicos
suficientemente porosos e permeáveis para permitirem um fluxo significativo de
águas subterrâneas ou a captação de quantidades significativas de águas subterrâneas.
(Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho) (ANA, 2015, p. 6).

A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas conceitua aquífero como
[...] uma formação geológica do subsolo, constituída por rochas permeáveis, que
armazena água em seus poros ou fraturas. Outro conceito refere-se a aquífero como
sendo, somente, o material geológico capaz de servir de depositório e de transmissor
da água aí armazenada. Assim, uma litologia só será aquífera se, além de ter seus
poros saturados (cheios) de água, permitir a fácil transmissão da água armazenada.
(ABAS, 2018, n.p)

A constituição geológica do aquífero – litologia – é o que irá determinar a
velocidade com que a água vai infiltrar, bem como a sua capacidade de armazenamento e
pressão.
Com relação à porosidade, o aquífero pode ser poroso, fissural ou cárstico.
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Figura 3 – Tipos de aquíferos quanto à porosidade

Fonte: Site Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2018)

O aquífero poroso ou sedimentar é formado por rochas sedimentares consolidados,
sedimentos inconsolidados ou solos arenosos. A circulação ocorre nos poros entre os grãos de
areia, silte e argila de granulação variada. É considerado o tipo mais importante de aquífero,
em razão da sua grande capacidade de armazenamento de água, e por ser encontrado em grandes
áreas. São aquíferos cuja porosidade é distribuída de forma homogênea, possibilitando o
movimento da água para qualquer direção2. (ABAS, 2018, n.p).
Aquífero fraturado ou fissural é formado por rochas maciças e compactas, que não
apresentam espaços vazios entre os minerais que a compõem. A circulação de água ocorre nas
fraturas, fenda e falhas, abertas pelo movimento tectônico. São exemplos dessas rochas basalto,
granito, gabros, filões de quartzo. Quanto maior a quantidade de fraturas na rocha, interligadas
e preenchidas com água, maior, será a capacidade do aquífero fornecer água. (ABAS, 2018,
n.p; IRITANI; EZAKI, 2012, p. 20).
Já os aquíferos cársticos são formados em rochas calcárias ou carbonáticas. A
circulação da água ocorre nas fraturas e outras descontinuidades que foram originadas pela
dissolução de carbonato pela água. Com a progressiva dissolução desses condutos podem
resultar em grandes galerias com rios subterrâneos e cavernas. São aquíferos heterogêneos,
descontínuos, com águas duras e fluxo em canais. (ABAS, 2018, n.p)

2

Essa propriedade é conhecida como isotropia. Se trata da pressão hidroestática existente no local, no caso, no
aquífero.
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Os aquíferos podem ser classificados também em relação às suas características
hidráulicas, dependendo da pressão a que estão submetidos, podem ser livres ou confinados,
conforme ilustra a Figura 4.
O aquífero livre ou freático está mais próximo da superfície, com condição
permeável. A água que infiltra do solo atravessa a zona não saturada e abastece diretamente o
aquífero, logo, seu nível de água varia de acordo com a quantidade de chuva. É o tipo mais
explorado pela população e também mais vulnerável à contaminação. (ABAS, 2018, n.p;
IRITANI; EZAKI, 2012, p. 20).
O aquífero confinado tem sua base e topo limitados por rochas permeáveis, como
argila, folhelho, rocha ígnea maciça. A pressão da água é maior do que a atmosférica, fazendo
com que a água tenha pressão suficiente para atingir uma altura que ultrapasse o topo do
aquífero. Se a pressão for suficiente para elevar o nível da água acima da superfície do terreno,
diz-se que o poço é jorrante ou artesiano. (ABAS, 2018, n.p; ABAS, 2012, p, 59; IRITANI;
EZAKI, 2012, p. 21)
Figura 4 – Representação do nível de pressão dos aquíferos

Fonte: Site Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 2018

O aquífero é abastecido pela zona de recarga, que pode ser direta ou indireta, e o
escoamento de parte de seu volume se dá nas zonas de descargas. É de extrema importância
identificar quais são essas áreas para que, ao instalar um poço no aquífero, esse seja feito
respeitando e preservando esses espaços, para que o sistema do aquífero não seja
comprometido.

24

Na definição apresentada pela ABAS
Zona de recarga direta: é aquela onde as águas da chuva se infiltram diretamente no
aquífero, através de suas áreas de afloramento e fissuras de rochas sobrejacentes.
Sendo assim, a recarga sempre é direta nos aquíferos livres, ocorrendo em toda a
superfície acima do lençol freático. Nos aquíferos confinados, o reabastecimento
ocorre preferencialmente nos locais onde a formação portadora de água aflora à
superfície.
Zona de recarga indireta: são aquelas onde o reabastecimento do aquífero se dá a partir
da drenagem (filtração vertical) superficial das águas e do fluxo subterrâneo indireto,
ao longo do pacote confinante sobrejacente, nas áreas onde a carga potenciométrica
favorece os fluxos descendentes.
Zona de descarga: é aquela por onde as águas emergem do sistema, alimentando rios
e jorrando com pressão por poços artesianos. (ABAS, 2018, n.p)

Há que se observar a importância dos pontos de descarga quando da escolha de sua
localização para instalação do poço, pois essa abertura é a porta de acesso a fontes poluidoras
que podem contaminar o aquífero. A contaminação das águas subterrâneas será tratada em um
tópico próprio, logo adiante.
O aquífero é uma formação geológica com várias funções indispensáveis para a
natureza e para o homem. Rebouças (2006, p. 135-138) destacou as seguintes:
1)
função de produção e mantenedora, como produção de água para o consumo
humano, industrial e agrícola e por manter os cursos de águas superficiais estáveis;
2)
função de estocagem e regularização, pois estoca o excesso de água durante
enchentes dos rios, correspondentes à capacidade máxima das estações de tratamento
durante os períodos de baixa demanda, ou referentes ao reuso de efluentes domésticos
e/ou industriais;
3)
função de transporte, ao ser utilizado como transporte de água entre as zonas
de recarga artificial ou natural e áreas de superexplotação;
4)
função energética, quando utilizada como fonte de energia elétrica ou termal,
no caso de águas geotermais;
5)
função de filtro, pois ao percolar para as camadas mais profundas, a água passa
por uma depuração bio-geoquímica. Nesses casos, é necessário implantar poços em
distâncias adequadas de rios perenes, lagoas, lagos ou reservatórios, a fim de extrair
água naturalmente clarificada e purificada, o que reduz os custos dos processos de
tratamento;
6)
função ambiental, haja vista a necessidade de uma abordagem multidisciplinar
integrada da geohidrogeologia ao longo dos anos, motivada pelo acelerado
desenvolvimento urbano e industrial;
7)
função estratégica, já que funciona como reserva para épocas de pouca ou
nenhuma chuva, podendo ser utilizado também para situações de emergência
decorrentes de catástrofes naturais, como avalanches, enchentes e qualquer outro tipo
de fator que possa reduzir a capacidade do sistema básico de água do local afetado.

Os aquíferos mais importantes do mundo, seja por extensão ou pela
transnacionalidade, são: o Guarani, localizado na Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, com
extensão de 1,2 milhões de km2; o Arenito Núbia, localizado na Líbia, Egito, Chade, Sudão,
com 2 milhões de km2; o Kalahari/Karoo, com 135 mil km2, situado na Namíbia, Bostwana,
África do Sul; o Digital Vaterway Vechte, situado entre Alemanha e Holanda, com 7,5 mil km2;

25

o Slovak Karst-Aggtelek, localizado entre a República Eslováquia e Hungria e, por fim, o
Praděd, localizado entre a República Checa e Polônia, com 3,3 mil km2 de extensão. (UNESCO,
2001, p. 34-57)
Como já mencionado o Brasil é um país de proporções continentais e os seus
recursos hídricos superficiais e subterrâneos estão distribuídos de maneira não uniforme por
todo o território, o que gera um enorme déficit na relação entre água disponível e número de
habitantes por região. Estima-se que a disponibilidade de água subterrânea no Brasil seja em
torno de 14.650 m3/s. (ANA, 2017, p. 38)
No Brasil a água subterrânea é muito utilizada, principalmente pelo setor agrícola,
industrial e para consumo humano, o que evidencia a necessidade de haver uma gestão política
e econômica adequada, para garantir a preservação desse bem.
Os aquíferos com condições semelhantes de armazenamento, circulação e
qualidade de água foram identificados e formaram as 10 províncias hidrogeológicas brasileira,
conforme figura 5, sendo eles: Escudo Setentrional, Amazonas, Escudo Central, Parnaíba, São
Francisco, Escudo Oriental (Nordeste e Sudeste), Paraná, Escudo Meridional, Centro-Oeste e
Costeira (MMA, 2018, n.p).
As províncias hidrogeológicas são compostas pelos sistemas de aquíferos, que em
razão da sua potência hídrica, se destacam com importante papel econômico e social. Essa
subdivisão favorece a gestão, mas segundo a ANA (2013, p. 62), não possibilita ganhos para o
desenvolvimento de uma política focada no recurso subterrâneo.
Nesse mesmo sentido, Rebouças explica que
Nos setores urbanos e metropolitanos localizados nessas províncias hidrogeológicas,
os poços são utilizados para abastecimento de condomínios residenciais, indústrias,
hotéis, postos de serviços e setores comerciais, como forma de mitigar o efeito dos
constantes racionamentos ou rodízios do sistema de abastecimento público de água,
ou como solução econômica, tendo em vista que o investimento de um poço – entre
R$20 mil e R$100 mil são amortizados entre 20 e 30% da vida útil de 20 a trinta anos
do mesmo. (2006, p. 123)
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Figura 5 – Províncias Hidrogeológicas

Fonte: Site Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 2018

Convém ressaltar que os limites dessas províncias não coincidem com os das bacias
hidrográficas, nem com os dos territórios dos Estados. Os aquíferos podem estar localizados
em uma ou mais bacias hidrográficas. (MMA, 2018, n.p).

1.2.1.1

Aquífero Guarani
O Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água subterrânea

transfronteiriço do mundo, com uma superfície aproximada de 1.194.000 km2, dos quais
839.000 km2 correspondem ao Brasil, 226.000 km2 à Argentina, 71.700 km2 ao Paraguai e
59.000 km2 ao Uruguai. Seu volume é de aproximadamente 45.000 km3. (IRIGARAY, 2016,
p. 38)
O nome do aquífero foi ideia de Danilo Anton, um geólogo uruguaio, que sugeriu
o nome pensando em homenagear os índios Guarani que habitavam a região que compreende
os quatro países pelo qual o aquífero se estende: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
(IRIGARAY, 2016, p. 38)
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O Aquífero Guarani foi formado há cerca de 130 milhões de anos e sua composição
predominante é de arenitos de granulação média a fina, depositados pela ação eólica, em um
ambiente desértico. Apresenta grande capacidade de armazenamento de água em razão da
homogeneidade. Trata-se de um aquífero sedimentar. Em gera, suas águas são de boa qualidade
para o consumo humano e demais usos, além de apresentar potencial geotermal em alguns
pontos, em que há o confinamento a mais de mil metros de profundidade, chegando a atingir
temperaturas de 60ºC. (IRITANI; EZAKI, 2012, p. 43)
O Brasil é o principal usurário do aquífero, consumindo 93,6% do volume total
extraído (1,04 km3 por ano). O estado de São Paulo se destaca, consumindo 80% desse uso. Os
outros países utilizam pouco mais de 6% do total extraído, assim distribuídos: Uruguai utiliza
2,8%, Paraguai 2,3% e 1,3% fica com a Argentina. Suas águas são utilizadas para vários fins.
No Brasil o principal uso é para abastecimento humano (80%), seguidos pelo uso industrial
(15%) e 5% para estâncias hidrominerais. (VILLAR, 2015, p. 209)
Embora muito se fale sobre o Aquífero Guarani, e nos últimos anos foram de
avançadas pesquisas, seu conhecimento ainda é limitado, demandando mais estudos em razão
da sua extensão e complexidade. Para Machado (2006), por se tratar de um conjunto
heterogêneo de unidades hidroestatigráficas que podem conter diferentes volumes de água, a
denominação mais correta seria “Sistema Aquífero Guarani”.
Figura 6 – Aquífero Guarani

Fonte: Site MMA, 2007
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No Brasil o aquífero Guarani passa por oito Estados: Mato Grosso, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em cada
um desses Estados, o aquífero apresenta uma estruturação geológica própria, sendo que o
Estado de São Paulo apresenta uma excelente formação estrutural, facilitando a recarga,
circulação e descarga das águas subterrâneas, tornado o Estado um dos mais privilegiados em
relação a potencialidade hídrica divulgada pela imprensa. (MACHADO, 2006).
Estudos mais recentes demonstraram que o Aquífero Guarani compartilha
efetivamente água em pequenas zonas de fronteiras. Villar (2015, p. 214) explica
[...] apesar de o Aquífero Guarani constituir um aquífero transfronteiriço, pois as
formações geológicas se estendem por quatro países, o fluxo hídrico somente seria
compartilhado entre os países em uma pequena porção que coincidira com as zonas
de fronteira. Essas áreas não podem ser vistas como um corpo uniforme do aquífero,
mas sim como uma zona composta por subzonas de características distintas e fluxos
hídricos restritos àquela porção de fronteira.

Visando uma melhor gestão transfronteiriça do aquífero, Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, países que compõem o Mercosul, celebraram o Acordo sobre o Aquífero
Guarani, em 2 de agosto de 2010, como resultado de um processo de cooperação que havia se
iniciado na década de 1990. Foi o primeiro instrumento assinado após a Resolução da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 63/124 (2008)3. (VILLAR, 2015, p. 236).
O Acordo sobre o Aquífero Guarani já foi ratificado pela Argentina e Uruguai, lembrando que
para ser internalizado, o acordo internacional precisa ser ratificado pelos Estados-Parte.

1.2.1.2

Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA)
O Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA) foi descoberto por geólogos da

Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade Federal do Ceará (UFCE). Esse
grande reservatório compreende as bacias sedimentares do Acre, Amazonas, Marajó e
Solimões, possui 1,35 milhão km2 de extensão e os estudos iniciais estimam que suas reservas
hídricas sejam de 162.520 km3. (ABREU, et, al. 2015, p. 339)

3

Dispõe sobre o direito Internacional dos Aquíferos Transfronteririços.
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Figura 7 – Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA)

Fonte: ALENCAR, 2013.
Figura 8 – Comparativo entre o SAGA e o Aquífero Guarani

Fonte: ALENCAR, 2013.
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O Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA) é visto como uma novidade no
mundo dos recursos hídricos e já pode ser considerado um dos maiores, quiçá o maior, sistema
de aquífero do. A figura 8 faz um comparativo do SAGA com o Aquífero Guarani.
Esse aquífero é o “antigo” Alter do Chão. Estudos do ano de 2006 já determinavam
que a reserva do Alter do Chão era em torno de 134.183km3. Esse volume foi estendido para o
conjunto de informações que compõe o SAGA. (ABREU, et, al. 2015, p. 337)
Conforme Abreu (2015), um dos pesquisadores do Instituto de Geociências da
Universidade Federal do Pará, explicou que se trata de um conjunto de camadas geológicas que
armazenam reservas expressivas de água, cuja qualidade ainda não foi testada. Embora tenham
estudos sobre a qualidade, ainda não foi possível estabelecer parâmetros sobre a utilização das
águas do aquífero, vez que os dados não são totalmente confiáveis.
Abreu (2015) ressalta que essa reserva de água, embora extremamente abundante,
é imprescindível para a manutenção entre floresta e os recursos hídricos, sobretudo, o regime
de chuvas. Segundo os pesquisadores, o SAGA contribui com 80% da água que movimenta o
ciclo hidrológico.
Em razão da descoberta recente, a quantidade de trabalhos científicos sobre o tema
ainda não é expressiva, sendo as principais, encabeçadas pelos pesquisadores da UFPA e
Universidade Federal do Ceará (UFCE).

1.2.2 Uso da água subterrânea
Sabe-se que as águas subterrâneas são 100 vezes mais abundantes do que as
superficiais. No Brasil, as reservas de água subterrânea são estimadas em 112.000 km3 (112
trilhões de m3) e a contribuição multianual média à descarga dos rios é da ordem de 2.400
km3/ano (REBOUÇAS, 2006, p. 125). Nem todas as formações geológicas possuem
características hidrodinâmicas que possibilitem a extração econômica de água subterrânea para
atendimento de médias e grandes vazões pontuais. (ABAS, 2018, n.p)
As águas subterrâneas no Brasil são, em geral, de boa qualidade, com propriedades
físico-químicas e bacteriológicas adequadas para diversos usos, incluindo o consumo humano.
Os principais usos da água subterrânea no Brasil são para irrigação, abastecimento humano e
animal e industrial. (ANA, 2017, p. 201)
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Desde o período colonial as águas subterrâneas são usadas no Brasil, o que se
confirma pelos cacimbões existentes nos fortes militares, conventos, igrejas e outras
construções dessa época. (REBOUÇAS, 2006, p. 113)
Não é possível precisar o número exato de poços existentes no Brasil, algumas
literaturas da década de 2002 apontam para o número de aproximadamente 400.000 poços.
Acredita-se que hoje esse número seja muito maior, considerando que somente os poços
cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS já somam 301.280.
A falta de informação precisa, tanto da quantidade de poços existentes no Brasil,
bem como a falta de conhecimento técnico hidrogeológico das águas subterrâneas são uma
grande barreira para a correta gestão desses recursos.
A utilização indiscriminada das águas subterrâneas ao longo dos anos, sem o devido
conhecimento técnico do recurso hídrico explorado e a falta de emprego das técnicas
necessárias, têm gerado a superexplotação de muitos aquíferos, que sem o volume de recarga
devido para o seu reabastecimento, estão sofrendo rebaixamento do seu leito, o que é um grave
dano.
O maior volume de água subterrânea utilizada no Brasil é explotado para fins de
abastecimento público. Muitas cidades são abastecidas parcial ou integralmente por águas
subterrâneas, como é o caso de Ribeirão Preto (SP), Mossoró e Natal (RN), Maceió (AL), região
metropolitana de Recife (PE) e Barreiras (BA). (ABAS, 2018, n.p).
Segundo a ABAS (2018, n.p)
No Maranhão, mais de 70% das cidades são abastecidas por águas subterrâneas, e em
São Paulo e no Piauí esse percentual alcança 80%. As águas subterrâneas termais
estimulam o turismo em cidades como Caldas Novas em Goiás, Araxá e Poços de
Caldas em Minas Gerais. Além disso, atualmente, a água mineral é amplamente usada
pelas populações dos centros urbanos, por sua qualidade (MMA, 2003). Mesmo em
casos de elevado teor salino, como nas áreas de ocorrência dos sistemas aqüíferos
fissurados do semi-árido nordestino, as águas subterrâneas constituem, não raro, a
única fonte de suprimento permanente.

No cenário mundial, a demanda hídrica é estimada, atualmente, em torno de 4.600
km3/ano, e calcula-se que esta irá aumentar de 20% a 30%, atingindo um volume entre 5.500
e 6.000 km3/ano até 2050 (BUREK, et al., 2016, p. 58-61). O uso da água aumenta em âmbito
mundial, em função do crescimento populacional, do desenvolvimento econômico, das
mudanças nos padrões de consumo, entre outros fatores.
No período de 2017 a 2050, a população mundial deverá aumentar de 7,7 bilhões
para entre 9,4 e 10,2 bilhões, com dois terços vivendo em cidades. Estima-se que mais da
metade desse crescimento ocorrerá na África (+ 1,3 bilhão), sendo que a Ásia (+ 0,75 bilhão)
deverá ocupar o segundo lugar em termos de crescimento populacional (UNESCO, 2018, p. 2).
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O uso doméstico da água, que equivale a aproximadamente 10% do total da
captação hídrica em todo o mundo, deve aumentar de forma significativa no período 20102050, em quase todas as regiões do mundo. Em termos relativos, o aumento da demanda
doméstica será maior em sub-regiões africanas e asiáticas, onde os valores podem mais do que
triplicar, e na América Central e do Sul a demanda pode ser mais do que o dobro dos valores
atuais (BUREK, et al., 2016, p. 31-33)
O consumo mundial das águas subterrâneas para o setor da agricultura foi de
800km3/ano, em 2010. Do total de extrações em todo o mundo, 67% correspondem às
realizadas na Índia, Estados Unidos da América (EUA), China, Irã e Paquistão, em ordem
decrescente (BUREK, et al., 2016, p. 55). Conforme relatório da UNESCO (2018, p. 3) “um
terço dos maiores sistemas mundiais de água subterrâneas já está em situação de perigo”.
Por uma série de fatores que incluem o elevado consumo da água, diversos países
já estão experimentando os efeitos da escassez hídrica. Na década de 2010, cerca de 1,9 bilhão
de pessoas, correspondente a 27% da população mundial) viviam em potenciais áreas de severa
escassez hídricas. Considerando a variabilidade mensal, quase metade da população mundial,
3,6 bilhões de pessoas já vivem, pelo menos um mês por ano, em áreas potencialmente escassas
de água. Esse número pode aumentar de 4,8 para 5,7 bilhões em 2050. 73% dessas pessoas
vivem na A Ásia é o continente mais afetado nesse sentido com 73% dessas pessoas. Estimase que em 2050 essa percentagem asiática cairá para 69%. (BUREK, et al., 2016, p. 49-50).
Em seu estudo, Burek (2016, p. 54) verificou que a principal causa da redução dos
níveis de águas subterrâneas no mundo, foi a extração para a irrigação. Nos cenários simulados,
estima-se que na década de 2050 a captação de água subterrânea terá aumentado 30% em
relação aos níveis atuais, totalizando 1.100 km3/ano.

1.2.3 Poluição das águas subterrâneas
A ação antrópica sobre a natureza tem diversos impactos – talvez muito mais
negativos do que positivos – dentre eles, destaca-se a poluição: poluição das águas, poluição
do ar, poluição visual, entre outras. Etimologicamente, o termo “poluição” provém do verbo
latino polluere, que significa sujar e, por extensão, corromper, profanar.
De acordo com Branco
A aplicação desse termo especificamente à água, em primeiro lugar pelos legisladores,
demonstra a preocupação estética que o homem sempre teve em relação à água que
bebe: ela deve ser cristalina, transparente... Daí a procura pelas águas das nascentes
ou de poços (em lugar da água turva dos rios) como sendo as de melhor qualidade, o
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que nem sempre é verdadeiro. Daí também a preocupação por parte dos serviços
públicos, que tratam e distribuem água, de fazer com que esta sempre tenha boa
aparência, sob pena de o usuário passar a usar outra, cristalina, mas que pode constituir
fonte de enfermidades diversas. (1993, p. 45).

Para esse autor o termo poluição também adquiriu outro sentido, o sentido
ecológico, de alteração das características do ambiente, uma vez que a água “suja” seria nociva
para o meio ambiente aquático, e consequentemente, para o homem ao consumi-la. (BRANCO,
1993, p. 47).
Nos itens anteriores deste capítulo, foi possível compreender que o sistema de
abastecimento de um aquífero é um processo lento em razão das condições geológicas, visto
que a água precipitada irá infiltrar no solo até atingir as zonas não saturadas ou saturadas, e
passar por processos físico-químicos e biológico que ocasionam sua autodepuração,
(re)abastecendo o aquífero.
Essas características são muito positivas quando se constata que a lenta infiltração
dificulta o acesso de agentes poluidores; e negativas, pois, uma vez contaminado o aquífero,
pode levar milhares de anos para que ele seja novamente considerado limpo.
É muito importante conhecer o grau de vulnerabilidade das águas subterrâneas já
que a contaminação acontece pela ocupação inadequada de uma área em que a capacidade do
solo em degradar as substâncias tóxicas introduzidas no ambiente, principalmente nas zonas de
recarga dos aquíferos, é baixa. (ABAS, 2018, n.p)
O Brasil é um país ricamente abastecido de pelas águas subterrâneas e considerando
o volume elevado de uso dessas águas, o Poder Público deveria estar mais atento aos cuidados
com esta, especificamente em relação à sua proteção legal e no cuidado com a sua gestão, pois
com a combinação desses dois fatores, aliados à informação dos usuários e à fiscalização
poderiam coibir ou diminuir a sua poluição.
Existem diversas formas de contaminação das águas subterrâneas, com diferentes
graus de potencial danoso. A contaminação de aquíferos por produtos químicos pode ter
consequências devastadoras, por exemplo, tornando um grande volume de água inapropriado
para consumo ou outros usos (ABAS, 2018, n.p). Assim, com o objetivo de tentar evitar a
contaminação ou diminuir o risco, o Poder Público exige de indústrias e setores produtivos que
utilizam produtos químicos o licenciamento ambiental e a outorga.
No setor agrícola o uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos e fertilizantes químicos
são a grande ameaça, pois podem infiltrar para o subsolo, ocasionando a poluição dos aquíferos.
Essa poluição pode se agravar em decorrência das características do solo e dos aquífero na
região do dano. A exemplo, nas áreas de recarga de aquíferos confinados e saturados, a
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contaminação pode estar ocorrendo de forma silenciosa, o que pode gerar a contaminação de
poços de abastecimento para consumo humano. (ABAS, 2018, n.p)
Os principais meios de contaminação de águas subterrâneas foram elencados pela
Agência Nacional de Águas, a saber
a) A perfuração de poços sem a elaboração de projetos construtivos e sem seguir
normas técnicas é uma realidade comum em todo o país.
b) A proliferação indiscriminada de poços, que gera problemas de superexplotação
dos aquíferos, provoca o significativo rebaixamento do nível freático e compromete
indiretamente a qualidade das águas.
c) A carência dos sistemas de saneamento é uma realidade comum em todo o país e
em especial nas zonas rurais e nos subúrbios dos grandes centros urbanos.
d) O excessivo bombeamento de poços na região costeira, que aumenta a intrusão da
cunha de água do mar, gerando problemas de salinização das águas.
e) Disposição inadequada de resíduos sólidos em lixões. O chorume, líquido
resultante da decomposição do lixo, infiltra-se e atinge os aquíferos.
f) Atividade industrial, em que a disposição inadequada de resíduos sólidos
associada a eventuais acidentes contamina o solo e a água subterrânea. Como
exemplo, existe o caso da Shell em Paulínia, São Paulo.
g) Vazamentos de tanques de armazenamento de postos de combustíveis.
h) O uso de insumos agrícolas, como agrotóxicos (inseticidas, herbicidas, pesticidas
e fungicidas, entre outros) e fertilizantes, tem grande potencial de contaminação
difusa.
i) Os impactos da mineração sobre os recursos hídricos subterrâneos são ainda pouco
estudados. Uma das poucas áreas em que o conhecimento sobre o assunto é razoável
ocorre no Estado de Santa Catarina, onde a mineração de carvão compromete a
qualidade das águas superficiais e subterrâneas (MMA, 2007, p.201-202)

As zonas de recarga são alvos fáceis de contaminação, por serem uma “porta de
entrada liberada” para os aquíferos. As fossas negras e sépticas, quando instalada nas zonas de
recarga, certamente irão contaminar o aquífero, visto que são utilizadas para armazenar o esgoto
doméstico e industriais para o percolamento destes no solo. Contudo, as fossas sépticas podem
não contaminar os aquíferos, se forem instaladas fora das áreas de recarga e forem
constantemente monitoradas. Prudente mencionar que o esgoto industrial e doméstico deve ser
tratado antes de ser lançado em corpo hídrico superficial ou subterrâneo. (ABAS, 2018, n.p)
Os resíduos sólidos urbanos depositados em lixões ou aterros sanitários são outra
fonte de contaminação listada pela ANA. No caso dos aterros, para sua construção deve ser
feita uma análise geológica do solo onde será instalado e a área de influência, sendo que sua
construção em áreas de solo com alta permeabilidade ou em áreas de recargas é proibida.
Contudo, se observadas a técnicas de impermeabilização do solo na construção do aterro, é
possível a gestão de resíduos sólidas em áreas de baixa permeabilidade do solo. (ANA, 2018,
n.p)
Os lixões, por sua vez, são um problema de contaminação em qualquer área ou
terreno. A decomposição do lixo gera um líquido denominado chorume, que possui alta
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concentração de substâncias nocivas orgânicas, inorgânicas ou patogênicas. (IRITANI; EZAKI,
2012, p. 17)
Com o objetivo de por um fim no uso de lixões e aterros no Brasil, a Política
Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, instituída pela Lei nº 12.305/10, definiu data limite para
o fechamento dos aterros, que seria de 4 anos após o início de vigência da Lei4, o que não foi
cumprido até o momento.
Os postos de combustíveis também são possíveis fontes de contaminação, pois
armazenam seus combustíveis em tanques de estocagem subterrânea. O vazamento desses
tanques pode levar para as águas subterrâneas substâncias como benzeno, tolueno, etilbenzeno,
xileno, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos5, entre outros, que em determinadas
concentrações, podem ser tóxicas para o ser humano, ocasionando doenças, inclusive o câncer.
(IRITANI; EZAKI, 2012, p. 81).
Sobre a contaminação decorrente da mineração Iritani e Ezaki (2012, p. 83)
explicam que
Problemas relacionados à mineração ocorrem quando há disposição inadequada de
resíduos (rejeitos da atividade mineradora), situação que favorece a exposição dos
materiais às interpéries, seu carreamento a corpos d’água e infiltração no subsolo.
Alguns minerais, como os sulfetos, presentes em minerais como a pirita, calcopirita e
marcassita, oxidam-se quando expostos ao ar e à água, produzindo ácidos que alteram
as características naturais do meio e acarretam o aumento de metais tóxicos
dissolvidos na água. Além disso, a má utilização das cavas, após o término da
mineração, também propicia o ressico de poluição para a água subterrânea, pois
acabam sendo utilizadas inadequadamente como lixão.

Atualmente, o maior exemplo de poluição por mineradora no Brasil, com danos às
águas superficiais e subterrâneas é o Desastre de Mariana/MG, considerado o maior acidente
do gênero no país.6
Assim, as águas subterrâneas estão mais protegidas da poluição do que as águas
superficiais, mas isso não significa que elas estejam isentas de contaminação por agentes
nocivos oriundos do ambiente externo, ou seja, as águas subterrâneas são vulneráveis à

4

De acordo com o relatório da Controladoria Geral da União – CGU publicado em janeiro de 2018, a PNRS não
está cumprindo os objetivos propostos na lei. Constataram que implantar a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, com a consequente erradicação dos lixões em todo o país, só será possível se a PNRS for
priorizada pelo Governo Federal, bem como os estados e municípios terem maior engajamento, na busca por uma
atuação conjunta e compartilhada. Para mais detalhes acessar https://auditoria.cgu.gov.br/download/9805.pdf.
5
Todas essas substâncias químicas são componentes de combustíveis como diesel e gasolina.
6
Ocorrido no município de Mariana/MG, em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão
liberou um volume estimado de 34 milhões de m3 de rejeitos de mineração, causando perdas de vidas humanas e
diversos impactos socioeconômicos e ambientais na bacia do rio Doce. As ondas de lama e de cheia produzidas
pelo rompimento percorreram mais de 650km até a foz do rio no litoral do Espirito Santo. A alta carga de
sedimentos que alcançou os corpos d'água da bacia causou a interrupção do abastecimento d'água das populações
servidas pelo rio Doce além do comprometimento dos demais usos. (ANA, 2017, p. 49)
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poluição. Para entender esse conceito de vulnerabilidade e determinar a importância de
identificar os riscos para se adotar medidas que serão empreendidas para proteção do recurso,
é preciso a compreensão da Teoria do Risco, o que será oportunamente tratado no Capítulo 3
deste trabalho, a seguir.
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2

AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Em razão do acelerado processo de degradação ambiental feito pelo homem, surgiu

a necessidade de tentar impedir/remediar as práticas nocivas ao meio ambiente. “A raridade da
água impôs ao direito ‘uma obrigação de reagir’”. (D’ISEP, 2010, p. 255).
Não é de hoje que a proteção ao meio ambiente vem sendo discutida mundialmente.
Considerando a abundância de recursos naturais do qual dispõe o Brasil, criar mecanismos de
proteção desses bens foi uma preocupação do legislador desde o início.
O federalismo é o mecanismo que rege o sistema político brasileiro. Pode ser
definido como um sistema político, no qual vários Estados, mantendo sua autonomia, se reúnem
para formar um Estado Federal, e dele seguir normas gerais (CONCIANI, 2009, p. 268), sendo
essa uma das principais características desse sistema.
Ainda, no federalismo o poder central deve intervir minimamente, pautando-se nas
diretrizes constitucionalmente definidas, restando aos outros entes federados os poderes
remanescentes, sempre zelando pelo equilíbrio de poderes distribuídos entre o poder central e
os entes federados (FERREIRA, 2006, p. 136).
Nesse modelo de Estado, os membros federados gozam somente de autonomia
interna, pois privam-se da soberania para somente o Estado Federal a detenha (FERREIRA,
2006, p. 135).
A organização de um território, a forma como serão distribuídos os bens e o uso e
gestão dos recursos naturais, são escolhas políticas feitas pelo poder público, que se baseiam
no risco, e visam o futuro. Elas se manifestam por meio da regulamentação. (VEYRET, 2007,
p. 17).
Entretanto, em que pese a existência de normas formais, elas por si só, não são
suficientes para assegurar a correta gestão de todos esses recursos, uma vez que é necessário a
existência de mecanismos que possibilitem a aplicação dessas leis de maneira coordenada e
homogênea/similar por todas as entidades envolvidas. (DEL PRETE, 2000, p. 52).
Com base nessas noções, constata-se a necessidade de analisar as normas jurídicas
brasileiras referentes as águas subterrâneas, a fim de alcançar o objetivo principal proposto por
este trabalho.
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2.1

Competência legislativa e dominialidade das águas subterrâneas

O artigo 22, inciso IV da Constituição Federal de 1988 preconiza que é competência
privativa da União legislar sobre a água (superficiais e subterrâneas), podendo essa atribuição
ser delegada aos Estados por Lei Complementar. Ou seja, todas as diretrizes gerais a serem
seguidas, devem ser editadas pela União, podendo os demais Estados, Distrito Federal e
Municípios elaborar regras administrativas visando salvaguardar as águas que se encontram sob
o seu domínio/território.
Antes da Constituição Federal de 1988 as águas subterrâneas eram consideradas
bem de uso particular, pois pertenciam por acessão ao proprietário do terreno, conforme artigo
526 do Código Civil de 1916. Com o atual texto constitucional em seu artigo 26, inciso I, as
águas subterrâneas passaram a ser bens públicos de uso comum das unidades federativas
(podendo ser utilizada por todos), portanto, inalienáveis. Contudo, para a sua utilização nos
ditames da lei, é necessário a outorga concedida pelo Estado a qual pertença o seu domínio.
No campo hídrico a União possui dupla competência: a primeira, quando legisla
privativamente, criando o direito sobre as águas; a segunda, pois edita normas administrativas
sobre as águas de seu domínio, em forma de lei ou não. (POMPEU, 2010, p. 50).
Inexiste no texto constitucional dispositivo que determine que as águas subterrâneas
que ultrapassem mais de um Estado sejam de domínio da União. Logo os Estados e Municípios,
podem legislar administrativamente sobre o tema, quando presente em seu território, sempre
observando as normas gerais ditadas em caráter Federal.
O artigo 24, inciso VI estipula a competência concorrente entre União, Estados e
Distrito Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.
Ressalte-se que todos esses temas se relacionam com a proteção das águas subterrâneas.
A União deve estabelecer as normas gerais, isto é, aquelas preordenadas para
disciplinar matérias que o interesse público exija que sejam unanimemente tratadas em todo o
país (ALVES, 2009, p. 53), porém, isso não impede que os Estados e o Distrito Federal como
titulares do domínio das águas subterrâneas tenham o poder dever de administrá-las, criando
políticas de recursos hídricos, desde que respeitada a legislação federal (POMPEU, 2010, p.
144). A Constituição Federal limitou aos Estados e ao Distrito Federal o poder de criar, alterar
e extinguir direitos sobre a água, mas não coibiu a instituição de normas administrativas
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referentes à utilização, preservação, e recuperação do recurso, na qualidade de bem público
(POMPEU, 2010, p. 145).
Importante registrar que não existe no âmbito federal nenhuma política específica
sobre as águas subterrâneas, havendo apenas uma tratativa rasa na Política Nacional dos
Recursos Hídricos (PNRH) e brevemente em outras normativas.
A competência suplementar dos Estados para legislar sobre determinada matéria,
quando da inexistência de lei federal, está prevista no artigo 24, §2º, e quando não houver norma
geral sobre matéria específica, o Estado tem competência legislativa plena para sanar essa
lacuna, conforme § 3º. Ainda, na superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário, de acordo com o §4º.
Alguns Estados possuem leis específicas para águas subterrâneas. É o caso de São
Paulo (pioneiro na proteção dessas águas e um dos primeiros a instituir a cobrança pelo uso de
recursos hídricos), Pernambuco, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, Paraná e Piauí.
Quanto aos municípios, o artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal vaticina
que compete a estes legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal
e a estadual, no que couber, não lhes cabendo parcela alguma da dominialidade hídrica
(POMPEU, 2010, p. 148).
O inciso VIII do mesmo artigo estabelece que os municípios devem promover, no
que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano. Esse inciso demonstra a íntima relação entre o
controle do uso e ocupação do solo e a proteção das águas subterrâneas, o que evidencia o dever
deste ente em editar normas para coibir a poluição dos recursos hídricos (BARBOSA et. al.,
2012, p. 148).
O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 expressa que todos têm direito a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever de todos zelar por esse equilíbrio, o
que inclui todos os entes da nossa federação. O artigo 23, inciso VI do mesmo diploma legal,
fixa o dever da União, Estados e Municípios de proteger o meio ambiente, logo o dever de
proteger as águas subterrâneas.
Por fim, a Constituição de 1988 definiu que é competência da União instituir
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) e definir critérios de
outorga de direitos de seu uso, conforme inciso XIX, do artigo 21. Esse inciso foi
regulamentado pela Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional
dos Recursos Hídricos e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

40

Com relação aos aquíferos, alguns ultrapassam o limite territorial de um Estado,
por vezes até o limite territorial do país (aquíferos transfronteiriços). Por previsão
constitucional, o domínio desses, por se tratarem de águas subterrâneas, são dos Estados. Mas
nesses casos, em que há a extrapolação de fronteira, a União não deveria ser a detentora do
domínio? Em que pese a exclusiva competência da União para celebrar tratados e acordos com
outros países, o domínio continua sendo dos Estados, visto que a legislação pátria não faz
distinção no tocante à extensão do aquífero.
Existem 11 aquíferos transfronteiriços: Amazonas (Solimões-Iça), Pantanal, Boa
Vista, Grupo Roraima, Costeiro, Aquidauana/Aquidaban, Litorâneo-Chui, Permo-Carbonífero,
Serra Geral, Caiuá-Bauru, Acaray e Guarani (BRASIL, MMA, 2018, n.p).
A Resolução nº 15/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) foi
editada a fim de tentar esclarecer o conflito de competências, quando de aquíferos
transfronteiriços, determinando que deve haver a integração dos diversos órgãos dos governos
federal, estaduais e do Distrito Federal, a ser promovida pelo Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Como não existe uma política federal com diretrizes (únicas) e básica para a gestão
das águas subterrâneas, a gestão dessas águas no Brasil é feita basicamente seguindo as
diretrizes previstas na Lei Federal 9.433/97, que instituiu a PNRH. Assim, cada Estado, de
maneira distinta, desenvolveu sua própria tutela jurídica para tratar do tema, e a implementação
destas encontram-se em níveis diferentes, mesmo quando o mesmo aquífero é partilhado.
(VILLAR, 2008, p. 79).
Em razão das águas subterrâneas estarem distribuídas de maneira desigual por todo
o território nacional, bem como, considerando que o Brasil é um país de proporções
continentais, ter um total conhecimento sobre as águas subterrâneas parece utópico, quanto
mais deixar a sua gestão integral à cargo somente da União. Nesse sentido, delegar aos Estados
a sua dominialidade e consequente responsabilidade na governança dessas águas, parece, para
esta pesquisadora, ser o mais acertado.

2.2

As águas minerais e subterrâneas

Desde 1940 com o Código de Minas, as águas minerais são tratadas à parte dos
recursos hídricos no ordenamento jurídico, tendo regimento específico e classificação próprias.
São bens da União, regidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.
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O Decreto-Lei nº 7.851/45, conhecido como Código de Águas Minerais, em seus
artigos 1º e 3º especificam o que são águas minerais e águas potáveis de mesa, a saber:
Artigo 1º - “Águas minerais” são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes
artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou
físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram
uma ação medicamentosa.
Artigo 3°- Serão denominadas "águas potáveis de mesa" as águas de composição
normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que
preencham tão-somente as condições de potabilidade para a região. (BRASIL, 1945)

Caraterísticas físico-químicos determinadas e/ou propriedades medicamentosas são
os fatores que permitem o tratamento jurídico diferenciado entre as águas minerais e as águas
subterrâneas. Entretanto, essa diferença é muito difícil de aferir na prática, vez que toda água
subterrânea com condições de potabilidade pode ser considerada como água potável de mesa
ou mineral (CAUBET, 2008, p. 4).
Essa diferenciação gera uma insegurança jurídica no tocante à preservação desse
bem, pois municípios e lavras que utilizam a mesma água, estão submetidos a regras e
regulamentos distintos, bem como estão vinculados a instituições e entes federativos diferentes.
Como no caso dos municípios que fazem parte do Circuito das Águas Minerais em Minas
Gerais. A água utilizada para o abastecimento público é tida como subterrânea, logo, de
domínio do Estado com gestão pelo Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SEGRH) e fiscalização pelo órgão estadual competente. Já a lavra particular, utilizada com
fim comercial, é enquadrada como recurso mineral, com domínio da União e obedece às normas
e regulamentos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) (BOSON, 2002, p.
1; CAUBET, 2008, p. 5). O Departamento Nacional de Produção Mineral é um órgão gestor do
Ministério de Minas e Energia (MME).
A importância das águas minerais no ciclo hidrológico e sua relação íntima com as
águas subterrâneas não foram consideradas pelo legislador, vez que as águas minerais não estão
incluídas na gestão dos recursos hídricos, regida pelo Lei nº 9.433/97, coordenada pelos comitês
de bacias hidrográficas, deve ser integrada, descentralizada, com participação da sociedade
civil, usuários e poder público (BOSON, 2002, p.2).
Para sanar ou amenizar esse problema, que pode gerar considerável impacto no
volume de água subterrânea utilizado, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
editou a Resolução nº 76 de 2007, a qual reconheceu “a necessidade de integração e atuação
articulada entre órgãos e entidades cujas competências se refiram aos recursos hídricos, à
mineração e ao meio ambiente”, e estabeleceu “diretrizes gerais para a integração entre a gestão

42

de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou
destinadas a fins balneários.” (BRASIL, 2007)
O artigo 3º da Resolução nº 76/2007 vaticina que os órgãos de gestão dos recursos
hídricos e os de recursos minerais “devem buscar compartilhar as informações existente e
compatibilizar os procedimentos, definindo de forma conjunta o conteúdo e os estudos técnicos
necessários.” (BRASIL, 2007)
De acordo com o Ministério de Minas e Energia
Todo o texto da referida norma do CNRH retrata, no seu conteúdo, o entendimento
de que as responsabilidades pelas outorgas do alvará de pesquisa, e posterior portaria
de lavra, para água mineral e água potável de mesa, são de competências restritas do
DNPM e do MME. Deixa claro que a integração da pesquisa e da lavra de águas
minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários, com a
gestão de recursos hídricos, se promove pelo compartilhamento de ações integradas e
harmonizadas que se estabelece, em dupla mão, na forma de acordos de cooperação
técnica firmados entre os respectivos órgãos gestores. De um lado, enquanto União
Federal, o DNPM – gestor dos bens minerais -, e do outro, o órgão outorgante estadual
- gestor dos recursos hídricos. (MME. 2015, p. 16-17)

Essa Resolução pode ser considerada um avanço jurídico para o tema. Entretanto,
ao considerar as dificuldades de gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas que são
geridas pelo mesmo órgão do Sistema de Recursos Hídricos, a inserção de um terceiro órgão
gestor, no caso, dos recursos minerais, parece tornar essa integração ainda mais desafiadora e
utópica.
A indústria de envase de água mineral está em constante processo de expansão, com
plantas em quase todo território nacional. Em 1995 haviam 319 lavras de concessões, e esse
número saltou para 706 no ano de 2004. De acordo com o último relatório disponibilizado pelo
Ministério de Minas e Energia, até o ano de 2015 foram concedidas 1.102 lavras. (BRASIL,
MME, 2015, p. 26). Em razão da produção de água mineral no Brasil ser volumosa, o seu
impacto nas águas subterrâneas e no ciclo hidrológico não pode ser desprezado.

2.3

Política Nacional dos Recursos Hídricos

A Lei Federal nº. 9.433 de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) e trouxe uma nova perspectiva para a gestão dos recursos hídricos no país. Para
coordenar essa gestão, a lei determinou a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH), que de acordo com o artigo 32 da Lei, tem por objetivo
coordenar a gestão integrada de águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados
com os recursos hídricos, implementar a Política Nacional dos Recursos Hídricos, planejar,
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regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos e promover a
cobrança pelo uso de recursos hídricos.
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é composto, no âmbito
federal pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), pela Secretaria de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano (SRHU), pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Agência
Nacional de Águas (ANA). Já no âmbito estadual, compõe-se pelos Conselhos de Recursos
Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, Comitês de Bacia Hidrográfica, pelos órgãos dos
poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se
relacionem com a gestão de recursos hídricos e pelas Agências de Água, conforme artigo 33 da
PNRH.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o órgão mais importante do
SINGREH. O Ministro do Meio Ambiente é o presidente, e ainda é composto por representantes
dos Ministérios e Secretarias Especiais da Presidência da República, membros dos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos, usuários de recursos hídricos7 e representantes de organizações
civis de recursos hídricos8 (VILLAR, 2008, p. 64)
Dentro desse conselho foi criada a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS),
que tem como objetivos: discutir e propor a inserção da gestão de águas subterrâneas na Política
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos; compatibilizar as legislações relativas a exploração
e a utilização destes recursos; propor mecanismos institucionais de integração da gestão das
águas superficiais e subterrâneas; analisar, estudar e emitir pareceres sobre assuntos afins;
propor mecanismos de proteção e gerenciamento das águas subterrâneas; propor ações
mitigadoras e compensatórias; analisar e propor ações visando minimizar ou solucionar os
eventuais conflitos. (BRASIL, CNRH, 2018).
Como exposto anteriormente, a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano (SRHU/MMA) é responsável pela coordenação, elaboração de planos, programas e
projetos nacionais, referentes a águas subterrâneas, bem como, estabelecimento de diretrizes
nacionais nos casos onde a representação do país seja necessária, como por exemplo o Projeto
Sistema Aquífero Guarani. (BRASIL, MMA, 2018, n.p)
A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada pela Lei nº 9.984/2000, e é
considerada um braço executivo do SINGREH, e tem como principal objetivo implementar a
7

Irrigantes; indústrias; concessionárias e autorizadas de geração de energia hidrelétrica; pescadores e usuários da
água para lazer e turismo; prestadoras de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
hidroviários.
8
Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; organizações técnicas e de ensino e pesquisa,
com interesse na área de recursos hídricos; organizações não-governamentais.
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Política Nacional dos Recursos Hídricos. É uma autarquia sob regime especial, que possui
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Tem como
objetivo promover a gestão descentralizada e participativa, em sintonia com os órgãos e
entidades que integram o SINGREH e a implantar os instrumentos de gestão previstos na
PNRH.
Ainda, sob os cuidados da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do
Ministério do Meio Ambiente, o Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS) tem como
meta ampliar os conhecimentos básicos hidrogeológicos, propiciar a implementação e o
fortalecimento institucional e legal, além da formulação de políticas para as águas subterrâneas
compatíveis com a Política Nacional de Recursos Hídricos. (BRASIL, MMA, 2018, n.p).
O esquema a seguir, exemplifica bem a estrutura estabelecida pela Política Nacional
de Recursos Hídricos para a gestão das águas:

Fonte: Site MMA, 2018.9

2.3.1 As águas subterrâneas na Política Nacional de Recursos Hídricos
A instituição da Política Nacional dos Recursos Hídricos trouxe uma nova
perspectiva para a gestão das águas no Brasil, ao prever a criação de instrumentos como o Plano
Estadual de Recursos Hídricos, Plano de Bacia, outorga de direito de uso dos recursos hídricos,
9

Para maiores informações acessar http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-degerenciamento-de-recursos-hidricos
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escolha da bacia hidrográfica como unidade a ser gerenciada, devendo, todos os atores
envolvidos, agir, juntamente com os entes federais, porém de maneira descentralizada,
buscando a gestão participativa e integradas das águas. (VILLAR, 2008, p. 64)
De acordo com a PNRH, a delimitação da bacia hidrográfica facilitou o
gerenciamento das águas. No entanto, importante ressaltar que a bacia hidrogeológica, na qual
está alocada a água subterrânea, não corresponde a mesma bacia hidrográfica da água
superficial. E nesse aspecto, caso não haja real parceria de cooperação entre os órgãos gestores,
a gestão dos aquífero irá se tornar muito difícil.
De acordo com Villar (2008, p. 64), o único ponto da PNRH que aborda as águas
subterrâneas de modo que pode ser considerado satisfatório é quando trata da outorga de uso.
Tanto que o próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) reconheceu o lapso e
editou a Resolução nº 9/2000, na qual instituiu a Câmara Técnica Permanente de Águas
Subterrâneas, que, conforme artigo 2º, inciso I, tem dentre os seus objetivos “discutir e propor
a inserção da gestão de águas subterrâneas na Política Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos” (BRASIL, CNRH, 2000).
A PNRH em seu artigo 3º trata das diretrizes gerais de ação, dentre elas a
“integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental” (inciso III) e a “articulação
da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo” (inciso V) (BRASIL, 1997), o que, em
tese, seria a base para tratar das áreas de recarga de um aquífero, o que não foi mencionado em
momento algum na legislação. Embora preveja essas integrações, no texto legal não determina
como deve ser feita.
A edição da referida lei trouxe esperança para a gestão das águas subterrâneas,
porém após o estudo da norma jurídica, observa-se o esforço não foi o suficiente para abranger
todas as peculiaridades dos recursos hídricos subterrâneos, a iniciar pela falta de conhecimento
técnico sobre os aquíferos, tornando mais difícil elaborar uma correta política de gestão.
O desconhecimento técnico e limitado, somados à falta de mão de obra técnica
especializada e de uma legislação estruturada, são fatores que aliados ao desconhecimento do
tema pela sociedade (muitas vezes por se tratar de um recurso não visível e em grande parte,
pela cultura de achar que o recurso hídrico jamais faltará) corroboram para o que o tema seja
muito pouco lembrado quando da elaboração e implementação de políticas públicas, conforme
afirma Villar. (2008, p. 65)
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2.3.2 Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos

O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos está previsto no artigo
25 da Lei nº. 9.433/97, e se trata de “um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e
recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão” e é
regido pelos seguintes princípios: descentralização da obtenção e produção de dados e
informações; coordenação unificada do Sistema e garantia de acesso às informações para toda
a sociedade (BRASIL, 1997, art. 26).
Esse sistema se refere aos recursos hídricos superficiais e sua aplicação não é
satisfatória. Com relação as águas subterrâneas, a situação é ainda mais delicada. Os
conhecimentos relacionados à exploração, captação, controle, proteção, usos e outorgas, é
muito escasso, e quando existente são incompletos ou não uniformes, além de restringir-se aos
órgãos públicos, instituições científicas ou usuários. (VILLAR, 2008, p. 72)
O Serviço Geológico do Brasil desenvolveu um sistema chamado Sistema de
Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS, o qual é responsável por gerir o Cadastro
Nacional de Postos. Atualmente existem cerca de 301.280 poços cadastrados no Brasil,
conforme divisão exposta na tabela abaixo:
UF

QUANTIDADE

UF

QUANTIDADE

UF

QUANTIDADE

486

AC

779

MA

12.166

RJ

AL

1.652

MG

20.457

RN

11.715

AM

8.870

MS

1.999

RO

2.459

AP

105

MT

3.747

RR

1.632

BA

24.199

PA

8.509

RS

18.228

CE

23.289

PB

19.363

SC

7.545

DF

198

PE

30.109

SE

5.550

ES

1.009

PI

29.303

SP

32.816

GO

5.318

PR

28.578

TO

1.199

Fonte: SIAGAS, 2018.

Esse sistema só é possível mediante a cooperação técnica dos órgãos federais,
estaduais e municipais que são responsáveis por prover e gerir os dados, reportando-os para o
Serviço Geológico do Brasil, que gerencia a base de dados, tornando-os públicos. Esses dados
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são muito importantes para a gestão e planejamento dos recursos hídricos subterrâneos, pois
podem servir de subsídios para os Planos Diretores de Recursos Hídricos.
De acordo com Villar (2008, p. 74) esse sistema ainda está incompleto, o que ocorre
em razão da dificuldade ou impossibilidade de se obter informações completas dos cadastros,
ou ainda, pela falta de um relatório do responsável pela perfuração. O sistema também precisa
melhorar as informações que são disponibilizadas ao público, visto que ter acesso a dados mais
completos, é necessário autorização do Serviço Geológico do Brasil.

2.3.3 Os Planos de Recursos Hídricos

Os Planos de Recursos Hídricos, que estão inseridos na Política Nacional de
Recursos Hídricos, são Planos Diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da
Política, conforme art. 8º da Lei nº 9.433/2007. Estes planos são elaborados por bacia
hidrográfica, por Estado e para o país, e são planos a longo prazo, com horizonte de
planejamento compatível com o período de implementação de seus programas e projetos
(SILVA, 2010, p. 133-134).
De acordo com o artigo 6º da Lei 9.433/97 “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.” (BRASIL, 1997).
Nesses Planos devem conter o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de
modificações dos padrões de ocupação do solo; balanço entre disponibilidades e demandas
futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos
potenciais; metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos
recursos hídricos disponíveis; medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e
projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; as prioridades para
outorga de direitos de uso de recursos hídricos; as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso
dos recursos hídricos e propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas
à proteção dos recursos hídricos. (BRASIL, 1997, art. 7).
O CNRH complementou esse instrumento por meio da Resolução nº 22/2002, na
qual ficou determinado aos Planos de Recursos Hídricos a competência por viabilizar a gestão
das águas subterrâneas, devendo observar os seus usos múltiplos, as peculiaridades de função
do aquífero e fatores como qualidade e quantidade para a promoção do desenvolvimento social
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e ambiental sustentável, bem como caracterizar os aquíferos e definir as relações de cada um
com os demais corpos hídricos da superfície e também os subterrâneos, e com o meio ambiente,
buscando a gestão sistêmica, integrada e participativa.
Nos Planos de Recursos Hídricos devem conter, no mínimo, as seguintes
informações: sua caracterização natural com a delimitação de área espacial; o cômputo das
águas subterrâneas no balanço hídrico; a estimativa das recargas e descargas, tanto naturais
quanto artificiais; a estimativa de suas reservas permanentes exploráveis; a caracterização
físico, química e biológica dos aquíferos e as devidas medidas de uso e proteção cabíveis.
Consoante os artigos 5º e 6º, todas as ações potencialmente impactantes (com
estimativa das fontes pontuais e difusas de poluição), de proteção e mitigação que serão
empreendidas, devem constar no Plano, inclusive medidas de emergência a serem adotadas em
caso de contaminação e poluição acidental. Nos Planos devem explicitar medidas de prevenção,
proteção, conservação e recuperação dos aquíferos.

2.3.4 Enquadramento dos corpos de água

A Resolução nº. 357/05 do CONAMA que dispõe sobre a classificação dos corpos
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabeleceu condições e padrões de
lançamento de efluentes, foi um outro importante instrumento instituído pela PNRH. Essa
resolução aplicava-se somente às águas superficiais (art. 1º), aqui consideradas as doces,
salobras e costeiras, e não definiu os padrões máximos de lançamento permitidos.
Para tutelar as águas subterrâneas o CONAMA editou a Resolução 396/2008.
Referida resolução dispõe as diretrizes gerais para as Agencias de Bacia proponham aos
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica o enquadramento segundo as características
hidrogeológica dos aquíferos e seus usos preponderantes.
O artigo 3º dessa resolução classifica as águas subterrâneas como se vê:
I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses
destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção
integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de água superficial
enquadrados como classe especial;
II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem
alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento
para quaisquer usos preponderantes devido às suas características hidrogeoquímicas
naturais;
III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem
alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento
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adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas características
hidrogeoquímicas naturais;
IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, com
alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o
tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado,
dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas
naturais;
V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com
alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser
utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; e
VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que
possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a
atividades que não têm requisitos de qualidade para uso.

De acordo com o artigo 20, os órgãos ambientais devem promover a implementação
das áreas de aquífero juntamente com os órgãos gestores dos recursos hídricos, logo, é dever
do SINGERH identificar as características de cada aquífero, estabelecer as metas para alcançar
a classe desejada para então, poder classifica-los na classe adequada.
O licenciamento ambiental e o zoneamento econômico-ecológico (zoneamento
ambiental) devem seguir as restrições e exigências da classe de enquadramento das águas
subterrâneas, consoante artigo 22.
O enquadramento poderá interferir de maneira direta na delimitação espacial da
bacia hidrográfica, uma vez que haverá um controle mais efetivo das atividades produtivas e da
expansão urbana, na medida em que são estabelecidas as medidas de proteção para a
manutenção das classes. (VILLAR, 2008, p. 72).
Em estudo mais recente, Villar (2015, p. 84) apontou que essa Resolução 396/2008
do CONAMA, foi medida que não se desenvolveu, sendo apenas mais uma boa intenção para
tentar desenhar a gestão das águas subterrâneas no Brasil.

2.3.5 Outorga de direito de uso de recursos hídricos

A outorga do direito de uso da água “é o instrumento pelo qual o Poder Público
atribui ao interessado, público ou privado, o direito de utilizar privativamente o recurso
hídrico.” (GRANZIERA, 2011, p. 180)
O artigo 11 da Lei n. 9.433/1997 estabelece que “O regime de outorga de direitos
de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo
dos usos de água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”. Os Governos não podem
agir sem igualdade ao darem acesso à água nem conceder ou autorizar usos que agridam a
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qualidade e a quantidade das águas. (MACHADO, 2017 p. 455) Importante mencionar que “A
outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito
de seu uso”, conforme artigo 18 da PNRH.
Outorga “[...] é tido na significação jurídica como o consentimento, a autorização, a concessão
ou o poder.” (SILVA, 1991, p. 295-296). A Instrução Normativa 4, de 21.6.2000, do Ministério
do Meio Ambiente definiu
Outorga de direito de uso de recursos hídricos como ato administrativo, de
autorização, mediante o qual o Poder Público outorgante, faculta ao outorgado o direto
de uso do recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e condições expressas
no respectivo ato.

De acordo com Jérson Kelman (1997, apud MACHADO, 2017 p. 457) o objetivo
da outorga é dar “garantia quanto à disponibilidade de água, assumida como insumo básico de
processo produtivo”. Ressalta que “a outorga tem valor econômico para quem a recebe, na
medida em que oferece garantia de acesso a um bem escasso.” Ainda, explica que “um grande
complicador no processo de emissão de outorgas tem origem no fato de que o conceito de
“disponibilidade hídrica” admite diferentes formulações, porque a vazão fluvial é uma variável
aleatória, e não uma constante”.
O artigo 12 da Lei n. 9.433/1997 estipula os usos de recursos hídricos sujeitos à
outorga:
I – derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para
consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
II – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de
processo produtivo;
III – lançamento de corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos,
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V – outros casos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade da água existente
em um corpo de água. (BRASIL, 1997)

O último inciso desse artigo é genérico, e se refere a qualquer uso não
expressamente definido que altere o regime hídrico, como por exemplo, obras hidráulicas:
“barragens, açudes, tanques de reservação, diques de proteção, diques, soleiras de nível, [...]
canais, retificação, espigões, desvios, [...] pontes, aquedutos, oleodutos.” (MACHADO, 2017,
p. 457)
Alguns usos de recursos hídricos não necessitam de outorga, como os casos
previstos no §1º do artigo 12 da Lei n. 9.433/1997, in verbis:
I – o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos
populacionais, distribuídos no meio rural;
II – as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;
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III – as acumulações de volumes de água considerados insignificantes.

Consoante Milaré (2015, p. 658) “A outorga do direito de uso dos recursos hídricos
é ato inerente do poder de polícia administrativa, afeto, no caso, às autoridades competentes da
União, dos Estados ou do Distrito Federal”. Ou seja, a União, através da Agência Nacional de
Águas concederá outorga de direito de uso de recursos hídricos sob as águas de seu domínio, e
quanto aos Estados e Distrito Federal essa atribuição é dos órgãos indicados em suas respectivas
leis, sob as águas de seus domínios, de acordo com o artigo 14, da Lei n. 9.433/1997.
A competência para conceder a outorga de direito de uso de recurso hídrico de
domínio da União pode ser delegado aos Estados e ao Distrito Federal, mediante ato do Poder
Executivo Federal, conforme o §1º do artigo 14, da Lei n. 9.433/1997.
Toda outorga deve estar condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos
Planos de Recursos Hídricos, respeitada a classe em que o corpo de água estiver enquadrado,
mantidas as condições adequadas ao transporte aquaviário e garantia de preservação de uso
múltiplo das águas, conforme artigo 13. A outorga terá validade máxima de 35 (trinta e cinco)
anos, que podem ser renovados, conforme estabelece o artigo 16 da Lei das Águas.
O artigo 15 da PNRH elenca as hipóteses em que a outorga poderá ser suspensa
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado. Isso poderá ocorrer se houver:
I – não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
II – ausência de uso por 3 (três) anos consecutivos;
III – necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive
das decorrentes de condições climáticas adversas;
IV – necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V – necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais
não se disponha de fontes alternativas;
VI – necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de
água.

De acordo com Édis Milaré (2015, p. 660) o inciso I é uma punição para o
outorgado que não cumpre as obrigações impostas na outorga. O inciso II é caso típico de
caducidade por desuso. O inciso III “Versa sobre medida preventiva ou corretiva a ser adotada
em episódios críticos referentes à quantidade de água para garantir usos essenciais à saúde
pública, por exemplo. O inciso IV se refere a episódios críticos referentes à qualidade da água.
O uso múltiplo das águas deve ser preservado, e por isso, em caso de escassez, em que serão
priorizados o consumo humano e a dessedentação de animais, aplicar-se-á o inciso V. E por
fim, o inciso VI é similar ao V, mas com o objetivo de garantir a navegabilidade como uso
prioritário.
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A cobrança pelo uso de recursos hídricos fica sujeita à outorga, uma vez que não
pode haver cobrança de atividades e obras clandestinas ou cujos usos não tenham sido
outorgados. “Por esse motivo as Agências de Água têm interesse em fazer a comunicação das
atividades e obras não autorizadas ou não concedidas, para que a cobrança possa vir a ser
efetuada.” (MACHADO, 2017, p. 471)
Nos casos de direito de uso que a outorga é dispensada não haverá cobrança.
Quando houver a suspensão da outorga, no período em que esta ficar suspensa não haverá
cobrança. Havendo embargo definitivo, previsto no artigo 50, inciso IV, da Lei n. 9.433/1997,
a outorga estará revogada e não poderá ser efetuada a cobrança. Mas se o embargo for
provisório (artigo 50, inciso III, da Lei n. 9.433/1997), esse irá impedir o uso dos recursos
hídricos no prazo de sua vigência, e o outorgado terá que recolher o valor referente ao uso dos
recursos hídricos. (MACHADO, 2017, p. 471).
Importante ressaltar que a outorga não necessariamente implica em cobrança pelo
uso de recursos hídricos. O Poder Público pode conceder o uso e não cobrar por ele, vindo o
usuário a arcar, neste caso, somente com os custos advindos da outorga.
De acordo com Villar (2008, p. 68), a outorga é um dos poucos instrumentos da
PNRH destinados as águas subterrâneas que tem atingido o seu objetivo. Embora cada Estado
a faça de uma forma, nos moldes de suas legislações estaduais, as outorgas estão sendo
emitidas. Por outro lado, a ANA estima que o número de poços clandestinos são quase o dobro
do número de poços cadastrados, o que demonstra um descontrole do Poder Público sobre o
real cenário de utilização dos aquíferos.
Essa ausência básica de informação/controle quanto ao número de poços
cadastrados representa um elevado risco para a “saúde” desses aquíferos que estão sendo
utilizados, muitas vezes em demasia, sofrendo ainda risco de poluição, rebaixamento de seu
nível, podendo, inclusive, ocorrer a utilização total da reserva subterrânea.

2.3.6 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

A partir da exacerbada degradação ambiental feita pelo homem, surgiu a
necessidade de tentar impedir/remediar as práticas nocivas ao meio ambiente. “A raridade da
água impôs ao direito ‘uma obrigação de reagir’”. (D’ISEP, 2010, p. 255).
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Com relação às águas, essa reação se deu através da Política Nacional dos Recursos
Hídricos (PNRH), que em seu artigo 5º, inciso IV estabelece a cobrança pelo uso de recursos
hídricos como um instrumento da PNRH.
Conforme artigo 19 da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a cobrança pelo
uso de recursos hídricos tem por objetivos (i) reconhecer a água como bem econômico e dar ao
usuário uma indicação de seu real valor; (ii) incentivar a racionalização do uso da água e (iii)
obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados
nos planos de recursos hídricos.
Consoante Édis Milaré (2015, p. 662) “O incentivo à racionalização é fundamental,
e em razão dele, a cobrança deve ser sempre tida como instrumento de gestão das águas, mais
do que fonte de recursos para financiamento de programas.”
A cobrança pelo uso da água, embora contrato atípico tem caráter contratual e regese subsidiariamente segundo os contratos civil, e como contrato deve garantir paz social e
assegurar a liberdade individual. “O contrato de uso hídrico remunerado é negócio jurídico que
busca, assegurada e respeitada a autorregulamentação quanto às condições do uso e sua
remuneração, alcançar seu fim de educar, conscientizar e internalizar custos.” (D’ISEP, 2010,
p. 276-278)
De acordo com informações disponibilizadas pelo site da ANA (2018, n.p.)
Essa cobrança não é um imposto ou tarifa cobrados pelas distribuidoras de águas na
cidade, mas sim uma remuneração pelo uso de um bem público. Todos e quaisquer
usuários que captem, lancem efluentes ou realizem usos não consuntivos diretamente
em corpos de água necessitam cumprir com o valor estabelecido.

O artigo 21 da Lei n. 9.433/1997 dispõe sobre os aspectos a serem observados para
a fixação dos valores que serão cobrados pelo uso dos recursos hídricos, sendo eles: o volume
retirado e regime de variação nas derivações, captações e extrações de água e o volume lançado,
regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxidade do efluente,
quando do lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos.
O artigo 22 da Lei n. 9.433/1997 estabelece a forma como serão aplicados os
valores arrecadados, in verbis:
Art. 22 Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão
aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão
utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de
Recursos Hídricos;
II – no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e
entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§1º A aplicação das despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a 7,5% (sete
e meio por cento) do total arrecadado.
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§2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido
em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a
qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água.

A Lei Federal instituiu a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da
União, e a introduziu como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos,
entretanto, quando as águas forem de domínio do Estado, cabe a este decidir acerca da cobrança.
(POMPEU, 2010, p. 248).
Nesse sentido, assevera Pompeu quando se refere aos Estados
[...] Estes são autônomos, organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios da federal, sendo-lhes reservadas as competências
por esta não vedadas. Não sendo a cobrança pela utilização das águas princípio
constitucional, os Estados têm, igualmente, competência para editar normas
administrativas sobre a gestão e cobrança das águas, mesmo sob a forma da lei.
(POMPEU, 2010, p. 249)

Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, conforme legislação
pertinente e a cobrança pelo uso de recursos hídricos será efetuada pela entidade ou órgão gestor
de recursos hídricos ou, por delegação destes, pela Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade
delegatária, de acordo com os artigos 4 e 5 da Resolução nº. 48/2008 do CNRH.
O artigo fixa, mais especificamente do que o artigo 21 da PNRH10, os aspectos a
serem observados para fixação do valor que será cobrado. Os valores cobrados podem ser
10

Art. 7º Para a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos deverão ser observados,
quando pertinentes, os seguintes aspectos relativos:
I - à derivação, captação e extração:
a) natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
b) classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso ou da derivação;
c) a disponibilidade hídrica;
d) grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
e) vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação;
f) vazão consumida, ou seja, a diferença entre a vazão captada e a devolvida ao corpo de água;
g) finalidade a que se destinam;
h) sazonalidade;
i) características e a vulnerabilidade dos aqüíferos;
j) características físicas, químicas e biológicas da água;
l) localização do usuário na bacia;
m) práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água;
n) condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais existentes;
o) sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários; e
p) práticas de reuso hídrico.
II - ao lançamento com o fim de diluição, assimilação, transporte ou disposição final de
efluentes:
a) natureza do corpo de água;
b) classe em que estiver enquadrado o corpo de água receptor no ponto de lançamento;
c) a disponibilidade hídrica;
d) grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
e) carga de lançamento e seu regime de variação, ponderando-se os parâmetros biológicos,
físico-químicos e de toxicidade dos efluentes;
f) natureza da atividade;
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diferenciados, fundados em critérios referentes à qualidade e quantidade dos recursos hídricos,
o seu uso e localização temporal ou espacial, de acordo com as características privativas das
respectivas unidades hidrográficas. Essa diferenciação será proposta pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica, conforme dispõe o §1º do artigo 7º da Resolução n. 48/2005 do CNRH.
Ainda, os Comitês de Bacia Hidrográfica poderão instituir mecanismos de
incentivo e redução do valor a ser cobrado decorrência de investimentos voluntários para ações
de melhoria da qualidade, da quantidade de água e do regime fluvial, que resultem em
sustentabilidade ambiental da bacia e que tenham sido aprovados pelo respectivo Comitê,
consoante o § 2º do artigo 7º da Resolução n. 48/2005 do CNRH.
Nos moldes do artigo 9º mediante exposição fundamentada ao respectivo Comitê
de Bacia Hidrográfica e, em grau de recurso, ao competente Conselho de Recursos Hídricos, o
usuário poderá solicitar revisão do valor final que lhe foi estabelecido para pagamento pelo uso
de recursos hídricos.
Atualmente a cobrança pelo uso de recursos hídricos está instituída várias bacias
hidrográficas estaduais. No âmbito federal, são 6 bacias hidrográficas que ganham destaque:
Paraíba do Sul; Piracicaba, Capivari e Jundiaí; São Francisco; Doce; Verde Grande e Paranaíba.
A Bacia do Paraíba do Sul foi a pioneira na instituição da cobrança, que se iniciou
em 2003. Desde o início até abril de 2018, já foram arrecadados R$ 193.380.292,41 (cento e

g) sazonalidade do corpo receptor;
h) características e a vulnerabilidade das águas de superfície e dos aquíferos;
i) características físicas, químicas e biológicas do corpo receptor;
j) localização do usuário na bacia;
l) práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água;
m) grau de comprometimento que as características físicas e os constituintes químicos e biológicos dos efluentes
podem causar ao corpo receptor;
n) vazões consideradas indisponíveis em função da diluição dos constituintes químicos e biológicos e da
equalização das características físicas dos efluentes;
n) redução da emissão de efluentes em função de investimentos em despoluição;
o) atendimento das metas de despoluição programadas nos Planos de Recursos Hídricospelos Comitês de Bacia;
p) redução efetiva da contaminação hídrica; e
q) sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários.
III - aos demais tipos de usos ou interferências que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água de um
corpo hídrico:
a) natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
b) classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso ou da derivação;
c) a disponibilidade hídrica;
d) vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação;
e) alteração que o uso poderá causar em sinergia com a sazonalidade;
f) características físicas, químicas e biológicas da água;
g) características e a vulnerabilidade dos aquíferos;
h) localização do usuário na bacia;
i) grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
j) sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários; e
l) finalidade do uso ou interferência.
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noventa e três milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e um
centavos), segundo dados da ANA11.

2.4

Gestão do solo

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantia constitucional, é
uma extensão do direito à vida. A legislação pertinente ao uso e ocupação do solo é de
fundamental importância para proteção das águas subterrâneas, e nesse aspecto a questão
ambiental se insere na Política Urbana e Agrícola Nacional, uma vez que para elaborar a divisão
do espaço urbano e rural é necessário que o Poder Público considere vários aspectos, dentre
eles as águas subterrâneas, bem como obriga o particular a observá-la quando da exploração
desse recurso em sua propriedade. (VILLAR, 2008, p. 77)
O uso da propriedade pelo particular deve atender a sua função social, conforme
previsão constitucional (art. 170, III, CF), respeitando o meio ambiente. A defesa do meio
ambiente também é classificada como princípio da ordem econômica, prevista no artigo 170,
inciso VI da Carta Magna.
No artigo 186 da Constituição Federal estão dispostos os requisitos necessários para
propriedade rural atender à função social, dentre eles o “aproveitamento racional e adequado”,
bem como “a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio
ambiente” (incisos I e II). No mesmo sentido a Política Nacional do Meio ambiente (Lei nº
8.171/91) tem como um dos seus objetivos “a proteção e recuperação do meio ambiente e o uso
racional dos recursos naturais”, consoante artigo 3º, inciso IV.
A função social da propriedade urbana será a determinada no Plano Diretor. O
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), rege a política urbana estabelecida pelos artigos 182 e
183 da Constituição Federal, explicita a questão ambiental como regra geral para o
cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana:
Artigo 2º. A politica urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de

11

Relatório de arrecadação acumulada. Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/todos-osdocumentos-do-portal/documentos-saf/coarc/pcj-2018-acumulado-2018-04.pdf> Acesso em: 01 jun. 2018.
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influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus
efeitos negativos sobre o meio ambiente;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: b) a proximidade de usos
incompatíveis ou inconvenientes; g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em
vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de
influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica
do Município e do território sob sua área de influência;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

Dessa forma, o Plano Diretor dos municípios tem papel importante na gestão das
águas subterrâneas, bem como regiões de afloramento de aquíferos, em razão da ausência de
lei específica que delimite as áreas de proteção para aquíferos e suas implicações (VILLAR,
2008, p. 79).
O Código Civil de 2002 traz em seu artigo 1228, §1º, a chamada função
socioambiental da propriedade, quando estabelece que:
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas. (BRASIL, 2002).

Do exposto, entende-se que o uso e ocupação do solo devem considerar a proteção
do meio ambiente e dos recursos naturais, incluindo os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, desde que o direito de propriedade não prejudique o direito de outros cidadãos ou
a sociedade (MACHADO, 2017, p. 471)
Para verificar se a propriedade cumpre sua função social ou se a exploração está
dentro dos limites aceitáveis, no caso dos recursos hídricos superficiais, fica mais fácil a
identificação desses quesitos. Para a proteção dessas, existe na legislação a previsão de áreas
de proteção em razão da existência de curso de água, o que gera impactos direto na qualidade
desta. A exemplo, o artigo 2º do Código Florestal define como áreas de preservação permanente
todas as que se situam ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água; ao redor das lagoas, lagos
ou reservatórios d’água naturais ou artificiais, bem como nas nascentes, ainda que intermitentes
e nos chamados olhos d’água.
No caso das águas subterrâneas, fica mais difícil identificar quantidade e qualidade
e a existência de impactos, visto que essas aferições dependem de análises geológicas e de
monitoramento, cabendo ao Poder Público definir, no caso de aquíferos, as áreas de recarga a
serem protegidas e como será essa proteção. (VILLAR, 2009, p. 79)
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Pela falta de previsão legal para essa proteção específica, é que instrumentos como
o zoneamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental e o licenciamento ambiental,
podem ter um papel importante para gestão das águas subterrâneas, complementarmente à
política ambiental, urbana e agrícola.

2.4.1 Zoneamento ambiental

O zoneamento ambiental foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.297/2002 e
pode ser entendido, conforme seu artigo 2º, como
instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e
padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos
recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.
(BRASIL, 2002)

O zoneamento ambiental quando da distribuição espacial, deve considerar a
importância ecológica, as limitações e fragilidades dos ecossistemas, elencando vedações,
restrições e alternativas de exploração do território, podendo determinara realocação de
atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.
Tem como principal objetivo disponibilizar um diagnóstico sobre as características
físicas e biológicas, socioeconômicas e institucionais do local, estabelecendo formas de ação
que atendam aos interesses da população. Essas informações possibilitam a implementação de
um sistema de planejamento eficaz para escolher o melhor local para certo investimento ou
ação se fixar.
Atualmente, a regulamentação e implementação prática do zoneamento ambiental
não são satisfatórias, visto que carece, especialmente, da criação da estrutura necessária para a
sua criação. (VILLAR, 2008, p. 81).
O zoneamento pode ser feito a nível municipal, entretanto, o recomendável seria a
adoção de um espaço regional, como o da bacia hidrográfica, por exemplo. Se assim fosse, seria
possível uma melhor visão do ambiente básico relacionado para delimitar os termos do
zoneamento de forma mais segura e precisa. (MATEO, 1991, in VILLAR, 2008, p. 81). A
importância desse instrumento para as águas subterrâneas se justifica na medida que os
diferentes usos e ocupações do solo, podem trazer impactos na quantidade e qualidade do
recurso, se desdobrando em prejuízo para o abastecimento e economia regionais, contudo, tratase de um instrumento pouco utilizado para esse fim.
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2.4.2 Política Nacional do Meio Ambiente, Estudo de Impacto Ambiental e Licenciamento
Ambiental

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi instituída pela Lei Federal nº.
6.938/81, e define recursos ambientais “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna
e a flora.” (BRASIL, 1981)
A PNMA tem por objetivos a racionalização da água, o planejamento, controle e
zoneamento de atividades potencialmente e efetivamente poluidoras, além do acompanhamento
da qualidade ambiental, recuperação das áreas degradadas e a proteção das áreas ameaçadas de
degradação. (BRASIL, 1981)
Essa legislação é anterior à Política Nacional dos Recursos Hídricos, contudo,
percebe-se que aquela já tutelava de forma branda os recursos hídricos subterrâneos, quando
trata da obrigatoriedade de realização de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o
licenciamento ambiental para a instalação e operação de empreendimentos cujas atividades
sejam potencialmente poluidoras do meio ambiente.
A Constituição Federal, em seu artigo 225, inciso IV, estabelece que uma obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente deve ser
submetido à realização de estudo prévio de impacto ambiental para a sua instalação. A mesma
exigência encontra-se no artigo 3º da Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), ao fixar que a licença ambiental para empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio,
dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o
meio ambiente, o conhecido EIA/RIMA, aos quais devem ser submetidos a audiências públicas,
respeitando o princípio da publicidade.
A Resolução nº 1/1986 do CONAMA dispõe sobre os critérios básicos e as
diretrizes gerais para os estudos de impacto ambiental, buscando o licenciamento de obras e
atividade. Conforme o seu artigo 1º impacto ambiental é
(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que direta ou indiretamente afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL,
CONAMA, 1986)
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A exigência de realizar o Estudo de Impacto Ambiental antes do licenciamento
permite medir antecipadamente os riscos ambientais e contorná-los. O licenciamento
condiciona o empreendedor a uma série de medidas que mitiguem ou evitem o dano ambiental.
Dessa forma, ambos os instrumentos assumem um caráter preventivo de controle da poluição,
podendo ser de grande valia na proteção dos recursos hídricos subterrâneos, desde que esta seja
considerada durante o processo. (VILLAR, 2008, p. 84)
Com o Estudo de Impacto Ambiental é possível identificar o impacto que a possível
atividade a ser instalada irá gerar sobre as águas subterrâneas, bem como a necessidade de
monitoramento das respectivas águas após a instalação. O artigo 5º, inciso III da Resolução nº
1/86 estabelece que bacia hidrográfica como a área geográfica base para analisar a área de
influência do impacto (MACHADO, 2017, p. 543)
Como visto, a realização do Estudo de Impacto Ambiental para atividades que são
consideradas de risco é obrigatória, com previsão constitucional. Trata-se de etapa fundamental
que antecede o licenciamento ambiental. As atividades consideradas de risco estão elencadas
no Anexo I a Resolução nº 237/97 do CONAMA.
De acordo com o artigo 1º da Resolução do CONAMA nº. 237/97, Licença
Ambiental é:
ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental. (BRASIL, CONAMA, 1997)

O procedimento para a concessão da licença ambiental se dá em três fases: outorga
da Licença Prévia, que ocorre na fase inicial no planejamento do empreendimento ou atividade;
outorga da Licença de Instalação, na qual é autorizada a instalação do empreendimento ou
atividade, de acordo com as especificações determinadas; e por fim, a outorga da Licença de
Operação, na qual é autorizada a operação da atividade ou empreendimento, após terem sido
cumpridas as exigências das licenças anteriores. Importante ressaltar que em todos os processos
a publicidade é um princípio imprescindível a se cumprir por meio da realização de audiências
públicas, para que haja a participação da sociedade. (BRASIL, 1997, art. 8)
Existem resoluções do CONAMA que apresentam expressamente artigos que
obrigam que estes instrumentos aqui tratados abordem as águas subterrâneas. A exemplo: a
Resolução nº 273/2000 estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de
combustíveis, reconhecendo que os vazamentos oriundos de petróleo e outros combustíveis
podem contaminar corpos de água subterrânea e do solo; a Resolução 375/2006 dispõe sobre o
uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário, exigindo
monitoramento adicionais das águas subterrâneas ou cursos d’água superficiais; a Resolução
335/03, alterada pela Resolução 368/06, dispõe sobre o licenciamento de cemitérios, estabelece
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as diretrizes a ser observadas como área de alocação segura (longe de mananciais para
abastecimento urbano), longe de corpos de água superficiais e subterrâneos, para garantir a
qualidade, entre outros.
A competência para efetuar o licenciamento é do Estado, por meio de seus órgãos
responsáveis, de acordo com a previsão do artigo 5º da Resolução 237/97 do CONAMA. O
órgão competente para emitir as licenças dependerá da atividade e/ou localização do
empreendimento.
Se esses instrumentos fossem aplicados de maneira adequada, o risco de
contaminação as áreas de recarga de águas subterrâneas poderiam diminuiriam
consideravelmente.
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3

O RISCO E SUAS IMPLICAÇÕES

A sociedade não pode ser analisada de forma unilateral. No estudo do meio
ambiente é preciso observar a necessidade da sociedade versos a necessidade de proteger o
meio ambiente. O ser humano hoje tem a plena consciência que suas atitudes resultam em
consequências no meio ambiente de forma direta ou ao longo prazo. Mas, aparentemente, não
sabe o que deve parar de fazer ou o que fazer para ter um verdadeiro equilíbrio.
Lovelock nesse sentido, mostra que é necessário a atitude de defender a Terra, mais
do que somente dizer que a defende:
A maioria acredita que algo desagradável poderá ocorrer em breve, mas estamos tão
confusos como em 1938 quanto a forma que assumirá é o que fazer a respeito. Nossa
reação até agora tem sido como antes da segunda guerra mundial, uma tentativa de
apaziguamento. O protocolo de Kyoto foi assustadoramente parecido com o acordo
de Munique, os políticos procurando mostrar que reagem, mas na verdade tentando
ganhar tempo. Por sermos animais tribais, a tribo não age unida enquanto não percebe
um perigo real e presente. Essa percepção ainda não ocorreu. (2006, p.22)

Para Flávia Piovesan
a Declaração de 1948 introduziu a concepção contemporânea de direitos humanos,
marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos, pois ao consagrar
direitos civis e políticos e direitos econômicos sociais e culturais, a Declaração
combina o discurso liberal e o discurso social da cidadania ao conjugar o valor da
liberdade ao valor da igualdade. (2000, p.35)

Para Lovelock
A declaração de Amsterdã representou um passo importante como a adoção da teoria
Gaia como modelo de trabalho para Terra. Com tudo, divisões territoriais e dúvidas
persistentes impediram que os cientistas que assinaram a declaração enunciassem a
meta da Terra auto-reguladora, que é, de acordo com a minha teoria, sustentar a
habitabilidade. (2006, p.36)

A Conferência Mundial realizada em Estocolmo no ano de 1972 sinalizou a
preocupação com o desenvolvimento e a cooperação internacional:
A declaração elaborada em Estocolmo apresenta particular interesse em razão dos
vários princípios jurídicos que consagram a matéria ambiental, como o direito
soberano do Estado explorar os seus próprios recursos de acordo com a politica
ambiental, a troca de informações, cooperação internacional, etc.” (GUERRA, 2006,
p. 76).

Para Leff, as questões relacionadas ao meio ambiente devem ser tratadas como um
problema social:
A questão ambiental aparece como uma problemática social e ecológica generalizada
de alcance planetário, que mexe com todos os âmbitos da organização social, do
aparato do Estado e todos os grupos e classes sociais. Isso induz um amplo e complexo
processo de transformações epistêmicas no campo do conhecimento e do saber, das
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ideologias teóricas e práticas, dos paradigmas científicos e os programas de pesquisa
(LEFF, 2006, p. 282).

Guerra sobre o Relatório de Brundtland, apresenta a tese a respeito do
Desenvolvimento Sustentável: “O Desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não
apenas em alguns lugares por alguns anos, mas em todo o planeta até um futuro longínquo”.
(2006, p. 80)
A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 pode ser considerada
como o principal documento acerca do direito ao desenvolvimento, sendo vista por muitos
como um grande avanço no tocante aos direitos humanos. Uma vez que, “sob a ótica normativa
internacional, está definitivamente superada a concepção de que os direitos sociais, econômicos
e culturais não são direitos legais” (PIOVESAN, 2010, p. 101).
Piovesan identifica ainda que:
“para a Declaração de 1986 o desenvolvimento compreende um processo econômico,
social, cultural e político, ―com o objetivo de assegurar a constante melhoria do bemestar da população e dos indivíduos, com base em sua ativa, livre e significativa
participação neste processo, orientado pela justa distribuição dos benefícios dele
resultantes” (PIOVESAN, 2010, p. 102).

A Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, publicada em junho de 2015, faz um
alerta para a necessidade de direcionar as mudanças do mundo para um desenvolvimento
humano:
A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta junta-se, hoje, à
intensificação dos ritmos de vida e trabalho, que alguns, em espanhol, designam
por«rapidación». Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos,
a velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão natural
da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta
mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem comum
e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo
desejável[...](PAPA FRANCISCO, 2015, p. 4).

Dentro deste contexto, deve-se entender o risco e a importância da analise do
mesmo para a verdadeira harmonia entre o crescimento, desenvolvimento e proteção. A
promessa otimista da Modernidade que traria uma existência “bela e festiva”, mostrou-se “frágil
e precária” (BERMAN, 1986, p. 14) Isso porque hoje, percebe-se que ao aceitar o
desenvolvimento que não se preocupa com a manutenção do meio ambiente de forma a protegelo para as futuras gerações, a sociedade está se fadando a um retrocesso futuro.
Segundo J. J. CANOTILHO, “o meio ambiente exprime a globalidade das
condições envolventes da vida, que atuam sobre uma unidade vital”. A Lei nº 6.938/81 trás
como definição em seu artigo 3º, I, que: “meio ambiente é o conjunto de condições, leis,
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influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas”.
Leff, sustenta que a sustentabilidade não pode ser alcançada apenas com relação ao
meio ambiente, na natureza: “o ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo; é
um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações de
poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento” (LEFF, 2002, p.
17).
Assim, Leff acredita que o ambiente “é o outro do pensamento metafísico, do lógos
científico e da racionalidade econômica” (LEFF, 2002, p. 161). E o saber ambiental, proposto
pelo autor, é um “saber sobre esse campo externalizado pela racionalidade econômica,
científica e tecnológica da modernidade; mas, por sua vez, conota os saberes marginalizados e
subjugados pela centralidade do lógos científico” (LEFF, 2002, p. 160)
É necessário ter em mente que o desenvolvimento deve direcionar para o uso
inteligente do que se possui, com o intuito de alcançar os objetivos propostos, sem esgotar ou
destruir aquilo que se utiliza. Lovelock revela o bem e o mal de cada um na utilização da Terra:
Somos uma espécie equivalente aquela dupla esquizoide do romance de Stevenson i
o médico e o monstro. Temos a capacidade de destruição desastrosa, mas também o
potencial de edificar uma civilização magnífica. O monstro nos levou a usar mal a
tecnologia abusamos da energia e superpovoado a terra, mas não é abandonando a
tecnologia que sustentaremos a civilização. Pelo contrário, temos de usa-la
sabiamente, como faria o médico, tendo em mira a saúde da terra, não a de pessoas.
Vai ser tarde demais para desenvolvimento sustentável, precisamos é de uma retirada
sustentável. (2006, p. 20)

Ao tentar entender a necessidade de desenvolvimento frente a conservação, a
sociedade de risco. Nas palavras de Beck (1992):
“Sociedade de risco significa que vivemos em um mundo fora de controle. Não há
nada certo além da incerteza. (…) O termo ‘risco’ tem dois sentidos radicalmente
diferentes. Aplica-se, em primeiro lugar, a um mundo governado inteiramente pelas
leis da probabilidade, onde tudo é mensurável e calculável. Esta palavra também é
comumente usada para referir-se a incertezas não quantificáveis, a ‘riscos que não
podem ser mensurados’. Quando falo de ‘sociedade de risco’, é nesse último sentido
de incertezas fabricadas. Essas ‘verdadeiras’ incertezas, reforçadas por rápidas
inovações tecnológicas e respostas sociais aceleradas, estão criando uma nova
paisagem de risco global. Em todas essas novas tecnologias incertas de risco, estamos
separados da possibilidade e dos resultados por um oceano de ignorância.”

O risco deve ser entendido de diversas formas e com toda a sua complexidade. Cada
tipo de risco (natural, industrial, social) impõe análises distintas mais ou menos abrangentes do
fenômeno e inclusive traduzem escolhas políticas no seu gerenciamento (VARELLA, 2005).
Para Ulrich Beck (1992) as diferentes teorias da modernização têm em comum um
evolucionismo utópico, que deveria dar lugar à teoria da modernização reflexiva. Para ele as
consequências decorrentes do desenvolvimento científico e industrial formam um conjunto de
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riscos que não podem ser evitados seja no tempo ou espaço. A pessoa que causou os danos
decorrentes desses riscos não poderia ser diretamente responsabilizada, e os afetados não
poderiam ser compensados em razão da dificuldade de calcular esses danos.
As condições de existência

estão

se tornando

precárias num

ritmo

descontroladamente acelerado, aumentando as desigualdades sociais, com reflexo nas
condições de emprego, por exemplo, o que aumenta o rol de riscos aos quais o ser humano está
exposto. Tudo isso num paralelo aos riscos ecológicos. Assim, Beck entende que o risco é um
estágio intermediário entre a segurança e a destruição, e a capacidade de perceber os riscos que
estão ameaçando determinada situação, é fator para estabelecer um pensamento e ação – de
resposta –, para esse fato. Na sua teoria, o passado não tem influência sobre o presente, sendo
o futuro, que é inexistente, o construtor do presente e os riscos sempre serão locais e globais,
em dimensão transescalar.
Sobre essa dimensão transescalar, Beck argumenta que a distribuição dos riscos
atinge a todas as classes sociais, fazendo uma analogia entre riquezas e riscos, pois ambas são
originárias de patamares sociais específicos, com a diferença de que, nos riscos, a distribuição
é de “males”, e não de bens materiais, de educação ou de propriedade. O autor propõe uma
radicalização da racionalização baseada no papel de conhecimentos específicos, e nesse ponto,
trata da necessidade de uma modernização reflexiva.
Para Beck (1992 p. 57-58) as sociedades só evoluem quando se tornam reflexivas.
Para ele não pode existir separação entre peritos, cientistas e as visões comuns, em razão da
ecologia política. Esta consiste na análise integrada entre as afirmações concorrentes ou
sobrepostas de racionalidade em seus diversos níveis de conhecimento, para que se possa atingir
a consciência sobre os riscos. O entendimento do homem comum sobre os riscos compreende
o que aquela sociedade entende como o que é digno, dentro de parâmetros aceitáveis, nos
moldes de vida daquela comunidade. Para entender o risco, é necessário o conhecimento
científico. (BECK, 1992, p. 26)

3.1

Vulnerabilidade e gestão dos riscos
Tradicionalmente, entende-se por vulnerabilidade algo que é frágil e por isso, tem

mais risco de propensão a alguma situação. Mas confunde-se essa noção de fragilidade com
risco de poluição. Os aquíferos são vulneráveis à poluição e para este estudo, importante
diferenciar os conceitos de vulnerabilidade e poluição aplicados às águas subterrâneas.
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Ferreira explica que a vulnerabilidade é “a sensibilidade da qualidade das águas
subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características intrínsecas do aquífero.”
(1998, p. 6). Portanto, é diferente de risco de poluição. “O risco de poluição depende não só da
vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes significativas que possam entrar
no ambiente subterrâneo.” (FERREIRA, 1998, p. 7)
Ferreira explica que é possível que um aquífero tenha um grau alto de
vulnerabilidade, sem ter risco de poluição e vice-versa:
É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco
de poluição, caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição
excepcional apesar do índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a
diferença entre vulnerabilidade e risco de poluição. O risco é causado não apenas pelas
características intrínsecas do aquífero, muito estáveis, mas também pela existência de
actividades poluentes, factor dinâmico que, em princípio, pode ser controlado. (1998,
p. 7)12

O estudo de vulnerabilidade de um aquífero é altamente complexo. As escolhas das
características a serem consideradas dependerão da metodologia para se determinar a
vulnerabilidade de aquíferos, sendo as mais utilizadas: DRASTIC, AVI, GOD (proposto por
Foster e Hirata), mas deverão conter, no mínimo as características: 1. do aquífero - poroso ou
fraturado/livre, confinado ou semiconfinado, bem como suas composições litológicas,
porosidade, permeabilidade, isotropia ou anisotropia do meio, profundidade de ocorrência, etc.;
2. da área - uso do solo, topografia, morfologia do terreno, etc.; 3. do contaminante composição química, mobilidade química, densidade, etc. (ABAS, 2012, p. 61)
A partir desse estudo é possível identificar, por exemplo, o risco de contaminação
do aquífero, o que deveria ser um fator determinante na escolha do local para instalação de um
poço, zoneamento de uso e ocupação do solo, ou instalação de uma rede de monitoramento de
qualidade de águas subterrâneas. (ABAS, 2012, p. 61)
Risco significa probabilidade ou possibilidade de perigo. Perigo, por sua vez, é
situação de fato gerador de temor ou lesão, conforme definições do dicionário de língua
portuguesa. Toda atividade antrópica resulta em algum perigo, por menor que seja. Por isso
importante saber qual o risco para tentar estabelecer uma segurança mínima a fim de minimizálo, ou evita-lo, ou seja, gerenciar o risco.
Ivette Veyret apresenta o seguinte conceito sobre risco
O risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo, da catástrofe possível.
Ele existe apenas em relação a um indivíduo e a um grupo social ou profissional, uma
comunidade, uma sociedade que o apreende por meio de representações mentais e
com ele convive por meio de práticas específicas. (...) O risco é a tradução de uma
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Ferreira é um pesquisador Português, por isso a divergência de grafia em algumas palavras.
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ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal.
(VEYRET, 2007, p. 11).

Os riscos ambientais são aqueles decorrentes da associação entre os riscos naturais
e os riscos referentes a processos naturais potencializados pela atividade humana e pela
ocupação do território (VEYRET, 2007, p. 63).
De acordo com Hirata, “gerenciamento de risco (risk managemente) é o processo
de avaliar e escolher, entre as opções existentes, aquela que convier à manutenção da saúde de
uma população, analisando fatores do meio físico, econômicos, sociais, políticos e legais.”
(2001, p. 13)
No gerenciamento do risco estão envolvidos fatores como a própria avaliação do
risco, análise de decisões sobre leis, regulamentos e gerenciamentos, baseados em outras áreas
correlatas do conhecimento humano. (HIRATA, 2001, p. 13)
Para Veyret
A gestão dos riscos sejam eles ambientais, industriais, econômicos (na verdade,
sociais), traduz as escolhas políticas e as decisões finais de organização dos territórios.
[...] A crise ou a catástrofe deve ser gerenciada na urgência pelos serviços de socorro,
no contexto de planos às vezes definidos de antemão, ao passo que o risco exige ser
integrado às escolhas de gestão, às políticas de organização dos territórios, às práticas
econômicas. [...]
As interações espaciais entre os riscos de qualquer natureza e outros fatos ou agentes
estruturadores do território, tais como os transportes e a organização administrativa,
são fonte de uma grande complexidade. (VERET, 2007, p. 12)

Com relação ao gerenciamento dos riscos para as águas subterrâneas, Villar afirma
que
Os riscos de dano ambiental podem ter as mais diversas origens, o que lhes confere
um caráter multidimensional, circunstância que acentua a dificuldade de evitar tais
riscos, principalmente no caso das águas subterrâneas, onde o dano apenas será notado
através de procedimentos técnicos. A dependência da ciência para auferir os riscos é
um dos principais problemas para mensurar o impacto e alcance destes, visto que as
pesquisas e o monitoramento das águas subterrâneas são escassos e há uma série de
incertezas em relação a sua dinâmica. (2008, p. 30-31)

A proteção das águas subterrâneas pode se dar mediante a adoção das seguintes
estratégias: a) proteção geral do aquífero, identificando as áreas mais vulneráveis para
promover um controle no processo de uso e ocupação do solo naquela região; e b) proteção
pontual, com enfoque para o controle e captação da água destina ao abastecimento, por
exemplo. (VILLAR, 2009, p. 54)
Para Villar, a gestão das águas subterrâneas deixa a desejar, sabendo do intenso uso
e da vasta gama de riscos que ameaça esse recurso. Falta o Poder Público editar regulamentos
para “controlar o seu uso com o objetivo de protege-las da impermeabilização e contaminação,
bem como garantir níveis de extração racionais”. As áreas de recarga, que são naturalmente
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mais vulneráveis e fundamentais para a preservação do aquífero, visto que são por meio dessas
áreas que ocorre o abastecimento do deste, não costumam ser alvo das políticas públicas. (2008,
p. 31)
O gerenciamento de riscos, se fosse utilizado, poderia representar um importante
avanço na gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Contudo, restringir o uso e ocupação do
solo, controlar perfuração de poços e o volume de explotação, pode ser entendida como uma
ameaça para o desenvolvimento econômico de alguns setores, razão pela qual, esse instrumento
encontra resistência na sua utilização.
Villar explica que se a gestão dos riscos que atingem as águas subterrâneas forem
um dos objetivos da gestão dessas águas, seria necessário uma interferência na forma de
consumo e atuação de diversos e importantes setores econômicos como agricultura, construção
civil, indústria e extração de água, “contando como um amparo social e técnico ainda limitado
para legitimá-la como risco, bem como ultrapassar a tendência das políticas públicas se
tornarem apenas discursos de legislação” (2008, p. 32).
A gestão dos riscos está asseada na prevenção, na precaução e na indenização. A
prevenção tem por objetivo antecipar uma ação já conhecida para prevenir um risco já
conhecido. A precaução estabelece que a falta de absoluta certeza científica sobre uma ameaça
de danos sérios ou irreversíveis, não deve ser usa como embasamento para adiar medidas que
possam prevenir a degradação ambiental.
A indenização é a reparação do dano ambiental, e pode ser uma compensação
financeira, por exemplo. (VEYRET, 2007, p. 14) Nesse aspecto, é importante esclarecer o
conceito de dano, bem como a legislação brasileira e a doutrina abordam a responsabilidade
civil ambiental, baseado em duas teorias: a do risco integral e a do risco criado.

3.2

Responsabilidade civil ambiental

Com relação ao risco, a doutrina de Direito se divide basicamente entre a teoria do
risco integral e a teoria do risco criado. “Pela teoria do risco integral, o dever de reparar
independe da análise da subjetividade do agente e, sobretudo, é fundamentado pelo só fato de
existir a atividade da qual adveio o prejuízo” (MILARÉ, 2015, p. 906). Continua Milaré:
Em outras palavras, com a teoria do risco integral, o poluidor, na perspectiva de uma
sociedade solidarista, contribui – nem sempre de maneira voluntária – para com a
reparação do dano ambiental, ainda que presentes quaisquer das clássicas excludentes
da responsabilidade ou cláusula de não-indenizar. É o poluidor assumindo todo o risco
que sua atividade acarreta: o simples fato de existir a atividade produz o dever de
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reparar, uma vez provada a conexão causal entre dita atividade e o dano dela advindo.
Segundo esse sistema, só haverá exoneração de responsabilidade quando: a) o dano
não existir; b) o dano não guardar relação de causalidade com a atividade da qual
emergiu o risco (MILARÉ, 2015, p. 907)

Já a do risco criado é
[...] pela qual o dever de reparar o dano surge da atividade normalmente exercida pelo
agente, que cria risco a direitos ou interesses alheios sem que seja necessário cogitar
do proveito ou da vantagem para aquele que exerce a atividade. Assim, basta a
ocorrência de dano e nexo de causalidade entre este e a atividade de risco para que se
configure o dever de indenizar. (SANTIAGO; CAMPELLO, 2015, p.183)
[...] aquela na qual o agente responde em razão do risco ou perigo que a atividade ou
profissão exercida apresenta, ou seja, aquele que, em razão de sua atividade ou
profissão cria um perigo ou expõe alguém ao risco de dano. Nesta teoria a
responsabilidade não esta conectada a um proveito ou lucro, mas apenas à
consequência da atividade em geral, de sorte que a ideia do risco passa a conectar-se
a qualquer atividade humana que seja potencialmente danosa para outros [...]
(STOCCO, 2007, p. 161-162)

O risco tem relação direta ao tipo de responsabilidade que será atribuída ao autor
do dano, influenciando assim, na indenização. A ocorrência de um dano tem reflexo direto na
qualidade e quantidade do recurso natural afetado, especialmente em um aquífero, cujo
processo de renovação da água é extremamente moroso, prejudicando assim, a sua manutenção
para as futuras gerações.

3.2.1 Dano ambiental

Ao dispor sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente a Lei nº. 6.938 de 31 de
agosto de 1981 em seu art. 3º, I, diz que meio ambiente é “o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas”.
Para, Paulo de Bessa Antunes, meio ambiente é:
[...] um conjunto de ações, circunstancias, de origens culturais, sociais, físicas,
naturais e econômicas que envolve o homem e todas as formas de vida. É um conceito
mais amplo que o de natureza, o qual em sua acepção tradicional limita-se aos bens
naturais. Daí ser possível falar-se em meio ambiente urbano, meio ambiente do
trabalho, etc. (ANTUNES, 2017, p. 606)

Segundo Fiorillo (2011, p. 74) o meio ambiente natural, ou meio ambiente físico,
“é constituído pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas (inclusive pelo mar
territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive recursos minerais), pela fauna e flora.”
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A Constituição Federal, em seu artigo 225, prevê o meio ambiente ecologicamente
equilibrado:
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. (BRASIL, 1988)

Segundo Milaré (2015, p. 1.117) a doutrina pátria encontra dificuldades em definir
o conceito de dano ambiental. O dano ambiental não precisa ser causado pela atividade direta
do ser humano, podendo ocorrer de diversas formas. A Lei 6.938/81 trouxe as concepções de
degradação da qualidade ambiental, que é “a alteração adversa das características do meio
ambiente” (art. 3º, II), e de poluição, que é uma forma de “degradação da qualidade ambiental
resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o
bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c)
afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos” (art. 3º, III).
Beatriz Souza Costa entende que “Meio ambiente é o conjunto de elementos
naturais e artificiais partilhados com seres humanos e não humanos, necessários ao
desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies de forma harmônica e solidária” (2016, p. 73)
Édis Milaré, define dano ambiental de forma direta e simples, “dano ambiental é a
lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou in pejus –
do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida” (MILARÉ, 2015, p. 1119).
Corroborando tal definição, Ayala traz uma melhor noção de dano ambiental:
O dano ambiental, por sua vez, constitui uma expressão ambivalente que designa,
certas vezes, alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal
alteração provoca na saúde das pessoas e em seus interesses. Dano ambiental
significa, em uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto de
elementos chamados meio ambiente, como, por exemplo, a poluição atmosférica;
seria, assim, a lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e aproveitar do
meio ambiente apropriado. Contudo, em sua segunda conceituação, dano ambiental
engloba os efeitos que esta modificação gera na saúde das pessoas e em seus interesses
(LEITE; AYALA, 2015, p. 104).

A legislação ambiental brasileira estabelece a obrigação de reparar os danos
ambientais, sobretudo, através do art. 225, § 3º da CR/1988 e dos artigos 4º, VII, e 14, § 1º,
ambos da Lei 6.938/81. Tais dispositivos preveem a obrigação do poluidor, ou degradador, de,
primordialmente, restaurar os danos ambientais, e/ou indenizar os prejuízos causados ao meio
ambiente.
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O Dano Ambiental entendido através da poluição e degradação tem seu fundamento
jurídico na Lei 6.938/81, artigo 3º, incisos II e III, e alíneas:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio
ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos; (BRASIL, 1981)

Já o impacto ambiental é, conforme artigo 1º da Resolução n° 01/86 do CONAMA:
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas; a biota e a qualidade dos recursos ambientais.
Afirma Leite: “o dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão
intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não ao meio ambiente), diretamente
como macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente a
terceiros tendo em vista interesses próprios individualizáveis e que refletem o macrobem”
(LEITE, 2002, p. 56)
Milaré diz que os danos ambientais coletivos afetam interesses que podem ser
coletivos stricto sensu ou difusos, de acordo com o estabelecido pelo legislador, sendo que os
interesses ou direitos difusos são os transindividuais, que possuem natureza indivisível, que
tenham os seus titulares, pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os
interesses ou direitos coletivos são os transindividuais de natureza indivisível que têm por titular
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base. (2015, p. 813)
Assim, tem-se que o dano ambiental comumente é difuso, indivisível e de difícil
reparação. De forma coletiva ou individual, o dano ambiental é defino por Édis Milaré como
“a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa in pejus –
do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”. (2015, p. 735)
Ainda, não se pode ignorar o perfil difuso do direito ambiental, diante da
pluralidade de vítimas pela redução da qualidade ambiental, sem ignorar o fato que também é
possível o prejuízo ao patrimônio individual, tanto público como privado.
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Para o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira “a degradação ambiental coloca em
risco direto a vida e a saúde das pessoas, individual e coletivamente consideradas, bem como a
própria perpetuação da espécie humana”. (2000, p. 15)
No âmbito das águas subterrâneas, vários podem ser os danos, a exemplo, no caso
de contaminação do aquífero, superexplotação, rebaixamento do seu volume, contaminação das
áreas de recarga. Todos esses danos são de difícil reparação em razão lenta velocidade de
depuração das águas, e ainda, o processo de limpeza de um aquífero é extremamente oneroso.
Feitas as considerações sobre dano, importante falar sobre a responsabilidade civil
ambiental, que se trata de uma maneira de tutelar uma possível reparação pelo dano causado.

3.2.2 Responsabilidade civil ambiental

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e que é dever de todos
cuidar dele e preservá-los para as presentes e futuras gerações. A inclusão de preceitos
ambientais na ordem constitucional e sua elevação à direitos fundamentais significou a
construção de uma nova ordem paradigmática traduzida na adoção do Estado de Direito
Ambiental, sendo certo que a tutela da dignidade humana somente se concretiza diante da
garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A propósito, Belchior (2011, p. 104) aduz que o texto constitucional “reconhece
expressamente o ambiente ecologicamente equilibrado como meio para a preservação da vida
humana, o que significa dizer que referido direito fundamental tem status formal [...] e material
(porque seu conteúdo é imprescindível à dignidade humana)”.
Com a caracterização do meio ambiente como direito fundamental, algumas
características se destacaram, como a irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.
A tutela ambiental, “abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus
elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, visa a tutelar a
qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma de direito
fundamental da pessoa humana”. (SILVA, 2013, p. 61)
Segundo explica Baracho Júnior:
A norma estabelecida no art. 225 da Constituição prescreve um direito atribuído,
indistintamente, a qualquer pessoa. A atribuição de um direito a uma coletividade
constitui técnica nova no Direito, com significativos reflexos em normas substanciais
e processuais. [...] tornadas mais complexas as relações sociais, o direito passa a
admitir a possibilidade de relações jurídicas não apenas entre indivíduos,
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singularmente considerados, mas também no plano da coletividade em que estão
inseridos. O objeto da norma jurídica pode então ser não apenas algo eu interesse a
alguém em particular, mas também valores que interessam simultaneamente a uma
parte ou a toda coletividade. (BARACHO JÚNIOR, 2008, p. 86)

Consoante se depreende esta novel técnica outrora abordada pelo autor, trouxe
reflexos significativos a todo ordenamento legislativo pátrio, pautada na tutela de interesses
transindividuais.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é assim, um direito difuso,
transindividual e indivisível, que deve ser tutelado.
O dano ambiental ocorre com uma alteração ao meio ambiente que causa um prejuízo
individual ou coletivo. O dano pode ser, por exemplo, a poluição de um rio, que pode
ter reflexos na atividade econômica de populações ribeirinhas, que nele pescam, assim
como reflexos na preservação de determinada espécie da fauna ou flora ou pode não
ter relevância econômica imediata, mas que deve ser preservada pela proteção que se
impõe à biodiversidade.
No primeiro caso do exemplo acima, vemos uma lesão certa a pessoas determinadas.
Tal lesão pode ser mesurada, há como se verificar quanto às pessoas atingidas
perderam ou deixaram de ganhar com a conduta lesiva. No segundo caso, vemos uma
lesão que não tem valor determinado, pois atinge não só direitos da coletividade, mas
também direitos das gerações futuras ao meio ambiente equilibrado e à
biodiversidade. (HACK, 2008, p. 920)

A responsabilidade civil ambiental é um instrumento utilizado para se promover o
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico-social e a preservação do meio-ambiente.
Instrumentos de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como requisito
fundamental à vida sadia foram inseridos no ordenamento jurídico, em adequação à novel
estruturação sedimentada com o pilar paradigmático constitucional.
Esse dever de cuidado, amparado pelos princípios da prevenção e precaução, são
inerentes não somente aos cidadãos, mas também ao Poder Público, nele incluídos os três
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os entes estatais, União, Estados e
Municípios.
A incidência de responsabilidade civil no Brasil, requer a constatação de uma
conduta, comissiva ou omissiva, que ocasione ilícito. Nesse contexto o Código Civil, dispõe:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A Constituição Federal/88, estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
(...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL, 1988, grifos
nossos)

A Lei 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente) expõe:
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os
transgressores:
[...]
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (BRASIL,
1981).

Interessante frisar que da simples leitura dos artigos retro mencionados, tem-se que
no Brasil a Responsabilidade Civil por Danos Ambientais é objetiva, ou seja, independe da
constatação de culpa.
Nesse sentindo, Celso Antônio Pacheco Fiorillo ensina
Como foi destacado, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente
é do tipo objetiva, em decorrência de o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
preceituar a “...obrigação de reparar os danos causados” ao meio ambiente, sem exigir
qualquer elemento subjetivo para a configuração da responsabilidade civil
(FIORILLO, 2012, p 47-48).

O art.14, §1º, da Lei n. 6.938/81, foi recepcionado pela Constituição, ao prever a
responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros. Além
disso, a responsabilidade civil pelos danos ambientais é solidária, conforme aplicação
subsidiária do art. 942, caput, segunda parte, do Código Civil.
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Segundo Reis Neto, Silva e Araújo o meio ambiente é melhor protegido diante da
consideração da responsabilidade objetiva:
A reponsabilidade objetiva é, sem dúvida, uma grande conquista para a proteção
ambiental. Todo o arcabouço institucional/legal traz à tona a importância da temática
do Direito Ambiental para grande parte das relações cotidianas e, principalmente, para
as relações econômicas. A legislação nacional sofreu grandes evoluções ao longo dos
anos, principalmente com a chegada da Política Nacional de Meio Ambiente, a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei de Crimes Ambientais
e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar de suas falibilidades, todas
apresentam uma grande área de exploração para aqueles que desejam compreender
todos os seus meandros. (2016, p.163)

Na responsabilidade civil objetiva, o dever de reparar nasce mesmo quando não
existe culpa, seja por previsão legal ou pelo fato de o autor do dano exercer atividade de risco,
essa é a previsão do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil vigente, o que demonstra a
excepcionalidade dessa forma de responsabilização.
A responsabilidade objetiva surge quando se reconhece que “a teoria da
responsabilidade subjetiva não é suficiente para responsabilizar certas situações em que há a
necessidade de reparação, mesmo não havendo a culpa em sentido lato” (ALBERGARIA, 2009,
p. 125).
Ensina Maria Helena Diniz “Consagrada está a responsabilidade civil objetiva que
impõe o ressarcimento de prejuízo, independentemente de culpa, nos casos previstos
legalmente, ou quando a atividade do lesante importar, por sua natureza, potencial risco para
direitos de outrem.” (DINIZ, 2010, p. 627)
Sobre o tema, ensina Stocco:
A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante
dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro)
assenta-se na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que
importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele
emanou o prejuízo. (2007, p. 157).

De forma geral, a responsabilidade civil objetiva está prevista em microssistemas
que visam proteger aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade frente a forças
superiores, o que tornaria quase que impossível a capacidade do ofendido provar o dolo ou
culpa do transgressor.
Nesse entendimento, as águas subterrâneas são totalmente vulneráveis em relação
ao usuário, que na grande maioria das vezes, fazem a perfuração de poço, sem se atentar as
normas técnicas necessárias para garantir a segurança do aquífero quanto a contaminação, por
exemplo.
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A parte do Direito Ambiental, tem-se como exemplo de leis que preveem a
responsabilidade objetiva a Lei nº 8.213/91, que determina o dever do empregador indenizar o
empregado acidentado independente de culpa, o decreto legislativo nº 2.681/1912 que trata do
transporte de pessoas, a Lei 8.078/90 (código de defesa do consumidor) que traz como objetiva
a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços frente ao consumidor e por fim a Lei
6.938/81 que conhece como objetiva a responsabilidade pelo dano ambiental. (ALBERGARIA,
2009, p. 127-128)
Dessa forma, basta a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente (ação
ou omissão) e o dano ambiental, para que se configure a obrigação de reparar. Isto porque o
dano ambiental é, em si mesmo, ato ilícito. Essa responsabilidade é, portanto, objetiva, mais
grave que a responsabilidade geral que é, em regra, subjetiva, dependente da intenção do agente.
Neste mesmo sentido afirmam Bedran e Mayer
[...] no Direito Ambiental, sempre houve uma enorme dificuldade em demonstrar a
culpa do agente causador do dano pela teoria subjetiva. Destarte, devido à importância
do bem tutelado, a doutrina passou a adotar a teoria objetiva, que prescinde de culpa
[...] (BEDRAN E MAYER 2013)

A solidariedade não pode ser presumida e possui no Direito Ambiental sua
disposição legal no inciso IV do artigo 3º da Lei n. 6.938/81, que determina ser o poluidor a
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental”.
A responsabilidade direta é característica da ação primária que realiza o fato
danoso, a exemplo do empreendedor ou do fazendeiro, já a indireta está para aqueles que de
qualquer forma contribuem para a ocorrência do dano. Seja de forma a facilitar, como nos casos
das instituições financeiras que fomentam a atividade, ou por omissão, como nos casos de
órgãos da Administração Pública que deixam de fiscalizar (MALLMAN, 2010, p. 10).
O cometimento de um ato ilícito, a ocorrência de culpa em seu sentido amplo, o
dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta e a lesão, são os fatores necessários
para caracterizar a responsabilidade civil subjetiva.
Depende da prática de um ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido
conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas
informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um
resultado danoso no plano material ou imaterial ou moral. (STOCCO, 2007, p.117)
Na responsabilidade civil subjetiva a culpa é elemento essencial para gerar o dever
de reparar, uma vez que o ato ilícito se caracteriza a partir do momento em for praticado contra
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à lei, devendo a conduta ser culposa, ou seja, mediante dolo ou culpa em sentido estrito.
(STOCCO, 2007, p.131)
O elemento culpa é o núcleo da responsabilidade civil e a justificativa filosófica da
teoria subjetiva. Ela ocupa papel central na etimologia do ato ilícito, pois à ele sempre estarão
abarcados os modelos da culpa e do dolo. Diante disso, a responsabilidade civil sempre foi uma
responsabilidade subjetiva. (FARIAS; ROSENVALD; NETTO; 2016 p. 190)
É esta a teoria adotada nas relações do direito privado regulamentadas pelo Código
Civil que determina em seu artigo 927 que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, conceitua ainda como ato ilícito “[...] a ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]” que “[...] violar direito e causar dano a
outrem [...]” bem como aquele que exerce um direito fora dos limites aceitáveis pela sociedade.
Quanto aos riscos frente a responsabilidade civil ambiental, a doutrina apresenta a
Teoria do Risco Integral e a Teoria do Risco Criado. Estas se diferenciam no sentindo que a
Teoria do Risco Integral não permite a alegação de acontecimento fortuito, força maior ou ainda
de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro como justificativas plausíveis de
afastar a responsabilidade civil.
Conforme a Teoria do Risco Integral, independente da ocorrência de excludente de
responsabilidade na conduta do agente, este será obrigado a reparar o dano causado. Assim,
caso ocorra o dano, com ele nasce automaticamente a obrigação de repará-lo. Explica isso de
maneira sucinta Mallmann: “qualquer risco que a atividade possa produzir, justifica a presença
de uma responsabilização. Apenas os fatos exteriores ao homem é que não são causas de
responsabilidade.”.
Enquanto a Teoria do Risco Criado, caso o Réu faça prova de qualquer uma das
alegações acima mencionadas este não será compelido a indenizar. De forma distinta, na Teoria
do Risco Criado, admite-se a imputação de excludente de responsabilidade de maneira que,
caso comprovado um destes excludentes pelo autor do dano, será este isento da obrigação de
reparar o dano causado, por entender-se que ele não deu causa, de fato, ao ato ilícito, conforme
Mallman: “essa teoria admite as excludentes de responsabilidade (fatores externos, irresistíveis,
imprevisíveis). Busca identificar uma causa adequada ao resultado danoso, caso contrário,
existiria uma falta de liame causal entre a atividade e o resultado”.
Para a teoria do risco criado basta que se demonstre a “[...] relação de causalidade
entre o risco de uma atividade e o dano injusto, ou seja, independentemente da obtenção de
qualquer proveito, basta perquirir se em seu exercício e desenvolvimento a atividade criou um
risco para terceiros” (FARIAS; ROSENVALD; NETTO; 2016 p. 479)
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Tendo em vista o bem jurídico tutelado, meio ambiente, adota-se a teoria do risco
integral, não sendo necessária qualquer prova de culpa descartando a possibilidade de qualquer
excludente do fato ter sido praticado por terceiro, de culpa concorrente da vítima e de caso
fortuito ou força maior. Caso venha a ocorrer o dano, cabe ao responsável por ele reparar,
levando-se em conta a hipótese de ação regressiva. Porém, para se pleitear a reparação, surge a
necessidade da demonstração do nexo causal entre a conduta e a lesão ao meio ambiente.
Para Édis Milaré
“A vinculação da responsabilidade objetiva à teoria do risco integral expressa a
preocupação da doutrina em estabelecer um sistema de responsabilidade o mais
rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação que se assiste não só no
Brasil, mas em todo o mundo. Segundo a teoria do risco integral, qualquer fato,
culposo ou não-culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano
(MILARÉ, 2015, p. 827).”

Sendo a responsabilidade civil objetiva e a teoria do risco integral adotadas no
direito pátrio; verifica-se que o poluidor, independente de qualquer coisa, assume todos os
riscos que advêm de sua atividade, não importando o motivo do acidente ambiental ou se este
ocorreu por falha humana ou técnica, ou ainda se foi obra do acaso ou de força da natureza.
No caso da poluição das águas subterrâneas, em razão do número elevado de poços
clandestinos perfurados, se norma muito difícil identificar o autor da poluição. Contudo, se o
poço for devidamente cadastrado, ou ainda se o dano ocorrer próximo a uma área de recarga,
por exemplo, essa barreira já fica mais fácil de ser ultrapassada.
Importante ressaltar também, que no caso de indenização por dano a um aquífero,
a compensação pecuniária se torna mais interessante, em razão dos elevados custos de limpeza
do curso hídrico subterrâneo, para que ele possa voltar a ter condições de potabilidade e ser
destinado a seus usos múltiplos.
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4

GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Com base na literatura consultada para a produção deste trabalho, pode-se entender

que a crise da água, seja ela superficial ou subterrânea, antes de qualquer outro fator, trata-se
de uma crise de gestão.
A preocupação com a qualidade, quantidade e gestão das águas subterrâneas é
latente hoje no cenário mundial. A exemplo, a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, conhecida com Rio-92 ou Eco-92, foi um marco importante para
a abordagem internacional da proteção do meio ambiente. Um dos resultados da Rio-92 foi a
elaboração da Agenda 21, que foi criada com o objetivo de firmar diretrizes que os Estados
deveriam adotar na elaboração de políticas públicas direcionadas aos recursos ambientais.
A Agenda 21 abordou sobre o tema águas subterrâneas e aquíferos, em suas
recomendações da seguinte forma:
18.40. Todos os Estados, segundo sua capacidade e recursos disponíveis, e por meio
de cooperação bilateral ou multilateral, inclusive com as Nações Unidas e outras
organizações pertinentes, quando apropriado, podem implementar as seguintes
atividades:
d) Proteção das águas subterrâneas:
i) Desenvolvimento de práticas agrícolas que não degradem as águas subterrâneas;
ii) Aplicação das medidas necessárias para mitigar a intrusão salina nos aquíferos de
pequenas ilhas e planícies costeiras resultantes da elevação do nível do mar ou
exploração demasiadas dos aquíferos litorâneos;
iii) Prevenção da poluição de aquíferos por meio da regulamentação de substâncias
tóxicas que se infiltram no solo e o estabelecimento de zonas de proteção em áreas de
filtramento e absorção de águas subterrâneas;
iv) Projetos e manejo dos aterros sanitários baseados em informação hidrogeológica
correta e a avaliação de impacto, usando a melhor tecnologia disponível;
v) Promoção de medidas para melhorar a segurança e a integridade dos poços e suas
áreas circundantes para reduzir a intrusão de agentes patogênicos biológicos e
produtos químicos perigosos nos lençóis freáticos por meio dos poços;
vi) monitoramento, quando necessário, da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas potencialmente afetadas por locais de armazenagem de materiais tóxicos
e perigosos. (AGENDA 21 GLOBAL, 1994, p. 223-224)

Essa recomendação foi bem ampla, elencando os principais requisitos para a
proteção das águas subterrâneas. Ainda, os Estados deveriam estabelecer as disposições
institucionais necessárias para: a difusão de informações aos usuários sobre a quantidade e
qualidade das águas dos aquíferos (18.25); a promoção de dados confiáveis sobre os aquíferos
de forma a identificar possíveis problemas de contaminação ou novas fontes hídricas para o
abastecimento (18.37 e 18.38); o estabelecimento de critérios de qualidade biológica, sanitária,
física e química para as águas subterrâneas (18.39, f); o estímulo ao uso conjunto das águas e
superficiais e ao monitoramento (18.76, c, iii); a pesquisa sobre a interação entre mudança do
clima e efeitos do nível das águas subterrâneas (18.85) (AGENDA 21 GLOBAL, 1994).
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No âmbito interno, o artigo 225 da Constituição Federal determinou que é dever de
todos, Poder Público e coletividade, defender o meio ambiente, protege-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações. Partindo do Poder Público, essa responsabilidade irá se dar por
meio da gestão.
E nesse sentindo, e se espelhando também nas recomendações da Agenda 21, foi
criada a Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei n. 9.433/1997, com o escopo de fixar as
diretrizes da governança das águas, superficiais e subterrâneas, no Brasil.
A Constituição Federal também dividiu o domínio das águas, cabendo aos Estados
e ao Distrito Federal o domínio das águas subterrâneas. A PNRH adota como primeiro princípio
que a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos, que em
geral, não coincide com a divisão político-administrativa das unidades federas e nem com os
limites das águas subterrâneas. Contudo, é difícil pensar em dissociar da gestão das águas
superficiais, das subterrâneas, uma vez que estas são base para aquelas, e também parte
fundamental no ciclo hidrológico, como foi visto. (REBOUÇAS, 2006, p. 45).
O aumento exponencial dos números de poços para captação de água subterrânea
chama a atenção para o desespero da sociedade pelo uso desse recurso, sem medir ou sequer
saber das consequências futuras dessa superexploração.
Por isso a importância do trabalho proposto, visto que da forma como está se
desenvolvendo a gestão dos recursos hídricos subterrâneos no Brasil, gera uma dúvida quanto
a sua eficácia para manutenção desse para as presentes e futuras gerações, o que será analisado
nesse capítulo.

4.1

Modelo de gestão brasileiro
As águas subterrâneas apresentam características hidrogeológicas muito específicas

e se apresentam pelo território nacional de maneira bem diversificadas, com muita quantidade
em determinadas regiões, e em outras, áreas mais escassas desse recurso.
Considerando a necessidade de proteger os recursos hídricos de forma sistêmica, a
Política Nacional dos Recursos Hídricos foi editada com o objetivo de dar as diretrizes para a
gestão das águas, de forma descentralizada, porém, integrada.
O modelo de gestão brasileiro é o sistêmico, também chamado de participativo, que
tem por base o direito de propriedade, em que o Estado e o particular podem ser detentores do
domínio. (OLIVEIRA, 2006, p. 76)
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No modelo sistêmico, quando o domínio for do Estado, as ações de planejamento
devem ser realizadas em todos os níveis, incluindo a participação da sociedade e dos usuários
e coordenadas por ele. Por sua vez, quando o domínio for do particular, o Estado terá a função
de regulador. (ALVES JUNIOR, 2009, p. 60)
No modelo sistêmico as atividades são executadas através de instrumentos de
trabalho, a saber:
1) planejamento estratégico por bacia hidrográfica: considera unificadamente, no
estudo de cenários alternativos, futuros de uso e proteção do ambiente, os problemas
de desenvolvimento da bacia, isto é, o crescimento econômico, a equidade social e a
sustentabilidade ecológica.
2) tomada de decisão através de deliberações multilaterais e descentralizadas: prevê a
implementação do plano de negociação política direta através da constituição de um
colegiado do qual participam representantes de instituições públicas, privadas,
usuários, comunidade e de classes políticas e empresariais atuantes na bacia. A criação
de uma entidade colegiada visa formar um fórum onde os interessados possam expor
seus interesses e discuti-los de maneira transparente, propondo, analisando e
aprovando planos e programas de investimentos vinculados ao desenvolvimento da
bacia.
3) estabelecimento de instrumentos legais e financeiros: engloba alternativas
resultantes das negociações jurídicas ou político representativas, tais como, a
implementação de instrumentos legais, a outorga do uso da água, a cobrança de tarifas
pelo uso da água e o rateio de custo das obras de interesse. (ALVES JUNIOR, 2009,
p. 64)

De acordo com Alves Junior (2009, p.63), a Política Nacional dos Recursos
Hídricos elegeu como unidade administrativa e de planejamento e intervenção a bacia
hidrográfica e não os Estados e Municípios, evidenciando a escolha desse sistema na sua
elaboração.
Para que a gestão das águas seja verdadeiramente eficiente e otimize os usos
múltiplos da água e sua conservação é fundamental uma integração entre o conhecimento
científico adquirido e o gerenciamento. (TUNDISI, 2006, p. 34)
O uso de águas subterrâneas tem aumentado alarmantemente no mundo todo, e no
Brasil, o cenário não é diferente, representando um notório papel no desenvolvimento
econômico e social.
Conforme visto anteriormente neste trabalho, setores como o da agricultura,
indústrias em larga escala, encontram nas águas subterrâneas soluções rápidas com uma boa
relação custo-investimento e de boa qualidade, em razão das águas subterrâneas no Brasil
terem, no geral, boa qualidade para usos múltiplos, bem como pelo baixo preço para a
perfuração de um poço.
No Brasil, a União detém a competência para legislar sobre águas, editando assim,
as normas gerai, cabendo aos Estados a sua regulamentação e aplicação dentro dos seus limites
territoriais. De acordo com o artigo 26 da Carta Magna, as águas subterrâneas são de domínio
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dos Estados, cabendo, portanto, a estes, executar a gestão integrada das águas subterrâneas.
(CAMARGO; RIBEIRO, 2009, in VILLAR, 2015, p. 87)
A Agenda Nacional de Águas Subterrâneas e o Programa Nacional de Águas
Subterrâneas são programas do Governo Federal lançados com o objetivo de tentar incluir as
águas subterrâneas na gestão dos recursos hídricos, além de diversos atos normativos.
Entretanto, a falta de uma atuação mais ativa da União para com os Estados, que carecem de
apoio e capacitação para a gestão das águas subterrâneas, é um fato que compromete o sistema
de gestão (CAMARGO; RIBEIRO, 2009, in VILLAR, 2015, p. 87).
No âmbito estadual, aplicar os instrumentos previstos na Lei Federal nº 9.433/91 –
PNRH, encontra vários problemas. A exemplo, a Resolução 396/2008, que regulamentou os
artigos 9 e 10 da PNRH, e dispõe sobre o enquadramento das águas subterrâneas em classes
segundo os usos preponderantes, não é aplicada.
Segundo Villar (2015, p. 89) os Planos de Recursos Hídricos encontram
dificuldades para incluir a gestão das águas subterrâneas em razão da falta de rede de
monitoramento piezométricos; falta de redes de monitoramento da qualidade da água; falta de
base de dados de prospecção geofísica e geológicas; falta de aplicação de modelos numéricos
para a gestão dos aquíferos e por fim, falta de estatísticas confiáveis sobre o uso da água.
Nesse sentido, Tundisi explica
A implementação de um processo de gestão integrada, preditiva e no âmbito de bacia
hidrográfica pressupõe que, além de uma organização institucional e legislação
adequadas, seja necessário um suporte tecnológico para promover avanços
consolidados e substanciais. Só a legislação e a organização institucional não
resolvem o problema com condições de sustentar a gestão. Esse suporte tecnológico
inicia-se com o aperfeiçoamento e a modernização de redes de monitoramento para,
por meio destasmontar um banco de dados sobre a oferta e a qualidade da água.
(TUNDISI, 2006, p. 31)

Evidencia-se que a falta de dados técnicos que possibilitem o real conhecimento da
situação dos aquíferos no território nacional, é um grande obste à gestão eficiente das águas
subterrâneas.
De uma forma geral, o monitoramento de águas subterrâneas no Brasil é bastante
precário. A CPRM está implantando a Rede Integrada de Monitoramento de Águas
Subterrâneas (RIMAS), cuja a pretensão futura é de se tornar uma rede nacional, em ação
articulada entre diferentes instituições. (ANA, 2017, p. 45). É de extrema importância que os
programas de monitoramento já existentes continuem coletando dados, incluindo os novos
poços cadastrados. O Estado de São Paulo destaca-se na elaboração de uma rede de
monitoramento de águas subterrâneas.
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“A RIMAS é uma rede essencialmente quantitativa, com medidas diárias do nível
de água, trimestrais de condutividade elétrica e temperatura, e quinquenais para análises
químicas de outros 43 parâmetros. A RIMAS possuía em 2016 até 7 anos de dados de 379
poços.” (ANA, 2017, p. 45). Esses dados demonstram como a falta articulação do próprio
sistema e entre os órgãos gestores, e a falta de investimento em diversas áreas, já que no sistema
do SIAGAS estão cadastrados 302.234 poços, conforme conferencia no site em 11 de junho de
2018.
Em 2010 o CNRH aprovou as diretrizes para o estabelecimento da Rede Nacional
de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo das Águas Subterrâneas, com
competências distribuídas entre ANA, CPRM e Estados. O planejamento inicial dessa rede foi
realizado em 2011, contudo, ainda não saiu do papel. (ANA, 2017, p. 45)
A ausência de dados técnicos referentes aos aquíferos torna muito complicada a
gestão pelos Comitês de Bacia, pois prejudica a proposição de estratégias para gerir e delimitar
o seu uso. Isso gera um reflexo direto na aplicação de outros instrumentos previstos na PNRH,
como no caso da outorga.
Para explorar águas subterrâneas, é preciso a concessão da outorga pelo Poder
Público, por um período pré-determinado. O artigo 11 da Lei n. 9.433/1997 estabelece que “O
regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos de água e o efetivo exercício dos direitos de acesso
à água”.
Apenas analisando o texto da lei no cenário atual, verifica-se que esse instrumento
está sendo aplicado de maneira indiscriminada e sem atender ao seu objetivo de “assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos de água”. Ora, se não há conhecimento detalhado
sobre as características do aquífero objeto de outorga, como garantir que a explotação dos
volumes autorizados, estarão dentro dos limites suportados por este?
Existe ainda os casos em que o uso de água está isento de outorga, previstos pelo
§1º do artigo 12 a PNRH, e nessa situação o proprietário deve realizar um cadastro do poço
junto ao órgão competente, declarando e certificando o uso isento. No ano de 2013 a ANA
publicou que havia 225.868 poços cadastrados, estimando que o número real seria de 476.960,
o que aponta a grande maioria (quase o dobro) de usuários estão em situação irregular, seja sem
a outorga para exploração ou a certificação de isento.
Essa diferença entre esses números deixa evidente que o Brasil não tem
conhecimento real da quantidade de água subterrânea que é explotada, tampouco as
consequências para o sistema do aquífero explorado.
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Outro instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos que não atinge o seu
fim é a cobrança pelo uso de recursos hídricos. O artigo 19 da referida lei elenca os objetivos
da cobrança: (i) reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu
real valor; (ii) incentivar a racionalização do uso da água e (iii) obter recursos financeiros para
o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.
No âmbito Federal sua aplicação está sendo executada nas seguintes bacias: do
Paraíba do Sul, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), do São Francisco (exceto a subbacia do rio Verde Grande) e do Doce. (ANA, 2018, n.p)
Entretanto, com relação aos Estados, a maioria das bacias hidrográficas ainda não
regulamentaram a cobrança, deixando o usuário livre de uma contraprestação pela utilização
do bem. Ressalte-se que o número de poços não cadastrados (clandestinos) prejudica a
cobrança. Se a cobrança estivesse plenamente instituída no território nacional, os recursos
financeiros obtidos com a arrecadação poderiam mudar o cenário da gestão de águas
subterrâneas no Brasil, pois atualizar os dados sobre os aquíferos brasileiros, na proporção
técnica necessária para a gestão eficaz, demanda muito dinheiro.
Existem dois sistemas federais de informação: o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas. O
primeiro é o sistema das águas superficiais e o segundo, como consta na própria nomenclatura,
de águas subterrâneas. Curiosamente, o SIAGAS foi desenvolvido e é controlado/alimentado
pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e não disponibiliza muitos dados para o usuário
comum. Os dois sistemas independentes não se comunicam entre si, o que se torna mais um
obstáculo na gestão.
Além desses pontos abordados, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas
elenca outros aspectos da atual situação da gestão das águas subterrâneas no Brasil:
- Não existe padrão de exigências entre os organismos estaduais;
- Muitos organismos não estão aparelhados: não possuem um banco de dados digital
ou algum software de gestão;
- Os processos de licenciamentos acumulam centenas de folhas de papel;
- Em muitos casos, não existe pragmatismo técnico; fazem-se exigências que em nada
acrescentam na gestão dos recursos hídricos subterrâneos, aumentando ainda mais o
acúmulo de papel;
- Muitos organismos cedem a pressões de setores concorrentes;
- Alguns órgãos negam licenças de perfuração de poços e outorgas baseados em leis
e decretos estaduais de saneamento básico;
- A falta de técnicos gera grande demora nas análises dos processos e nas
consequentes emissões de licenças;
- Alguns poucos organismos já mais adiantados estão fazendo gestão e até
determinaram tarifas para cobrança do uso em algumas bacias. (ABAS, 2012, p. 104)
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A insuficiência de ações para conter essa expansão silenciosa dá indícios que há
uma aceitação ou tolerância social frente a esse fenômeno. Pode-se especular que, por um lado,
a Administração Pública aceita que não tem como controlar essa expansão, e por outro, a
sociedade não enxerga a perfuração de poços como um problema, mas como uma consequência
natural diante da necessidade de aumentar a disponibilidade de água ou cortar custos.
Villar (2008, p. 31) entende que a gestão das águas subterrâneas deixa a desejar,
sabendo do intenso uso e da vasta gama de riscos que ameaça esse recurso. Cita o exemplo da
falta do Poder Público editar regulamentos para “controlar o seu uso com o objetivo de protegelas da impermeabilização e contaminação, bem como garantir níveis de extração racionais”.
Corroborando com o entendimento da autora deste trabalho.
Com o aumento do número de atores que decide recorrer aos aquíferos de forma
ilegal, crescem os prejuízos para o recurso, o ecossistema, os usuários legítimos e a sociedade.
A soma dessas perfurações gera repercussões importantes na dinâmica hídrica, que podem
causar a superexploração do aquífero, intrusão salina ou sua contaminação, bem como a perda
do poço ou de sua produção e o aumento nos custos de extração da água devido à necessidade
de poços cada vez mais profundos e bombas mais potentes (VILLAR, 2015, p. 86).
Para a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas é importante reconhecer que
não existe uma solução mágica. A gestão das águas subterrâneas é complexa e especializada,
demandando a necessidade de se buscar um pragmatismo técnico para conhecer os aquíferos
em todos os seus aspectos, bem como a necessidade de se investir em tecnologia, que poderia
ser, no mínimo, um software de gestão. (ABAS, 2012, p. 105).

4.2

A garantia de proteção das águas subterrâneas para as presentes e futuras
gerações
Em que pese as águas subterrâneas constituírem as maiores reservas de água doce,

e o Brasil ser muito privilegiado por abrigar um grande volume desse bem, o legislador preferiu
dar maior atenção as águas superficiais.
A falta de legislação protetiva específica que tutele as águas subterrâneas, visando
estimular o seu uso racional, gera uma grande problemática na gestão dessas águas, em razão
da alta complexidade das águas subterrâneas.
A ABAS explica:
A gestão dos recursos hídricos subterrâneos tem certo grau de complexidade, pois,
distintamente da linearidade das ocorrências de superfície, a compreensão dos
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mananciais subterrâneos necessita de informações, dados da geologia local e regional,
assim como de poços existentes. Necessita ainda, da conexão de dados, com o fim de
identificar variáveis, como a forma e os tipos de ocorrências, profundidades,
potencialidades, interferências; enfim, exige a atuação de técnicos da área - geólogos
e hidrogeólogos - com experiência e bom senso. É de vital importância que os
organismos de gestão estejam preparados, capacitados e aparelhados com tecnologia
suficiente para conseguir fazer a conexão dos dados e, consequentemente, a gestão.
(ABAS, 2012, p. 104)

Como visto no item anterior, a gestão dos recursos hídricos subterrâneos não está
bem estruturada, faltando muitos dados técnicos, articulação entre União, Estados e
Municípios, falta também dados técnicos sobre os aquíferos, como tipo de formação,
dimensões, qualidade e quantidade, volume, áreas de recargas, entre outros.
Analisando o panorama geral da gestão das águas subterrâneas, conjuntamente com
todos os esses problemas enfrentados, será que se pode considerar que a atual gestão é eficaz
para garantir o acesso de água a todos, bem como assegurar a sua preservação e manutenção
para as futuras gerações?
Para responder essa pergunta, é preciso abordar os seguintes conceitos: da água
como direito humano fundamental, gerações presentes e futuras, do desenvolvimento
sustentável e as gerações futuras e os princípios da governança.

4.2.1 A água como direito humano fundamental
Kant no século XVIII já ensinava sobre a existência de um direito cosmopolítico
ou do cidadão do mundo (jus cosmopoliticum), pelo fato de a terra não ser infinita, mas uma
superfície em si mesma limitada. (KANT, 1993, p. 150).
Diante desse cidadão universal, o mundo, após duas grandes guerras mundiais, fez
surgir um organismo multinacional, dotado de competência para dirimir e, principalmente,
pacificar questões globais.
O regime internacional para proteção dos direitos humanos surgiu do
reconhecimento das liberdades fundamentais após a 2ª Guerra Mundial, com a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, de 1948.
A partir dessa data, os Estados restringiram, pela primeira vez em sua história, seus
próprios poderes soberanos. Com a adoção posterior dos Pactos Internacionais dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e dos Direitos Civis e Políticos, em 1966, os Estados
reconheceram a existência de restrições à sua governança interna, o que limitou a soberania do
Estado. Nenhum Estado pode se eximir da obrigação fundamental de proteger a vida e
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dignidade de um indivíduo. Os direitos humanos são enraizados no direito natural, refletindo
os principais universais de moralidade. (BOSSELMANN, 2015, p. 146).
O regime de proteção internacional do meio ambiente surgiu do reconhecimento de
uma crise ambiental global, que culminou com a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano,
realizada em Estocolmo no ano de 1972.
Ao longo dos últimos 30 anos, tanto o regime internacional de direitos humanos
quanto o regime internacional de proteção ao meio ambiente se influenciaram mutuamente em
grau crescente. Explica Bosselmann:
Na medida em que os direitos humanos refletem uma regra de
necessidade básica, o mesmo poderia ser dito a respeito do meio ambiente. Teóricos
do direito ambiental designaram muitas vezes a proteção ambiental como uma questão
de necessidade básica, assemelhando-se ao pensamento baseado no direito natural.
(2015, p. 146)

O mesmo autor esclarece que os direitos humanos e o direito ambiental
internacional têm sua origem em conferências internacionais e documentos de soft law: “Já que
seus assuntos são enraiados em preocupações fundamentais da humanidade mais do que em
interesses negociados dos Estados, eles têm em comum certo grau de partidarismo que não se
ajusta com facilidade à soberania do Estados.” (BOSSELMANN, 2015, p. 147).
Quando se trata de exposição do homem à poluição da o ar, da água contaminada
por exemplo, a visão ambiental passa a ter o viés antropocêntrico:
A proteção do meio ambiente é (...) parte vital da doutrina contemporânea dos direitos
humanos, pois é sine qua non para numerosos direitos humanos, como por exemplo,
o direito à saúde e o próprio direito à vida. Não há muita necessidade de aprofundar
isto, já que o dano causado ao meio ambiente, pode comprometer e minar todos os
direito humanos mencionados na Declaração Universal e outros instrumentos de
direitos humanos. (BOSSELMANN, 2015, p. 147-148)

Baseando-se nisso, evidente que existe uma ligação óbvia entre a saúde ambiental
e a saúde humana, portanto, a necessidade de caracterizar a água, um bem essencial à vida de
qualquer ser vivo, em especial o homem, como um direito humano reconhecido
internacionalmente.
Atualmente, aproximadamente 884 milhões de pessoas no mundo todo não têm
acesso a água potável e segura e cerca de 40% da população mundial não têm acesso ao
saneamento básico, segundo dados recentes das Organizações das Nações Unidas – ONU.
(2018, p. 37)
A água potável segura e o saneamento adequado são de fundamental importância
para a redução da pobreza, para se atingir o desenvolvimento sustentável, bem como para o
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alcance e cumprimento de todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. (ONU, 2015, p.
1).
A ONU realizou uma Assembleia Geral em 28 de julho de 2010, e por meio da
Resolução A/RES/64/292, declarou a água limpa e segura, bem como o saneamento básico, um
direito humano essencial para gozar a vida e todos os outros direitos humanos.
Ainda, a sétima meta do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio era de que até
2015 fosse reduzida pela metade a proporção da população mundial sem acesso sustentável a
água potável segura e ao saneamento básico.
Para que acesso à água e ao saneamento enquanto direitos humanos seja assegurado
e que seja uma realidade para todos, significa que o acesso a água potável é um direito legal,
não é um bem ou serviço providenciado a título de caridade; devem ser melhorados o acesso
nos níveis mais básicos de maneira rápida; os “piores servidos” são mais facilmente
remediados, logo, as desigualdade são diminuídas mais rapidamente; os grupos vulneráveis e
as comunidades devem ser capacitadas para participarem nos processos e tomada de decisão e,
por fim, os meios e mecanismos disponíveis no sistema de direitos humanos da ONU, devem
ser utilizados para acompanhar os progressos das nações na concretização do direito à água e
ao saneamento, de forma a responsabilizar os governos. (ONU, 2015, p. 3).
O Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
adotou, em novembro de 2002, o seu comentário geral n. 15 sobre o direito à água, no qual
afirmou que o Direito Humano à água prevê que todos devem ter acesso a água suficiente,
segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos.
O acesso universal ao saneamento é, não apenas fundamental para a dignidade
humana e a privacidade, mas também um dos principais mecanismos de proteção da qualidade
dos recursos hídricos.
O Conselho dos Direitos Humanos adotou o acesso a água potável segura e ao
saneamento como um direito humano: um direito à vida e à dignidade humana, o que ocorreu
por meio da Resolução 16/2 de em abril de 2011.
Por sua vez, os direitos fundamentais foram resultado do amadurecimento de fatos
históricos. Citam-se como exemplos, neste artigo, a Declaração de Direitos de Virgínia de 1776
e a Declaração Francesa de 1789.
Para Mendes, um conceito de direitos fundamentais se torna difícil face à
abrangência dos mesmos. O rol dos direitos fundamentais avoluma-se a cada momento
histórico. “Por isso, afirma-se que os direitos fundamentais são um conjunto de faculdades e
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instituições que somente faz sentido num determinado conceito histórico” (MENDES, 2011, p.
163).
Salienta Oliveira et. al.,
a expressão direitos fundamentais retrata os direitos, liberdades e garantias
considerados mais elementares e básicos em uma determinada comunidade estatal
concreta, e que são conferidos aos indivíduos de mencionada sociedade por
intermédio de uma específica ordem constitucional. (2007, p. 9).

Barroso (2009, p. 35-37) menciona que é clássica a categorização dos direitos
fundamentais em gerações, sendo de 1ª geração, os direitos individuais e os direitos políticos;
de 2ª geração, os direitos sociais, econômicos e culturais; de 3ª geração, os direitos relacionados
à proteção ambiental, ao patrimônio histórico, artístico, cultural e os direitos do consumidor; e
de 4ª geração, os direitos fundamentais associados a uma ideia de constitucionalismo global.
O Brasil não colocou o meio ambiente no rol dos direitos fundamentais na Constituição
de 1988, mas mencionou nesse rol o direito à vida, como expresso no art. 5°. (BRASIL, 1988).
Nos ensinamentos de Costa,
Considerar o meio ambiente um direito à vida, como afirmado por Antônio Augusto
Trindade, vem também de uma convicção das Nações Unidas, a qual declara que não
é somente o indivíduo que detém o direito à vida, mas também todos os povos.
Consequentemente, o meio ambiente sadio e o direito a paz são extensões do direito
à vida. (COSTA, 2016, p. 137).

Considerando que a água é imprescindível para a vida humana, e o direito a vida,
fundamental, não há como negar que a água é um direito fundamental. Portanto, vê-se a
necessidade de preservação e conservação da água doce potável existente no mundo, em
especial as águas subterrâneas, vez que direito humano essencial para a manutenção da vida
saudável e com dignidade.

4.2.2 As presentes e futuras gerações
A definição de gerações presentes e gerações futuras pode partir de uma ideia
simplista, sendo aquelas consideradas as que vivem no tempo presente, e estas as que viverão
no futuro, ainda que não se possa precisar quando será esse futuro. Mas o seu entendimento vai
além desse raciocínio, eles estão interligados.
A Constituição Federal de 1988 explicita em seu artigo 225 o direito das presentes
e futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com condições dignas e de
salubridade: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
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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.”
A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (inciso III, art. 1º, CF/88), sendo um dos objetivos desse Estado
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I, art. 3º, CF/88). Aí estão
dispostos a finalidade do direito ambiental e o reconhecimento do direito entre as gerações.
Essa preocupação em defender as gerações futuras foi objeto de preocupação da
Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, no ano de 1972, que trouxe a
seguinte redação em seus princípios 2 e 5:
Princípio 2 - Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a
fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser
preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso
planejamento ou administração adequada.
Princípio 5 - Os recursos não renováveis da Terra devem ser utilizados de forma a
evitar o perigo do seu esgotamento futuro e a assegurar que toda a humanidade
participe dos benefícios de tal uso. (grifos nossos)

Essa mesma premissa de solidariedade intergeracional tornou a ser fonte de
preocupação na Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de
1992, conhecida como Rio-92 ou Eco-92:
Princípio 3 - O direito ao desenvolvimento deve exercer-se de forma tal que responda
equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações
presentes e futuras. Portanto, a solidariedade intergeracional não é só um princípio de
direito interno, mas de Direito Internacional Ambiental.

A Declaração Universal do Direitos do Homem (ONU, 1948), proclama em seu
arrigo 1º que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eles
são dotados de razão e de consciência e devem agir uns em relação aos outros com espírito de
fraternidade.”
Deste, infere-se um importante fundamento que está intrinsecamente ligado à
solidariedade entre as gerações: o princípio da fraternidade, que surgiu da Revolução Francesa,
ao lado de liberdade e igualdade.
Segundo Vitoriano e Silva (2011, p. 123)
Essa ideia de fraternidade traz a necessidade de proteção ao meio ambiente não
somente para a nossa garantia e nosso benefício, mas para as gerações que estão por
vir. O reconhecimento constitucional do direito das futuras gerações acarreta
limitações no agir humano, fazendo com que nem todos os atos sejam cobertos de
legitimidade.
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Como colocado por Níquel (2009, p. 11) “a limitação da nossa vontade atual de poder
e de usufruto é essencial para o estabelecimento de vínculos com as gerações que nos
precederam e com as que nos precederão”.

A ideia de solidariedade vai além de apenas garantir o recurso natural para as
presentes e futuras gerações. Ela está relacionada à ética e a moral do homem em agir de boafé, ao seu altruísmo em se preocupar com o seu próximo, sem sequer, conhecê-lo:
A solidariedade pode, então, ser compreendida sob diversas facetas: como um fato
social do qual não podemos nos desprender, pois é parte intrínseca do nosso ser no
mundo; como virtude ética de um reconhecer-se no outro (que “faz do outro um outro
eu próprio”) ainda mais amplo do que a justa conduta exigiria (dar ao outro o que é
seu); como resultado de uma consciência moral e de boa-fé ou, ao contrário, de uma
associação para delinquir; como comportamento pragmático para evitar perdas
pessoais e/ou institucionais (MORAES, 2010, p.7-8)

Sobre a equidade, esta é parte da composição do conceito de igualdade, no que
tange à relação do princípio jurídico sem si com os direitos alheios. Contudo, as vezes pode ser
empregado com sentido mais amplo, compreendido como Direito Natural, podendo, inclusive,
contrariar a regra do Direito Positivo. (SILVA, 2004, p. 537)
Ralws (2000) ao desenvolver sua Teoria da Justiça, entendeu que deveria existir
igualdade de condições entre as gerações, baseada na ideia de justiça. Para ele, em razão da
preferência temporal pura, a geração atual não tem qualquer predileção sobre as gerações
futuras em razão de estarem em uma fase anterior na linha do tempo.
Nesse mesmo sentido, Weiss (1989), elaborou uma teoria sobre a equidade
geracional em que a ideia central é de que as gerações atuais não são proprietárias dos recursos
naturais, elas são guardiãs do meio ambiente como um todo. Portanto, a geração atual deve
garantir que os recursos naturais e culturais sejam transmitidos para as gerações futuras nas
mesmas condições as quais foram recebidas pelos antepassados. Na sua ideia, a utilização do
meio ambiente deve ser equilibrada, sem que os bens naturais ou culturais sejam limitados ou
esgotados.
Com a Constituição Federal de 1988, a preocupação com as presentes e futuras
gerações deu origem ao chamado Princípio da Equidade ou da Solidariedade Intergeracional. E
juntamente com o princípio 3 da Rio-92, entende-se que a solidariedade intergeracional é um
ponto nevrálgico a ser observado ao se elaborar leis que tutelem a proteção e preservação de
qualquer recurso natural, bem como ao estabelecer diretrizes de gestão, não só no âmbito
Internacional, mas também do direito interno.
Nesse sentido, Moraes (2010, p. 2) explica que
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A expressa referência à solidariedade, feita pelo legislador constituinte, longe de
representar um vago programa político ou algum tipo de retoricismo, estabelece um
princípio jurídico inovador em nosso ordenamento, a ser levado em conta não só no
momento da elaboração de legislação ordinária e na execução das políticas públicas,
mas também nos momentos de interpretação-aplicação do Direito, por seus
operadores e demais destinatários, isto é, pelos membros todos da sociedade.

Sob essa ótica, frisa-se que a forma como tem sido realizada a gestão das águas
subterrâneas no Brasil, sem uma legislação específica para reger o tema, sem saber as
especificidades de cada aquífero, desconhecendo a real quantidade explotada, deixando áreas
importantes sujeitas à contaminação, não parece ser o caminho mais eficiente para manter a
quantidade e qualidade das águas subterrâneas para as presentes e futuras gerações.

4.2.3 Desenvolvimento sustentável, gerações futuras e a manutenção do recurso hídrico
subterrâneo
O crescimento desenfreado, baseado sempre no lucro para o crescimento da
economia local, e, consequentemente mundial, resultou no modelo de consumo existente e
levou o mundo a atingir os níveis de degradação atuais.
No cenário internacional as primeiras discussões marcantes sobre a necessidade de
uma preservação ambiental global surgiram na década de 70, especificamente com a
Conferência de Estocolmo, em 1972.
A exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e,
em 1974, a ONU por meio de uma Assembleia Geral estabeleceu uma declaração que foi
baseada em critérios de interdependência, autodeterminação, equidade, interesse comum e
cooperação entre os estados membros. Um dos tópicos abordados nessa declaração se refere a
necessidade de combater os desperdícios dos recursos naturais, dentre os quais encontra-se a
água.
A partir dessas conferências internacionais, surgiu uma nova visão do
desenvolvimento, que não busca somente o crescimento econômico, mas principalmente o
equilíbrio ecológico, necessário para a manutenção e perpetuação para o homem.
A primeira vez que o termo “desenvolvimento sustentável” surgiu no cenário
internacional foi com o relatório Brundtland de 1987, estabelecendo seu conceito como aquele
que “atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras
atenderem também às suas”.
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De acordo com Freitas um dos aspectos nucleares do desenvolvimento sustentável
é “a determinação ética jurídico-institucional de responsabilidade objetiva pela prevenção e
precaução, de maneira que se chegue antes dos eventos danosos, à semelhança do que sucede
nos dispositivos antecipatórios biológicos” (2011, p. 32)
O princípio da sustentabilidade significa pensar em referenciais arrojados, com
respeito consciente e pleno à titularidade dos direitos daqueles que ainda não nasceram e à
ligação de todos os seres, acima das coisas. A sustentabilidade não é, pois, princípio abstrato
ou de observância adiável: vincula plenamente e se mostra inconciliável com o vicioso
descumprimento da função socioambiental dos bens e serviços. (FREITAS, 2011, p. 34; p. 39).
Para se construiu uma sociedade sustentável a nível mundial é preciso obedecer aos
seus seguintes princípios: 1) respeitar a comunidade dos seres vivos e cuidar dela; 2) melhorar
a qualidade de vida humana; 3) conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra; 4)
minimizar o esgotamento de recursos não renováveis; 5) permanecer nos limites da capacidade
de suporte do planeta Terra; 6) modificar atitudes e práticas pessoais; 7) permitir que as
comunidades cuidem do seu próprio meio ambiente e 8) gerar uma estrutura nacional para a
integração de desenvolvimento e conservação. (MILARÉ, 2015, p. 87-88)
A preocupação com as futuras gerações foi ganhando, então, destaque no cenário
ambiental internacional. A partir do desenvolvimento sustentável, ficou ainda mais clara a
necessidade de preservar os bens pra as presentes e futuras gerações, o que abraçado pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 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.”
O dever de preservar as águas subterrâneas para as gerações futuras tem impacto
direto nas políticas públicas que serão empreendidas para tal fim. Nas palavras de Weiss:
The existence of intergenearational rights has significant implications for policy. For
example, it may affect population policies, since rapid population increases will affect
the demand for resources and strain environmental quality. However, whether a
generation chooses to meets its obligations and guarantee the rights of future
generations by constraining exploitation, consumption, and waste or by constraining
population growth is a decision each generation must make. The rights of future
generations mean that the present generation cannot ignore this choice. (1993, p. 8)13

13

Tradução da autora: A existência de direitos intergeracionais tem implicações significativas para a política. Por
exemplo, pode afetar as políticas populacionais, uma vez que o aumento rápido da população afetará a demanda
por recursos e prejudicará a qualidade ambiental. No entanto, se uma geração escolhe cumprir suas obrigações e
garantir os direitos das futuras gerações restringindo a exploração, o consumo e o desperdício, ou restringindo o
crescimento populacional, é uma decisão que cada geração deve tomar. Os direitos das gerações futuras significam
que a geração atual não pode ignorar essa escolha
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Como visto, no Brasil a PNRH possibilita a participação da sociedade nas decisões
envolvendo a gestão dos recursos hídricos, fazendo parte da composição do Comitê de Bacia
Hidrográfica, essa participação deve ser consciente e efetiva, reforçando o texto constitucional
de que é um dever de todos, incluindo a coletividade, se atentar aos interesses das gerações
futuras.
Sobre o as gerações futuras, Weiss leciona:
“When future generations become living generations, they will have certain rights to
use the natural system for their welfare and certain obligations to care for it, which
they can enforce against one another. These derive from the position of each
generation as a member of the partnership of generation across the time. In many
instances, intergenerational an intragenerational actions are consistent. But in other
instances, such as the withdrawal of ground water in excess of recharge rates to
supply potable drinking water to poor communities or the rapid withdrawal of water
from nonrechargeable aquifers, there will be conflicts between immediate satisfaction
of needs and long-term maintenance of the resource. In this cases, means need to be
developed to reconcile intergenerational concerns with the demands of living
generation.” (1993, p.5)14

O exemplo dado por Weiss retrata exatamente o que acontece nos dias de hoje no
Brasil: o uso descontrolado das águas subterrâneas, sem o devido conhecimento técnico sobre
o aquífero explorado, podendo ocasionar a superexplotação, poluição, rebaixamento do
aquífero, todos esses danos que serão vivenciados pela geração que está por vir.
O raciocínio é lógico. Primeiro é preciso se preocupar com a correta gestão dos
recursos hídricos – neste estudo, os subterrâneos – para as presentes gerações, visando garantir
o acesso de todos a água potável, como direito fundamental, e como consequência, adotar
medidas que possibilitem a preservação das águas subterrâneas para as gerações futuras.
Weiss corrobora com esse entendimento:
The intergenerational framework also has an intragenerational dimension. Were it
othewise, members of the present generation could allocate the benefits of the world's
resources to some communities and the burdens of caring for it to others and still
claim on balance to the satisfied intergenerational fairness. Moreover, poverty today
is a primary cause of ecological degradation, which mean that maintaining the
robustness and integrity of the planet for future generations requires attention to the
demands for intragenerational equity today.15
14

Tradução da autora: Quando as gerações futuras se tornarem gerações vivas, elas terão certos direitos de usar o
sistema natural para seu bem-estar e certas obrigações de cuidar dele, as quais podem impor umas contra as outras.
Estes derivam da posição de cada geração como um membro da parceria de geração ao longo do tempo. Em muitos
casos, as ações intergeracionais e intrageracionais são consistentes. Mas em outros casos, como a retirada de água
subterrânea acima dos níveis das taxas de recarga para fornecer água potável a comunidades carentes, ou a retirada
rápida de água de aquíferos não recarregáveis, haverá conflitos entre a satisfação imediata das necessidades e a
manutenção de longo prazo do recurso. Nesses casos, é preciso desenvolver meios para conciliar as preocupações
intergeracionais com as demandas da geração viva.
15
Tradução da autora: O quadro intergeracional também tem uma dimensão intrageracional. Caso contrário,
membros da geração atual poderiam utilizar os benefícios dos recursos do mundo a algumas comunidades e a
carga de cuidar a outras e ainda reivindicar o equilíbrio para satisfazer a justiça intergeracional. Além disso, a
pobreza hoje é uma das principais causas da degradação ecológica, o que significa que manter a robustez e
integridade do planeta para as gerações futuras exige atenção às demandas por equidade intrageracional hoje.
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“Os direitos das gerações futuras em relação à diversidade e à qualidade dos
recursos de água doce representam, em primeira instância, uma proteção moral de interesses,
que deve ser transformada em direitos e obrigações legais” (WEISS, p. 8)16 Por isso a
necessidade de uma gestão verdadeiramente integrada das águas subterrâneas.
A incorporação de interesses intergeracionais é difícil, pois os principais
instrumentos ambientais que usamos hoje em dia formaram-se sob o ponto de vista da geração
atual.

4.2.4 Governança das águas subterrâneas
O termo governança surgiu nas relações internacionais no final da década de
oitenta, com vários significados, sendo mais utilizado nas instituições financeiras
internacionais, se referindo a adoção de medidas consideradas eficientes e eficazes para a
concessão de empréstimos aos Estados em crise. No final do século XX, o termo já era
empregado de maneira muito mais ampla, no sentido de “repensar a forma de exercer uma nova
política”, já que os modelos tradicionais de intervenção do Estado já não estavam mais sendo
eficientes. (VILLAR, 2015, p. 193)
Santos afirma que “A ideia de que uma “boa” governança é um requisito
fundamental para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao crescimento econômico
equidade social e também direitos humanos” (1997, p. 340-341).
De acordo com Diniz
Governança diz respeito à capacidade governativa em sentido amplo, envolvendo a
capacidade de ação estatal na implementação das políticas e na consecução das metas
coletivas. Refere-se ao conjunto de mecanismos e procedimento para lidar com a
dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica em expandir e aperfeiçoar
os meios de interlocução e de administração do jogo de interesses. [...] que
pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de descentralizar
funções, transferir responsabilidades e alargar, em lugar de restringir, o universo de
atores participantes, sem abrir mão dos instrumentos de controle e supervisão. (1999,
p. 196).

Palavizini apresenta a educação como um aspecto importante para a aplicação da
governança:
A governança exige a gestão integrada entre o poder público, representante do
interesse público da sociedade e os segmentos privado e social, envolvidos na defesa
de interesses coletivos e difusos. Nessa perspectiva, a construção da governança do

16

Do original: “The rights of future generations regarding diversity and quality of freshwater resources represent
in the first instance a moral protection of interests, which must be transformed into legal rights and obligations.”

96

território implica na unidade necessária entre planejamento e gestão, cabendo à
educação um importante papel na construção desta cultura. (2014, p. 120)

Saber identificar os riscos que assolam as águas subterrâneas, estabelecer as metas
para tentar mitiga-los, exercendo uma gestão consciente e segura, poderá evitar, a médio e longo
prazo, que determinadas regiões venham a sofrer de escassez hídrica, por exemplo.
A atual sociedade precisa de um a governança real, onde haja espaço para os
indivíduos expor suas ideias e se organizar, juntamente com o Estado, para alcançar os seus
objetivos. Ou seja, a sociedade deve, efetivamente, ser ouvida quando da tomada de decisões.
Nesta premissa, Leff ensina que é preciso uma racionalidade:
a racionalidade ambiental não é a extensão da lógica do mercado à capitalização da
natureza, mas a resultante de um conjunto de significações, normas, valores,
interesses e ações socioculturais; é a expressão do conflito entre o uso da lei (do
mercado) por uma classe, a busca do bem comum com a intervenção do Estado e a
participação da sociedade civil num processo de reapropriação da natureza,
orientando seus valores e potenciais para um desenvolvimento sustentável e
democrático(LEFF, 2004, p. 143).

Entende-se que a governança, ou melhor, a boa governança não pode ser apenas
uma teoria na qual a sociedade civil deve participar na tomada de decisões. Ela deve
efetivamente ser posta em prática, garantindo a ligação entre Estado e sociedade que busca
conjuntamente a melhor forma de amenizar os impactos que a evolução humana causa sobre a
natureza, especialmente, sobre os recursos hídricos subterrâneos, bem como, encontrar uma
forma de homem versus consumo de água subterrânea, coexistirem de maneira consciente. Para
esse fim, torna-se imprescindível a integração da sociedade, instituições e Estados.
Corroborando com essa ideia, Lovelock, afirma a necessidade de o homem evoluir
em relação ao sistema da Terra:
A ciência busca ser global e mais do que uma coleção dispersa de disciplinas
separadas, mas mesmo os que adotam uma abordagem sistêmica da ciência seriam os
primeiros a admitir que nossa compreensão do sistema da Terra não é muito superior
a de um médico do século XIX em relação ao seu paciente (LOVELOCK, 2006, p.19).

Essa relação de descompasso entre homem e natureza se estende até os dias atuais.
Com o superdesenvolvimento de vários setores da economia, explosão demográfica, a busca
por novas formas de ter acesso a água de boa qualidade para o consumo humano, bem como o
uso sem consciência e responsabilidade da água como um todo, trouxe a sociedade até o
momento que se encontra hoje: embora tenha água disponível, enfrenta um grave cenário de
escassez hídrica.
A governança da água se verifica por meio da descentralização do poder público
quando determinou que os Comitês de Bacias Hidrográficas seriam as responsáveis pela gestão
dos recursos hídricos.
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De acordo com Tudnisi
[...] Uma bacia hidrográfica tem todos os elementos para integração de processos
biogeofísicos, econômicos e sociais, é a unidade natural que permite integração
institucional, integração e articulação da pesquisa com o gerenciamento, e possibilita
ainda implantar um banco de dados que funcionará como uma plataforma para o
desenvolvimento de projetos com alternativas, levando-se em conta os custos destas.
É cada vez mais evidente que novas tecnologias como ecotecnologias e ecohidrologias com soluções que incluem os usos de sistemas naturais e dos processos
naturais serão utilizadas intensivamente na conservação e recuperação de lagos,
represas e rios, e na conservação de águas subterrâneas e manutenção dos
aquíferos.(2008, p.9)

Para que se atinja uma boa governança, primeiramente é preciso integrar o ciclo de
águas superficiais e subterrâneas, integrando os seus usos múltiplos. Atualmente, um grande
obste para a gestão das águas subterrâneas pelas unidades de bacias hidrográficas ocorre por
essa falta de integração.
Como visto, os limites da bacia hidrográfica, na maioria das vezes, não são os
mesmos dos limites territoriais dos estados. E o mesmo se entende com as águas subterrâneas.
Alguns aquíferos têm tamanho e volume desconhecidos, e a delimitação dos seus limites,
também pode extravasar as “fronteiras” das bacias hidrográficas.
Fato é que a integração da água subterrânea pela bacia hidrográfica,
compreendendo que aquela é parte indissociável do ciclo hidrológico, seria talvez, a priori,
uma possível solução para uma gestão mais eficaz.
A gestão das águas subterrâneas é carente de conhecimento técnico-científico, cujo
saber é privativa de um seleto grupo de pessoas. Esse problema só será solucionado com o
investimento necessário para a realização dos estudos.
Outro aspecto importante é a efetiva participação da sociedade, em todos os seus
diferentes setores, que seja para o conhecimento real problema que assola o mundo, e em
específico aquela região. Essa participação deve ser voltada para o educar sobre a
sustentabilidade da oferta e demanda, melhorando a segurança coletiva da população em
relação à disponibilidade e vulnerabilidade das águas subterrâneas.
Assim, a boa governança aplicada à gestão das águas subterrâneas, posta em prática
à sua melhor maneira, irá propiciar a toda sociedade durante sua existência gozar de um direito
seu que é usufruir da água, em todos os seus múltiplos usos.
Investir na disseminação da informação, investir principalmente em educação
ambiental, são metas que devem ser estabelecidas pelos gestores. A processo do conhecimento
faz parte da formação moral de um cidadão. Ensinar desde criança a importância do uso
consciente e racional da água poderá mudar os reflexos futuros de consumo.
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As decisões que as gerações presentes tomam hoje sobre os recursos hídricos, sejam
eles superficiais ou subterrâneos, devem ser avaliadas pormenorizadamente sob o ponto de vista
do seu impacto nas futuras gerações. O conhecimento científico sobre os sistemas hídricos, a
identificação das oportunidades e os limites dos avanços tecnológicos e a compreensão do
contexto socioeconômico em que os recursos hídricos são utilizados são essenciais para garantir
o uso justo para as gerações futuras.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos a ideia de que a água é um recurso renovável e infinito foi se

propagando, fazendo que o homem a utilizasse sem se preocupar com o dia de amanhã, com o
futuro.
Hoje uma parcela da população tem o acesso a informação de que a água pode sim
acabar, não porque ela vai faltar no mundo, pois como visto, ela está em constante movimento
na Terra, sendo extraída da natureza, utilizada pelo homem, animais e plantas, passando pelo
ciclo hidrológico, e retornando para o meio ambiente. Mas a água pode “acabar” em uma
determinada região em decorrência da sua má utilização.
O uso da água subterrânea no Brasil é muito intenso. Utilizada para o abastecimento
humano, para a indústria, setor agrícola, turismo, entretanto o arcabouço jurídico e as políticas
públicas existentes não a tutelam proporcionalmente à sua importância.
Ao analisar a legislação brasileira que dispõe sobre as águas, verifica-se que o tema
águas subterrâneas foi abordado de forma muito rasa, ignorando totalmente suas
especificidades que são bem divergentes das águas superficiais, sendo tratadas com políticas
ambientais indiretas. Mesmo quando existe alguma normativa específica, como uma resolução,
por exemplo, elas são incapazes de abranger todas peculiaridades de forma satisfatória.
No âmbito nacional foi editada a Lei n. 9.433/97 que instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos, com o objetivo de estabelecer diretrizes para o gerenciamento dos
recurso hídricos.
A Constituição Federal determina que o domínio das águas subterrâneas é dos
Estados e Distrito Federal (artigo 26), portanto, é preciso que o Estado elabore uma Política
Estadual de Recursos Hídricos. Contudo, o que se observa, é que essa caracterização da água,
foi esquecida quando da elaboração das leis. São poucos estados que têm políticas públicas que
realmente tutelem águas subterrânea, sendo que São Paulo ganha destaque por sua evolução e
pioneirismo.
A PNRH tem por fundamento que a bacia hidrográfica será a unidade territorial
para implementação da PNRH e atuação do SINGREH. Aqui reside uma crítica doutrinária
quanto aos limites da bacia hidrográfica serem diferentes dos limites territoriais dos Estados,
que por sua vez, também podem ser diferentes dos limites do aquífero.
Com relação ao domínio das águas subterrâneas, entende-se que este deve
permanecer com os Estados, por considerar a extensão territorial do Brasil o dever de proteger
específico do Estado, por estar mais perto do bem, pode tornar a gestão mais fácil. No tocante
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aos limites divergentes entre bacia hidrográfica e aquífero, como águas subterrâneas e águas
superficiais estão compõem o mesmo ciclo hidrológico, e que ainda as águas subterrâneas são
responsáveis pelo reabastecimento das águas superficiais, embora sejam corpos hídricos
diferentes, são indissociáveis. Portanto, a bacia hidrográfica pode ser a unidade territorial para
gestão das águas subterrâneas.
O uso das águas subterrâneas está condicionado à outorga pelo poder público, no
caso, pelo Estado, conforme determina a PNRH, em seu artigo 11 que o regime de outorga de
direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos de água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
Verifica-se que esse instrumento está sendo aplicado de maneira indiscriminada e
sem atender ao seu objetivo de “assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos de
água”, pois se não há conhecimento detalhado sobre as características do aquífero objeto de
outorga, impossível garantir que a explotação dos volumes autorizados, estarão dentro dos
limites suportados por este.
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, são os usos
das águas subterrâneas que estão sujeitos à outorga pelo Poder Público, conforme §1º do artigo
12 da PNRH.
A perfuração de poços aumentou muito nos últimos anos, não só os poços
cadastrados, muito mais os clandestinos, que pela estimativa da Agência Nacional de Águas,
somam quase o dobro dos poços autorizados.
Essa clandestinidade é extremamente prejudicial para o aquífero, seja pela vazão
não contabilizada que pode comprometer severamente a capacidade do aquífero, uma vez que
a recarga deve ser proporcional a explotação; como também pela contaminação deste em
decorrência da construção irregular desses poços, ou ainda, a falta de lacração adequada quando
o poço for inutilizado.
Percebe-se que a elaboração de uma gestão para águas subterrâneas é uma tarefa
extremamente complexa, que exige engajamento multidisciplinar de diversas ciências,
principalmente na elaboração de dados técnicos, a exemplo: conhecimento de limites, real
capacidade de armazenamento e explotação; rede de monitoramento piezométricos; redes de
monitoramento da qualidade da água; base de dados de prospecção geofísica e geológicas;
aplicação de modelos numéricos para a gestão dos aquíferos e estatísticas confiáveis sobre o
uso da água.
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A falta de dados técnicos referentes aos aquíferos torna muito complicada a gestão
pelos Comitês de Bacia, pois prejudica a proposição de estratégias para gerir e delimitar o seu
uso. Isso gera um reflexo direto na aplicação de outros instrumentos previstos na PNRH, como
no caso da outorga.
Saber identificar os riscos que assolam as águas subterrâneas, estabelecer as metas
para tentar mitiga-los, exercendo uma gestão consciente e segura, poderá evitar, a médio e longo
prazo, que determinadas regiões venham a sofrer de escassez hídrica, por exemplo.
A gestão dos riscos está asseada na prevenção, na precaução e na indenização. E
aqui reside outro ponto importante da gestão: o conhecimento do aquífero, bem como o seu
monitoramento podem tornar mais fácil identificar o autor de dano, e assim exigir dele uma
reparação pecuniária, que hoje, é suportada pelo bolso da sociedade.
Ainda, na gestão das águas subterrâneas, se a gestão do risco fosse um de seus
instrumentos, seria necessário o engajamento da sociedade em diversos setores econômicos
como agricultura, construção civil, indústria e extração de água, o que pode ser um
impedimento para a garantia de uma gestão eficaz, visto que se tratam de setores econômicos
importantes no país, que podem entender que o desenvolvimento de seu negócio será afetado,
na medida em que seu lucro poderá diminuir, se o controle sobre a utilização das águas
subterrâneas for mais rigoroso.
Nesses moldes da atual gestão, a manutenção desse bem para as presentes e futuras
gerações é duvidosa. Estar atento a prevenção e precaução das águas subterrâneas é uma ação
de solidariedade das presentes gerações para as futuras. O homem deve agir com altruísmo e
boa-fé pensando, sobretudo, na garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para
todos, e especificamente, na premissa de que as futuras gerações terão o seu direito de acesso a
água garantidos.
É necessária uma reflexão, bem como uma educação ambiental das presentes
gerações sobre o acelerado desenvolvimento da humanidade, que, mais do que nunca, deve ser
sustentável. Ou seja, o Poder Público e a sociedade precisam estar atentos para o uso racional
das águas subterrâneas antes que seja tarde. O Poder Público com a competência inicial de
elaborar uma lei que efetivamente tutele a proteção das águas subterrâneas e a responsabilidade
de efetuar uma boa governança dessas águas. O particular, por sua vez, com o dever de zelar
pelos aquíferos, usar essa água subterrânea de maneira responsável, sem excessos e cuidado da
sua qualidade.
Por fim, constata-se que falta gestão das águas subterrâneas, falta a boa governança,
falta o Poder Público efetivamente enxergar a necessidade de uma normatização padrão para as
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águas subterrâneas, que as tutelem com a importância que elas merecem, pois nos moldes de
hoje, com a gestão pautada na Política Nacional de Recursos Hídricos, será impossível
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos.
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