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RESUMO

Este trabalho busca analisar a importância da proteção da água enquanto patrimônio natural,
ambiental e cultural e discutir sobre a gestão e cultura das águas, visando ao equilíbrio
socioambiental para as presentes e futuras gerações. Assim, compreende revisão da legislação
específica sobre recursos hídricos e sua eficácia em proteger e conservar a água enquanto bem
natural, cultural e de direito de paisagem, à luz da aplicabilidade na política de preservação
ambiental no Estado Brasileiro. É examinada a possibilidade do combate à degradação
ambiental e mudanças climáticas que estão diretamente ligadas à água, por meio de propostas
de criação das unidades de conservação da natureza, reservas ecológicas e ecomuseus, buscando
evitar, por fim, a escassez da água como bem ambiental e como principal mantenedora da
paisagem natural. São analisadas ações coletivas, visando à manutenção de um meio ambiente
social e economicamente equilibrado, bem como histórica e culturalmente preservado para
futuras gerações. Demonstra-se, assim, que a água não é somente fonte de vida, mas é também
um importante elemento da paisagem natural, um bem ambiental e cultural. Para tanto, a
metodologia utilizada foi o “comparativo”, considerando-se, ainda, o “estudo de caso”, tendo
como resultado a comparação entre os rios São Francisco e Amazonas, à luz da importância
cultural e socioambiental que ambos representam. Observa-se que um dos rios em análise, neste
caso o São Francisco, representa a deterioração e escassez justamente pela falta de cumprimento
das políticas públicas para sua proteção, repercutindo, por consequência, na paisagem e na
perda da cultura local. Outro rio objeto da pesquisa, o Amazonas, representa a abundância em
águas, mas, por sua vez, também corre sérios riscos de ter destino similar ao São Francisco,
caso não sejam previamente adotadas as medidas para a sua correta proteção. Por fim,
concluímos que a real aplicação de instrumentos e mecanismos existentes para tombamento da
paisagem cultural e do meio ambiente no Brasil torna-se determinante para a preservação do
meio ambiente e da cultura do nosso território.

Palavras-chave: Direito Ambiental; Água e Patrimônio Cultural; Direito de Paisagem;
Desenvolvimento Sustentável.

RIASSUNTO

Questo saggio analizza l'importanza della tutela dell'acqua come patrimonio naturale,
ambientale e culturale. Gestione e la cultura dell'acqua obiettivo di equilibrio ambientale, per
le generazioni presenti e future. Revisione della legislazione specifica sulle risorse idriche e
sulla loro efficacia nel proteggere e conservare l'acqua come bene naturale, paesaggio culturale
e giuridico alla luce della applicabilità in politica di conservazione ambientale dello Stato
brasiliano. Prospettiva della possibilità di lotta contro il degrado ambientale e il cambiamento
climatico, che sono direttamente legati all'acqua mediante proposte per la creazione di aree di
conservazione della natura, riserve ecologiche ed ecomusei, cercando di evitare, infine, la
scarsità d'acqua come un ambientale e in qualità di sponsor principale del paesaggio naturale.
Analizzare le azioni collettive volte a mantenere un mezzo socialmente ed economicamente
equilibrato ambiente e le generazioni storiche e culturalmente conservati per le future.
Dimostrare l'acqua non solo come fonte di vita, ma anche come un elemento importante del
paesaggio naturale. Bene ambientale e culturale. La metodologia utilizzata è stato il "caso di
studio" "comparativo" e "statistica" e si è anche considerato. Con conseguente un confronto tra
i fiumi São Francisco e Amazon in luce l'importanza culturale e ambientale delle stesse. Si
osserva che uno dei fiumi in questione, in questo caso, di San Francesco, è il degrado e la
scarsità proprio a causa della mancata applicazione delle politiche pubbliche per la sua
protezione, che riflette quindi il paesaggio e la perdita della cultura locale. Un altro fiume,
l'oggetto della ricerca, l'Amazzonia, è l'abbondanza di acqua, ma a sua volta gestisce anche seri
rischi di avere destino simile a San Francesco, se non preventivamente adottato misure per la
sua protezione adeguata. Infine, concludiamo che l'effettiva applicazione degli strumenti e
meccanismi esistenti per ribaltare il paesaggio culturale e l'ambiente in Brasile, è fondamentale
per preservare l' ambiente e la cultura del nostro territorio.

Parole-Chiave: Diritto Ambientale; Acqua e Beni Culturali; Diritto di Paesaggio; Sviluppo
Sostenibile.
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1 INTRODUÇÃO

O respeito ao meio ambiente e a tutela dele e dos seus recursos naturais adquirem
atualmente, no início do terceiro milênio, relevância muito particular. Em um complexo
contexto de progresso humano, destaca-se um cenário em que as espécies vivas do planeta estão
sob constante ameaça, em ritmo cada vez mais acelerado e inconsequente. Hoje se fala do
desaparecimento de dezenas de espécies por dia, por meio da constante poluição fruto do
projeto de industrialização adotado e do descontrole populacional humano. Realidades como a
poluição das águas, do ar, da terra, do alimento; o buraco na camada de ozônio, o efeito estufa,
a escassez de água, o desmatamento, a desertificação, a poluição sonora, os deslizamentos de
terras hidrogeológicas, entre outras, promovem, por consequência, um crescimento devastador
que, de fato, não segue a sabedoria milenar que poderia ser sintetizada na máxima taoísta: “o
homem sábio vive em unidade com o céu e a terra”.
Nesse contexto, um dos temas mais relevantes na atualidade vem a ser a proteção dos
recursos hídricos do planeta, que permitiria melhor qualidade de vida ao ser humano,
garantindo-lhe, assim, os recursos essenciais para sua subsistência. É notório que a
biodiversidade depende da água, a saúde humana depende absolutamente da existência e
qualidade da água que ingerimos. Dessa forma, pretendemos demonstrar, através deste trabalho,
como a proteção da água, considerada patrimônio ambiental, cultural e paisagístico, poderá
garantir a sua preservação para as futuras gerações, harmonizando desenvolvimento e
crescimento populacional à exploração equilibrada dos recursos naturais.
A declaração Universal dos Direitos da Água, publicada em 1992 pela Organização
das Nações Unidas, é muito cristalina quando afirma que “a água não é somente herança de
nossos predecessores; é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção
constitui necessidade vital, assim como obrigação moral do homem para com as gerações
futuras” (USP, 1992). Na atualidade, faz-se necessário e vital tratar do tema com maior
comprometimento de todos, bem como considerar uma obrigação ética e moral trazer à luz a
urgência de se tratar deste argumento com vistas às futuras gerações. É fundamental reconhecer
a importância da água como elemento fundamental a todos os seres vivos, assim como a
necessidade de resguardar e defender esta grande riqueza, considerando-a, sempre, como um
bem finito.
No ano 2000, oito metas foram acordadas por todos os países participantes da Cúpula
do Milênio das Nações Unidas, em Nova York, com data-limite estipulada para o alcance dos
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seus objetivos para o ano 2015. Um dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio,
estipulados pela ONU, foi o de garantir a preservação do meio ambiente, e o de a água exercer
papel predominante para a sustentabilidade ambiental. Portanto, este é um momento oportuno
de se refletir, estudar e debater sobre a questão da água no nosso planeta e a responsabilidade
política que todos temos sobre ela, uma vez ser a água um bem comum e ao mesmo tempo um
direito humano.
Nesse contexto, a pesquisa aqui apresentada propõe abordar a condição da água
enquanto direito fundamental à vida em toda sua amplitude e em diferentes aspectos. O direito
à água é essencial para que seja mantida uma vida humana mais digna e deve ser compreendido
à luz da proteção do meio ambiente, da saúde, do crescimento populacional, da geração de
energia, da produção agrícola e do desenvolvimento socioeconômico sustentável. Para tanto, se
faz necessária uma real consciência individual e coletiva voltada para as questões da
sustentabilidade ambiental e em especial, como objeto desta pesquisa, para a proteção da água,
aqui entendida não somente como fonte de vida, mas também como importante elemento da
paisagem natural.
Propomos, portanto, a análise e a verificação da eficácia das medidas adotadas pelo
poder público brasileiro, como a legislação específica sobre recursos hídricos e sua eficiência
em proteger e conservar a água enquanto bem natural no sentido amplo, e como consequência
à proteção da paisagem, da história, do modo de vida e da cultura local no sentido específico.
Ressaltamos também a possibilidade do combate à degradação ambiental e às
mudanças climáticas que estão diretamente ligadas à água, através da revisão da legislação e
proposta de criação das unidades de conservação da natureza, reservas ecológicas e ecomuseus,
buscando evitar, por fim, a escassez da água como bem ambiental e como principal
mantenedora da paisagem natural. Nesse sentido, sublinhamos a importância das ações
coletivas, visando à manutenção de um meio ambiente sócio e economicamente equilibrado,
bem como histórica e culturalmente preservado para futuras gerações. Por isso, é necessário
que a água seja reconhecida como um bem cultural, além de ser um bem fundamental para a
vida, isto é, ela é simultaneamente um bem ambiental natural e um bem cultural.
Buscamos, assim, sustentar a importância da proteção da água, considerando a trilogia
patrimônio natural, ambiental e cultural. Analisamos também a necessidade da gestão e cultura
das águas, visando ao equilíbrio socioambiental para as presentes e futuras gerações, bem como
a aplicação da legislação específica sobre recursos hídricos e sua eficácia em proteger e
conservar a água enquanto bem natural, cultural e de direito de paisagem à luz da aplicabilidade
na política de preservação ambiental no Estado Brasileiro. Consideramos de igual forma, em
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nível macro - sob a ótica da legislação vigente e pelo viés histórico, cultural e filosófico -, os
mecanismos legais de controle ambiental, proteção e conservação das águas no Brasil, enquanto
bem natural e cultural.
Averiguamos também o “estado da arte” da legislação ambiental no Brasil, destacando
os mecanismos existentes de controle da exploração e da preservação da natureza, com ênfase
nos últimos vinte e cinco anos, visando à promoção, manutenção e proteção da paisagem, da
história, do modo de vida e da cultura local, diretamente ligados às águas como patrimônio
cultural e como direito de paisagem para preservação ampla do território em que ela se encontra.
Destacamos que a realidade das mudanças climáticas globais e suas reais implicações
são difíceis de serem apreendidas em toda a sua extensão; ademais notamos que as previsões
negativas dos cientistas são sempre muito angustiantes. Cada vez mais se destaca neste contexto
o papel das águas, vis a vis à a sua condição como um patrimônio material e imaterial, bem
como à sua relação com a identidade local atrelada à paisagem natural.
Por isso, colocamos em relevo a importância da preservação das águas, considerando
sua abrangência e forma, em sentido mais amplo, como o proposto neste trabalho. Ao
considerarmos a criação de unidades de conservação, dos ecomuseus, a defesa do direito de
paisagem, a preservação da história e dos costumes locais como patrimônio cultural de um
povo, valorizamos também a cultura e a identidade das populações que vivem e dependem deste
rico recurso natural, como os povos indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos, por exemplo.
Assim fazendo, acreditamos que a água tem o potencial de preservar também os estilos
de vida e a paisagem natural existente. Consequentemente, como em um círculo virtuoso, estes
elementos preservados terão um papel fundamental na manutenção da qualidade da água do
Brasil e do próprio planeta, garantindo o seu uso para as futuras gerações, com fundamento no
princípio da solidariedade ecológica e desenvolvimento socioambiental compatível.
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2 ÁGUA: RECURSO VITAL

A história da humanidade sempre testemunhou uma estreita relação entre o clima e a
água. A água, o mais precioso dos recursos, sempre foi considerada um elemento importante
para a disponibilidade de recursos naturais vitais para todas as atividades humanas. Hoje, no
início do terceiro milênio, a questão de um relacionamento de respeito e de proteção do meio
ambiente e dos seus recursos adquire relevância especial, como afirma Luciano Valle:
La “qualitá della vita”, Nei paesi industrializzati, há finito per identificarsi col
benessere materiale, com Le comodità, col consumismo del superfluo, perdendo
progressivamante di vista quei valori etici che stanno alla società civile e che hanno
segnato le tappe più significative dell’ evoluzzione dell’uomo. Oggi, mentre il mondo
vive una crescente ed inquietante emergenza planetaria sul piano ambientale, un
generalizzato rallentamento dei ritmi di sviluppo sul piano economico, una profonda
crisi dei valori della società, della giustizia, della pace, della tolleranza e della
famiglia, strati sempre più ampi della società civile vanno chiedendo con forza nuovi
modeli di sviluppo eco-sostenibili capaci di portare la “qualità dei valori” nella vita
quotidiana. Non si trata di tornare alla preistoria o a mitiche età dell’oro, e neppure di
negare scienza e progresso, ma di vivere serenamente in armonia con il prossimo e
con l’ambiente che ci ospita.1 (VALLE, 2009, p.30)

A água é garantia de vida no planeta e exerce o papel de abrigar e preservar a vida.
Conforme Luciano Valle afirma em seu livro La Foresta incontra la Città, o homem veio da
água: “l'uomo viene dall’acqua come dal proprio grembo, nell’acqua ha fatto le prove per il
grande balzo in avanti che nel processo dell'ominizzazione l'ha portato alla coscienza e allo
spirito” (VALLE, 2009, p.15)2
Na verdade, há cerca de cinquenta anos deu-se o início de uma importante e específica
fase cultural da civilidade humana, a chamada “Era da Ecologia”. A compreensão do papel e
da atuação do homem sobre as mudanças climáticas ganhou força com o início do movimento
ambientalista. No início da década de 1960, os movimentos ecológicos advertiam sobre as

1

"A" qualidade de vida ", nos países industrializados, chegou a identificar-se com o bem-estar material, com o
conforto, com o consumismo do supérfluo, progressivamante perdendo de vista os valores éticos que são a
sociedade civil e que marcou as etapas mais significativas da evolução do homem. Hoje, como o mundo está
experimentando uma crescente e preocupante emergência planetária no plano ambiental, uma desaceleração geral
no ritmo de desenvolvimento em termos economicos, uma profunda crise de valores na sociedade, a justiça, a paz,
a tolerância e a família, mais e mais camadas sociedade civil em geral estão cada vez mais solicitando novos
modelos de desenvolvimento eco-sustentável capaz de trazer os "valores de qualidade" na vida cotidiana. Não se
trata de voltar para a pré-história ou a mítica idade do ouro, nem mesmo negar a ciência e o progresso, mas de
viver em paz, em harmonia com os outros e com o ambiente que nos rege e nos hospeda.” (Tradução livre)
2
O homem vem da água como do ventre, na água foi a prova para o grande salto no processo de hominização que
o levou à consciência e ao espírito. (tradução própria).
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graves ameaças impostas à biosfera e a nova percepção a respeito da relação entre homem e
natureza.
Nessa mesma década, a cientista americana Rachel Carson alertou para o perigo no
uso dos pesticidas nos alimentos em geral. No livro Primavera Silenciosa, lançado em 1962, a
autora Silent Spring faz um relato sobre o uso dos pesticidas, que são considerados venenos
inseridos na nossa alimentação, o que também é corroborado por outros autores. “A verdade,
que incomodava tanto a indústria de pesticidas, era que os inseticidas e praguicidas não
matavam só insetos e pragas, mas também pássaros, animais, plantas e homens”. (COSTA, B.,
2013, p. 29).
Nos Estados Unidos o uso dos pesticidas foi proibido, porém a indústria de pesticidas
passou a exportar para vários países do mundo, inclusive para o Brasil, que ainda hoje faz uso
constante de muitas substâncias pesticidas proibidas na Europa e EUA, contaminando assim os
alimentos e colocando em risco a saúde da população.
Mas o marco da discussão ambiental aconteceu durante a Conferência de Estocolmo
em 1972. Com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA),
agência do Sistema das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a conservação do
meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável, o
mundo se atentou para uma nova realidade: a preocupação com o meio ambiente e a preservação
dos recursos naturais, fauna e flora. Assim, dez anos depois, surgiu uma nova consciência
crítica, após a Conferência de Estocolmo que, ainda hoje, quarenta anos depois, traz um debate
intenso, elaborado em torno dos temas da ética ecológica (holística, atenta ao todo, à
complexidade ecossistêmica da vida) e da ética ambiental (mais consciente do valor intrínseco
e/ou da necessidade de respeito por cada ser vivente).
O ato decisivo para a criação de uma agenda de pesquisas e estudos sobre as mudanças
climáticas, com foco nas águas, foi a criação do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC), em 1988. O IPCC surgiu com a missão de avaliar informações científicas,
técnicas e socioeconômicas relevantes para entender os riscos socioambientais advindos das
mudanças climáticas globais. O painel traz nos seus relevantes estudos provas concretas de que
as atividades humanas têm causado o aquecimento global, a crise das águas e assim,
consequentemente, as mudanças climáticas no planeta, como sugere Gabriel Eckstein:

While climate change models suffer from a degree of uncertainty, their conclusions
are overwhelmingly consistent: climate change will impact temperatures,
precipitation rates, and the consistency of precipitation events around the world,
which, in turn, will result in considerable climatic variability and change, including
more intense and frequent flood and drought events. Experts suggest that by the
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middle of this century, annual average river runoff and water availability will fall by
10%–30% in the sub-tropics and mid-latitudes, and increase by 10%–40% in the
tropical regions and higher latitudes. (ECKSTEIN, 2009, p. 415-416)3

Com relação à Amazônia, os países desenvolvidos, antecipadamente, já
enxergavam o importante papel desta no cenário mundial. Os consistentes dados revelavam a
diminuição progressiva de importantes reservas de água doce e a mais extensa rede hidrográfica
do globo terrestre. Por isso, devido a uma grande pressão externa, a Constituição Federal do
Brasil de 1988 passou a tratar com mais seriedade e relevância as causas ambientais locais e,
de modo particular, a questão da Amazônia.

2.1 As mudanças climáticas e a água

Em 1995 Ismail Serageldin, então vice-presidente do Banco Mundial, fez uma
previsão sobre as guerras do futuro: “se as guerras do século vinte foram combatidas pelo
petróleo, as guerras do século vinte e um terão como objeto a água”4. A água é considerada hoje
o ouro líquido. Mas os conflitos não estarão reservados apenas ao futuro, uma vez que já nos
dias atuais vivemos cercados desse tipo de conflito.
Se partirmos do pressuposto de que grandes civilizações antigas surgiram e se
desenvolveram nos leitos dos rios, poderemos então afirmar que a água é a matriz da cultura, a
base da vida. A água, no percurso formativo das civilizações, sempre foi o centro do bem-estar
material e cultural humano. Mas esta preciosidade, este tesouro líquido, este recurso
indispensável para a vida está em perigo e ameaçado.
Tal importância da água para o planeta é constatada por diversos autores, entre eles
Cristian Rodrigo Pellacani, que enfatiza:

3

Enquanto os modelos de mudança climática sofrem por um grau de incerteza, suas conclusões são
esmagadoramente consistentes: a mudança climática impactará temperaturas, índices de precipitações e a
consistência das precipitações ao redor do mundo, o que, em troca, resultará em uma considerável variabilidade e
mudança climáticas, incluindo ocorrências mais intensas e frequentes de secas e inundações. Especialistas sugerem
que aproximadamente na metade deste século, a média anual de escoamento de rios e a disponibilidade de água
diminuirão de 10%-30% nos sub-trópicos e nas latitudes médias e aumentarão de 10%-40% nas regiões tropicais
e latitudes mais altas. (tradução nossa)
4
Citação feita em artigo intitulado “a guerra pela água como fator de segurança e de desenvolvimento”, disponível
em http://inteligenciaeconomica.com.pt/?p=20167 Acesso em: 10 nov 2015.
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O tema é por demais relevante, uma vez que está diretamente relacionado com a
preservação da vida em nosso planeta. Sem dúvida a biodiversidade depende da água,
e a saúde está diretamente ligada à sua qualidade; também a economia tem muito que
ver com a água. Em síntese, sem água não subsiste a humanidade. (PELLACANI,
2009, p. 19)

A água é um bem comum enquanto representa a base ecológica de toda a vida, mas
sua sustentabilidade e distribuição equitativa dependem da cooperação e solidariedade de toda
a comunidade. Nesse sentido, Vandana Shiva destaca nove princípios que estão na base da
democracia da água:
1. L’acqua è um dono della natura - Noi riceviamo l’acqua gratuitamente dalla natura.
È nostro dovere nei confronti della natura usare questo dono secondo le nostre
esigenze di sostentamento, mantenerlo pulito e in quantità adequata. Le deviazioni
che creano regioni aride o allagate violono il principio della democrazia ecologica
2. L’acqua è essenziale alla vita - L’acque è la fonte della vita per tutte le specie. Tutte
le specie e tutti gli ecossistemi hanno diritto alla loro quota di acqua sul pianeta
3. La vita è interconnessa mediante l’acqua - Lácqua connette tutti gli esseri umani e
ogni parte del pianeta attraverso il suo ciclo. Noi tutti abbiamo il dovere di assicurare
che le nostre azioni non provochino danni ad altre specie e ad altre persone.
4. L’acqua dev’essere gratuita per le esigenze di sostentamento - Poiché la natura ci
concede lúso gratuito dell’acqua, comprarla e venderla per ricavarrne profitto viola il
nostro insito diritto al dono della natura e sottrae ai poveri i loro diritti umani
5. L’acqua è limitata ed è soggetta a esaurimento - L’acqua è limitata e può esaurirsi
se usata in maniera non sostenibile. Nell’uso non sustenibile rientra il prelevarne
dall’ecosistema più di quanto la natura possa rifonderne (non sostenibilità ecologica)
e il consumarne più della propria legittima quota, dati i diritti degli altri a una giusta
parte (non sostenibilità sociale).
6. L’acqua dev´essere conservata - Ognuno ha il dovere di conservare l’acqua e usarla
in maniera sostenibile, entro i limiti ecologici ed equi.
7. L’acqua è un bene comune - L’acqua non è un’invenzione umana. Non può essere
confinata e non há confini. È per natura un bene comune. Non può essere posseduta
come proprietà privata e venduta come merce.
8. Nessuno ha il diritto di distrugerla - Nessuno ha il diritto di impiegare in eccesso,
abusare, sprecare o inquinare i sistemi di circolazione dell’acqua. I permessi di
inquinamento commerciabili violano il principio dell’uso equo e sostenibile.
9. L’acqua non è sostituibile - L’acqua è intrisecamente diversa da altre risorse e
prodotti. Non può essere trattata come una merce. 5 (SHIVA, 2010, p. 49-50)
5

1. A água é um dom da natureza – Nós recebemos a água gratuitamente da natureza. É nosso dever para com a
natureza utilizar este dom de acordo com o nosso sustento, precisamos também mantê-la limpa e preservada. Os
desvios que criam regiões áridas ou inundadas violam o princípio da democracia ecológica. 2. A água é essencial
à vida - A água é a fonte da vida para todas as espécies. Todas as espécies e todos ecossistemas têm direito à sua
quota de água no planeta. 3. A vida está interligado através da água - A água conecta todos os seres humanos e
todas as partes do planeta através de seu ciclo. Todos nós temos o dever de garantir que nossas ações não causam
danos a outras espécies e à outras pessoas. 4. A água deve ser gratuita para as necessidades básicas de sustento -
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Apesar de difícil previsão sobre as implicações negativas da mudança climática sobre
os recursos de água doce presentes na terra, ou ainda sobre o homem e os ambientes naturais,
as previsões são sempre cercadas de pessimismo. Segundo Ricoeur (2010, p. 12), “A natureza
é um templo onde viventes pilares...” Essa metáfora de Ricoeur sobre a perpetuação, em que
todos os seres vivos são responsáveis pela sustentação da construção de um ecossistema, nos
parece atual e oportuna. De acordo com Ortega, que segue a mesma linha de raciocínio de
Ricoeur:

El cambio climático es un problema global que requiere soluciones tanto globales
como locales, siendo necesaria la participación de todos los agentes de la sociedad
en base al principio “pensar global, actuar local”, principio asumido en el Derecho
Internacional y en el Derecho Comunitario Europeo respecto de estas cuestiones.
(ORTEGA, 2012, p. 107)6

Em sentido mais amplo, afirmamos que as mudanças climáticas deverão acarretar um
importante impacto no meio ambiente global. Mas um dos efeitos mais diretos e imediatos será
nos sistemas de água doce da Terra, o que, por consequência, deverá provocar outros fatores
colaterais correspondentes, relacionados a fatores como os padrões de migração humana, o
crescimento populacional, as atividades agrícolas, o desenvolvimento econômico, os fluxos dos
rios e a geopolítica.
Sobre essas possíveis implicações acarretadas pelas mudanças climáticas sobre os
recursos de água doce em nível local e global, Eckstein argumenta que:
The link between water and a nation’s security has long been argued to be a potential
source of international conflict: “Because international freshwater is shared,
unequally divided, scarce, and has the potential of being mismanaged, nations often
have two choices: conflict or cooperation.” In January 2008, while addressing
Porque a natureza nos dá o uso gratuito da água, comprá-la e vendê-la para obter lucro viola nosso direito inerente
ao dom da natureza e priva os pobres nos seus direitos humanos. 5. A água é limitada e está sujeita à exaustão - A
água é limitada e pode se exaurir quando usada de forma insustentável. No uso insustentável quando retiramos do
ecossistema mais do que a natureza possa reproduzir (não sustentabilidade ecológica) e o consumo tornar-se maior
do que a sua legítima cota, tendo em conta os direitos dos outros a uma parte equitativa (não sustentabilidade
social). 6. A água deve ser preservada - Toda a pessoa tem o dever de conservar a água e usá-la de forma
sustentável, dentro dos justos limites ecológicos. 7. A água é um bem comum - A água não é uma invenção humana.
Ela não pode ser confinada e também não deve ter confins. Ela é por natureza um bem comum. Não pode ser
possuída como propriedade privada e vendida como uma mercadoria. 8. Ninguém tem o direito de destruí-la Ninguém tem o direito de utilizá-la em excesso, abusar, desperdiçar ou poluir os sistemas de circulação da água.
As licenças visando a sua comercialização e que poluem, violam o princípio de seu justo uso e sustentável. 9. A
água não é substituível - A água é intrinsecamente diferente de outros recursos e produtos. Ela não pode ser tratada
como uma simples mercadoria. (tradução livre)
6
A mudança climática é um problema global que requer soluções globais e locais, a participação de todos os atores
da sociedade com base no princípio ainda necessário "pensar globalmente, agir localmente" princípio assumido
em Direito Europeu e Direito Internacional Comunidade sobre estas questões. (tradução livre)
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business leaders at the World Economic Forum at Davos, Switzerland, UN Secretary
General Ban Ki-moon cautioned that water scarcity could spell an increase in future
conflicts, and added that “[p]opulation growth will make the problem worse. So will
climate change. As the global economy grows, so will its thirst. Many more conflicts
lie just over the horizon.” (ECKSTEIN, 2009, p. 424-425)7

2.2 Água como bem cultural através dos tempos

Ao longo da história da humanidade, muitas são as referências aludidas à água no
imaginário cultural individual e/ou coletivo através da mitologia, da filosofia, da religião e da
literatura sobre a veneração e importância das águas para todos os seres vivos, especialmente o
ser humano, que sempre teve uma estreita relação de vida e de cultura com a água.
Desde o mito de Noé no Antigo Testamento; passando por Heráclito com sua frase
célebre “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente,
não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou”8; e chegando até o contexto
da cultura afro-brasileira, na qual encontramos a forte presença da deusa Iemanjá, verifica-se a
estreita e constituinte relação do homem com a água, fonte de vida e de cultura. A utilidade da
água como um bem cultural está presente em diversas religiões, como no catolicismo, com a
cerimônia do batismo, que abençoa a criança com a água benta, considerada sagrada. Percebese, portanto, com isso, que conceitos e percepções de tempos remotos continuam tendo muito
a dizer à nossa época contemporânea.
Desde o séc. VI a. C., Tales de Mileto, o filósofo pré-socrático, da Escola Jônica,
tradicionalmente foi considerado na história como o mais antigo físico grego ou investigador
da natureza como um todo. Ele já defendia seu princípio, seu arché: “tudo é água”, dizendo
então que o princípio de todas as coisas é a água (KIRK, 2013).
Com essa afirmação, ele defende que tudo o que existe provém da água, o mundo se
originou a partir da água, a origem de todas as coisas é a água e todas as coisas existentes são a
transformação dessa matéria. A terra proveio da água e é por ela mantida. Assim como as
7

A ligação entre a água e a segurança da nação há muito tem sido discutida como uma fonte potencial de conflito
internacional: “Devido a que a água doce internacional é compartilhada, dividida desigualmente, escassa e tem o
potencial de ser mal gerenciada, as nações frequentemente têm duas opções: conflito ou cooperação”. Em janeiro
de 2008, enquanto se dirigia aos líderes de negócios no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, o Secretário
Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, advertiu que a escassez de água poderia significar um aumento nos
conflitos futuros, e acrescentou que “o crescimento da população piorará o problema. E também a mudança
climática. À medida em que a economia global cresça, também crescerá sua sede. Muitos mais conflitos
encontram-se logo após o horizonte”. (tradução livre)
8
Os Pensadores Pré-Socráticos, 1996, p.97.
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rochas, as árvores ou os homens são de qualquer modo compostos por água, que é o contínuo e
oculto constituinte de todas as coisas. Geoffrey Kirk discorre assim sobre a origem das ideias
de Tales e como ele teria se afastado da mitologia:

A sua teoria de que a terra flutua na água foi derivada, segundo parece, dos mitos
cosmogónicos do Próximo-Oriente, talvez diretamente; a água como origem das
coisas fazia também parte desses mitos, mas fora já mencionada num contexto grego
muito antes de Tales. O desenvolvimento que Tales deu a este conceito pôde, em si
mesmo, apresentar-se aos olhos de Aristóteles como garantia suficiente para afirmar
que Tales considerava a água como ἀρχή [arché], no sentido peripatético de substrato
permanente. Contudo, Tales podia efetivamente ter reconhecido que, sendo a água
essencial para a subsistência das plantas e da vida animal – desconhecem-se os
argumentos meteorológicos por ele empregados –, ela permanece ainda como
constituinte básico das coisas. (KIRK, 2013, p.96-97)

Tales de Mileto, considerando a água como a origem de todas as coisas, salienta que a
vida veio da água e está constituía a própria essência do universo. A vida precisa da água, todos
os seres vivos dependem da água para o seu sustento, um elemento fundamental para manter a
vida. A água, além de ser a fonte cosmogônica, está também envolvida na própria essência do
mundo civilizado. Tales também declarou que a terra está sobre a água, que a terra flutua sobre
a água e provém dela. A água é, portanto, desde sempre, um recurso natural indispensável para
a sobrevivência onde se tem vida.
Olmos comenta que, desde tempos remotos, a história dos povos é marcada pela
abundância e/ou escassez de água:

Os Maias foram apenas uma das muitas civilizações que decaíram quando faltou água.
Do Mediterrâneo da Idade do Bronze passando pelo Vale do Indus,
pelos Anasazi e Roma, a lista de povos orgulhosos que viraram história quando o mais
importante recurso limitante deixou de ser disponível é extensa. (OLMOS, 2014)

É fato que a população afetada pela falta de água se vê em dificuldades que ameaçam
sua própria sobrevivência, e vislumbra, ainda, um futuro absolutamente incerto para as
próximas gerações. Por isso, podemos reafirmar a condição da água como um patrimônio
material e imaterial, a sua importância como um dos recursos naturais mais relevantes do
planeta Terra, definitivamente enraizada na vida e na cultura dos seres humanos, em sua relação
social e sua identidade local. Dessa forma, ressaltamos o papel da educação ambiental e da
educação sobre a água para um desenvolvimento sustentável, como uma forma capaz de gerar
a esperança de modificação do comportamento humano, uma possível ferramenta ecológica,
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que seja proporcionado um planeta melhor para as futuras gerações, conforme disserta Daniel
Serratine Hogan:

O mundo sustentável, resiliente e adaptado à mudança climática, não será um mundo
menos alegre, menos democrático ou com menos oportunidades de autorrealização.
Mas será diferente. É preciso abrir mão do individualismo absoluto, cultivando o
planejamento, aceitando os limites à ação humana e buscando satisfação em valores
menos materialistas, para que o desafio da mudança climática tenha resposta.
(HOGAN, 2009, p.44)

A questão do relacionamento de respeito e de proteção do meio ambiente, de suas
formas, dos seus recursos adquire, na atualidade, um significado muito especial, explicado
assim por Luciano Valle:

Non possiamo limitarci alla semplice, seppur lodevole, conservazione. Oggi è
necessario coniugare tra loro tutela e sviluppo recuperando quel sistema di valori
etici, estetici, culturali e spirutuali che sono patrimonio della nostra tradizione[...], e
portare ad una nuova alleanza tra l’uomo e natura, diffondere una cultura
dell’Abitare, ispirata alle bellezze naturale, artistica e spirituale, all’armonia con
l’acque, con la terra, al rispetto di valori culturali e beni delle tradizioni storiche
generali e locali, e delle caratteristiche del territorio. L’oggetto sociale è quindi quello
di attivare eventi e percorsi culturali atti a promuovere nuovi modelli economici e
comportamentali sostenibili, ispirati a valori etici, estetici, culturali e spirituali,
capaci di tutelare, arrichire e valorizare la tradizione locale e nazionale, anche
attraverso il dialogo ed il confronto con le altre civilità, promuovere la valorizzazione
dalla cultura e la conoscenza delle tradizioni locali”.9 (VALLE, 2009, p.32)

Seguindo o raciocínio de Valle, a questão faz parte de um contexto totalmente novo e
inédito. Trata-se da devastadora ação do progresso humano, representando, conforme os dizeres
do mesmo autor, “o caminho em direção a um novo humanismo, um humanismo planetário, o
que dá um significado diferente para a nossa relação com o meio ambiente.” (VALLE, 2009, p.
12). Proteger e melhorar a situação dos rios para as presentes e futuras gerações, para aqueles
que hoje vivem e dependem desta água e para aqueles que ainda virão e poderão desfrutar da
serenidade e da beleza destes espaços naturais e apreciá-los.

9

Nós não podemos nos limitar à simples conservação, embora louvável. Hoje é necessário conjugar entre a sua
protecção e desenvolvimento recuperando aquele sistema de valores éticos, estéticos, culturais e spirutuais que
são o patrimônio de nossa tradição [...], e levar a uma nova aliança entre o homem e a natureza, difundir uma
cultura do ‘habitar’, inspirado nas belezas naturais, artísticos e espiritual, em harmonia com a água, a terra, ao
respeito dos valores culturais e bens da tradição histórica, tradições históricas gerais e locais, e as características
do território. O objetivo é, portanto, de ativar eventos, percursos e experiências culturais que promovam novos
modelos econômicos e comportamentais sustentáveis, inspirados por valores éticos, estéticos, culturais e
espirituais, capazes de proteger, enriquecer e valorizare a tradição local e nacional, também através de diálogo e
confronto com outras civilizações, promover o desenvolvimento da cultura e do conhecimento das tradições
locais". (tradução livre)
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Vivemos em um momento bastante complexo no tocante ao meio ambiente, portanto
torna-se imperativo adotar uma postura responsável, que é aquela de observar à nossa volta os
problemas ambientais que estamos vivenciando, observar as necessidades das pessoas, bem
como os sinais da natureza. A água e a floresta são parte das nossas vidas, precisamos deles
para viver, e por isso devemos dar um significado novo ao projeto de humanidade e de
realizações humanas, motivar a viver de uma nova maneira, ou seja, de uma forma sustentável.

2.3 Importância da água para a sustentabilidade ambiental: patrimônio material e
imaterial

A água é tratada, majoritariamente, pela doutrina jurídica, como recurso de valor
econômico, sendo preterido enquanto elemento de formação da cultura, bem socioambiental,
patrimônio material e imaterial. Estamos vivenciando um momento decisivo na nossa história,
em que as escolhas e as decisões que estão sendo tomadas poderão definir o futuro. Assim, é
premente preservar e proteger esse patrimônio e manter o uso a todos que dele necessitem.
Pessoas que dependem das águas dos rios para viver e trabalhar não poderiam, sem esse bem
natural desenvolver, suas tradições seculares para manutenção da sua identidade e cultura, a
fim de construir um patrimônio sustentável.
Na floresta amazônica, por exemplo, a água tem valor socioambiental significativo,
principalmente quando nos referimos às comunidades indígenas, aos ribeirinhos e aos caboclos.
Soares e Neto são enfáticos a esse respeito:

A água inunda e faz transbordar os leitos dos rios da bacia amazônica todos os anos,
sendo de fundamental importância para a vida, não apenas biológica, mas cultural,
intelectual e mesmo religiosa dos povos amazônicos. Incidindo cotidianamente na
vida do caboclo amazonense, morador dos “beiradões” e terras caídas, bem como
junto às diversas comunidades indígenas que o margeiam, as águas do Rio Negro
deixam de ser meras rotas de passagens para suas canoas para se transformarem em
um elemento social altamente influente na rotina destes povos. (SOARES; NETO,
2014, p.2)

As iniciativas dos ecomuseus também apontam nessa direção ao valorizar a
conservação da paisagem, a preservação dos recursos naturais materiais e imateriais, o estilo de
vida e o modo de ser com sua cultura local. O ecomuseu está diretamente ligado à identidade
de um povo, sua cultura, seus princípios e valores advindos de um território de origem, sendo,
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portanto, o museu do território. No conceito de ecomuseu, a água não representa apenas fonte
de vida, mas também é parte fundamental da vida profissional, social, religiosa e ainda
representa o meio ambiente devidamente equilibrado, posto, por fim, como um direito de todos
na Constituição Federal. Para Soares e Neto, a água propicia manifestações culturais:

A valorização da água como um dos recursos naturais mais valiosos do nosso
território. A todos os Entes Públicos competem proteger e preservar a água, buscando
preservar não apenas a vida humana mas também o multiculturalismo existente no
nosso país. A água propicia diversas manifestações culturais, sejam elas de cultivo,
de pesca ou mesmo mitológica. (SOARES; NETO, 2014, p.5)

A cultura do estado de Minas Gerais é nesse sentido um potencial de privilégio, pois
além de ser considerado “a caixa d’água do Brasil”, por possuir em seu território importantes
bacias hidrográficas, com uma representatividade primordial no cenário nacional das águas,
pois possui 8,3% de rios e lagos naturais e artificiais e 17 bacias hidrográficas federais, que
banham quase 67% do território mineiro, e mais de 10 mil cursos de água (AGÊNCIA MINAS,
2012), o estado está fortemente atrelado a uma rica cultura material e imaterial, reconhecida
dentro e fora do país. Minas, de fato, tem na sua própria história uma ocupação que envolveu a
água tanto nas Minas quanto nas Gerais. Exemplos como a Estrada Real (com seus ecomuseus),
Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, rio das Velhas e o rio São Francisco (com suas culturas
autóctones) nos atestam essa realidade.
No ano de 2015, presenciamos, por meio de diversas reportagens em mídia nacional,
como o jornal Folha de São Paulo, o jornal O Globo e o jornal Estado de Minas, que a principal
nascente do rio São Francisco havia secado. O diretor do Parque Nacional da Serra da Canastra,
Sr. Luiz Arthur Castanheira, discorreu em entrevista televisiva em rede nacional, que a nascente
do rio São Francisco, situada em São Roque de Minas, é a principal nascente de toda a extensão
do rio, que tem 2.700 km (ALEIXO; PORTILHO, 2014). O São Francisco é o maior rio
totalmente brasileiro, e sua bacia hidrográfica abrange 504 municípios de sete unidades da
federação – Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Ele
nasce na Serra da Canastra, em Minas, e desemboca no Oceano Atlântico na divisa entre
Alagoas e Sergipe, conforme explica Arthur:

Essa nascente é a original, a primeira do rio e é daqui que corre para toda a extensão.
Ela é um símbolo do rio. Imagina isso secar? A situação chegou a esse ponto não foi
da noite para o dia. Foi de forma gradativa, mas desse nível nunca vi em toda a
história. (ARTHUR apud ALEIXO; PORTILHO, 2014)

27

Por outro lado, estamos vivendo hoje no Brasil (anos 2014 e 2015) uma estiagem
considerada por muitos como a pior seca dos últimos 85 anos. Trata-se de uma crise hídrica no
seu apogeu. Segundo dados do Instituto de Astronomia e Geofísica (IAG), Universidade de São
Paulo (USP), esta foi a temporada com menos chuvas desde 1969. É o 13º ano mais seco desde
que as medições começaram, em 1934 (PONTES, 2014). Essa situação ameaça não só a
biodiversidade do rio São Francisco, mas também a população local, regional e nacional, devido
à grande extensão do seu leito.
Ainda na matéria jornalística realizada por Aleixo e Portilho (2014), o Sr. Anivaldo
Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF), explicou
a situação ora vivenciada, sugerindo, por fim, um grande pacto das águas:

Isso não é comum, é preocupante. Não há dúvida de que algo em grande escala está
mudando em nosso ecossistema. As principais barragens do Alto São Francisco, que
são a de Três Marias e Sobradinho, estão sendo ameaçadas e se aproximam do limite
de volume útil de água. Ou seja, a água dos principais afluentes está chegando ao nível
zero, e a biodiversidade do rio está comprometida, além de a qualidade do rio estar se
deteriorando. (MIRANDA apud ALEIXO; PORTILHO, 2014)

Entendemos que essa questão é emergencial, porque atinge toda a população do estado
e do país, pois há milhares de pessoas que dependem daquela água para sobreviver. Nesse
contexto, chama a atenção a questão da conservação do Parque Nacional da Serra da Canastra,
onde está situada a nascente do rio. O CBHSF considera que esta não é uma crise pontual, mas
sistêmica e que vem sendo provocada ao longo dos anos por uma política desarticulada e por
omissão dos governos federal, estadual e municipal (CBHSF, 2014). Nessa mesma direção,
Grubba ressalta que:

O Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (2007/2008) apelou
para a solidariedade humana num mundo dividido, visando ao combate das alterações
climáticas. De modo geral, o século XXI enfrenta uma crise que envolve não somente
o presente, mas também o futuro: uma crise ambiental, na qual está inserida a natureza
e os seres humanos. (GRUBBA, 2012, p.46)

Partimos, portanto, da premissa de que a água é um tema capital no mundo inteiro;
para além do abastecimento humano, é tema complexo e sistêmico. Complexo porque envolve
diferentes órgãos e atores sociais; sistêmico porque, quando falamos de água, falamos de
produção agrícola, de agropecuária, de produção de energia, de cultura e tradição de um povo,
isto é: toda a rede sistêmica que a compõe.
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Neste novo milênio, especialistas de todo o mundo, entre eles o Dr. Robert W. Cleary,
um dos maiores estudiosos dos assuntos relacionados à água, e o secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon, afirmam que a água será o principal motivo para confrontos e guerras (MOON apud
REGO, 2014). Tem-se ainda que a violência extrema foi um marco do século XX. Passamos
pelas duas grandes guerras mundiais, conflitos por motivação étnica ou ideológica também
fizeram vítimas civis, entre elas milhares de mulheres e crianças. Já no século XXI, presumese que os combates devam ser não somente por questões de crenças, mas também por disputa
pelos recursos naturais, sobretudo territórios, petróleo e água. Atestamos que cada vez mais
perdemos a capacidade de ler o mundo e os problemas aumentam a cada dia: mudanças
climáticas, crescimento desordenado e o aumento de poluição comprometem diariamente a
saúde humana, inclusive agravando as doenças já existentes. Então surgem as seguintes
questões: em que tipo de planeta envelheceremos? Que qualidade de vida nossos filhos terão?
Seriam quais soluções a nos salvar da destruição que criamos diariamente?
Em seu livro Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino registra este atual dilema:

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o inferno
no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras
de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornarse parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige
atenção e aprendizagem contínuas: procurar e reconhecer quem e o que, no meio do
inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. (CALVINO, 1990, p.102)

Nesse sentido, as mudanças vindouras nos padrões climáticos, a escassez de água, a
alteração nos níveis de precipitações e aumento das temperaturas apresentam constantes
desafios sem precedentes para as pessoas, comunidades, nações e meio ambiente. Tais
mudanças marcarão, de forma duradoura, as culturas, tradições e estilos de vida dos povos por
todo o globo e mudarão a habilidade humana de adaptar-se. Como bem afirmou Moon, podemos
estar diante de um grande retrocesso:

As Mudanças Climáticas e os impactos relacionados, tais como eventos climáticos
extremos, as crises alimentares e as crises de água estão entre os riscos econômicos
globais mais prementes. Omissão sobre a mudança climática em tempo hábil, e na
escala requerida, tem o potencial de ser um obstáculo significativo sobre as
perspectivas de crescimento global. Muitos avanços de desenvolvimento do século
20, como a segurança alimentar, a saúde global, ou a redução da pobreza podem ser
prejudicadas. (MOON apud REGO, 2014).
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Por isso é tão necessário cooperar e coordenar esforços em resposta a esse fenômeno
global das mudanças climáticas e impactos correlacionados, que afetam diretamente toda a
população. De outra forma, corremos o risco de condenarmos as futuras gerações a condições
de sobrevivência mais árduas e cada vez mais incertas.

2.4 Crise hídrica

Em um discurso realizado em abril de 2015, o Papa Francisco pediu à comunidade
internacional, em pronunciamento no Palácio Apostólico Vaticano, para que a água fosse
protegida e o amplo acesso a ela, garantido. O Pontífice encorajou a sociedade a ‘vigiar as águas
do planeta’. Nas suas palavras, "A água é o elemento mais essencial para a vida e de nossa
capacidade de salvá-la e compartilhá-la depende o futuro da humanidade, um direito humano
básico, fundamental e universal que determina a sobrevivência das pessoas". (MST, 2015)
O Cardeal Jorge Mario Bergoglio se inspirou em São Francisco de Assis, quando fez
a escolha do seu nome como papa, não por acaso. Pois se tem São Francisco como o homem
da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e preserva a criação. “A contemplação, como
a entende Francisco, ultrapassa a ciência, reveste-se do calor e da emoção de intencionalidades,
que justificam a consciência e convivência do homem com a natureza”. (COSTA, R., 2004
p.593). São Francisco de Assis, por sua vez, deixou um legado que permanece atual, mesmo
passados quase 9 séculos: a capacidade de perceber que a natureza é determinante para a nossa
qualidade de vida e bem-estar. Segundo Lorenzon, sua doutrina pregava que:
O Sol, a Lua, as árvores, as águas do riacho, o lobo de Gubbio, as formigas e a cotovia,
numa palavra, todas as coisas possibilitam ao homem, que pensa e ama, na perspectiva
da origem divina comum, chegar até o Supremo Amor. O ‘Cântico do Sol’ ou ‘Cântico
das Criaturas’ mostra como o universo forma a casa (oikos e éthos) de todos, a ser
respeitada e cuidada. (LORENZON, 2007, p.665)

Em junho de 2015, o Papa Francisco, em nova liturgia, foi ainda mais austero,
defendendo uma revolução verde, dizendo, ainda, temer uma guerra por água. Publicado em
seis idiomas, o texto da encíclica sobre o meio ambiente, intitulado “Laudato si” (Louvado
seja), para o cuidado da causa comum, acusa a política, a tecnologia, o consumo e as finanças
de devastarem o meio ambiente, gerando pobreza.
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Sob esse contexto, o Pontífice defende uma "revolução corajosa" para salvar o planeta,
ameaçado pelo consumismo. "Hoje, qualquer coisa que é frágil, como o meio ambiente, fica
indefesa ante os interesses do mercado divinizado, convertido em regra absoluta. A Terra, nossa
casa, parece converter-se cada vez mais em um imenso depósito de lixo. Escutemos o 'gemido
da irmã Terra', acossada por uma brutal mudança climática e pela cultura do descarte"
(CORREIO BRASILIENSE, 2015), discorre o Papa. Em agosto do mesmo ano, o papa voltou
a se pronunciar sobre o tema, pedindo aos cristãos que tenham um modo de vida coerente em
defesa do meio ambiente, assumir um estilo de vida coerente em prol do meio ambiente,
mudando hábitos de consumo e valorizando a cultura local. (ECYCLE, 2015)
Nunca na história um papa se posicionara de maneira tão direta e veemente. Inspirado
na sensibilidade ecológica de São Francisco de Assis, o santo defensor da natureza, o pontífice
traz na mensagem papal uma convocação urgente para uma corajosa revolução cultural,
engajando a igreja católica na causa da proteção do meio ambiente.
A reflexão sobre essas questões não é assunto que diz respeito apenas à igreja católica.
Os problemas e desafios do meio ambiente no cenário atual se configuram como alerta a todos
para desenvolver a consciência ambiental, a fim de construir uma sociedade melhor. Segundo
Gomes, trata-se de uma questão de cidadania integral e efetiva:
Uma cidadania integral e efetiva, que deve estar presente também nas esferas local e
nacional. Trata-se de conceito mais abrangente que a ideia de desenvolvimento
sustentável, pois [...] visa também à superação das grandes diferenças econômicas
existentes entre as distintas partes do planeta – especialmente os hemisférios Norte e
Sul – e a integração da diversidade cultural presente na humanidade. As pessoas
devem agir com cuidado ou preocupação porque são responsáveis pelos outros seres
humanos e por toda a natureza – não só para garantir a vida no presente, mas também
para possibilitar a existência de futuras gerações (GOMES, 2007, p.94)

É, portanto, dever do Estado assegurar a efetividade do direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. A partir dessa premissa, seria pertinente colocar as seguintes
questões: será que o Estado vem realizando essa tarefa dentro de parâmetros éticos e
responsáveis? E, ainda, quais responsabilidades são assumidas efetivamente por ele?
“Responsabilidade” e “dever” seriam sinônimos no artigo 225 da Constituição10? O
desenvolvimento social seria facilmente conciliável com a proteção ambiental?

10

Art. 225, CR: 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 preserválo para as presentes e futuras gerações.
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Uma reflexão que procura compreender o homem que age no mundo e avalia
eticamente suas ações, construindo esse mundo por sua ação e por sua palavra,
apropriando-se dessas suas ações e construções pela reflexão. (RICOEUR, 2010,
p.12)

As ações têm sido desconexas dos discursos, o que tem deixado o cuidado com a
natureza e a solidariedade ao próximo para um segundo plano. Obviamente que não é possível
prever todas as condutas humanas, e daí advém a abstração e o desrespeito às normas. Como o
ser humano tende a ser essencialmente imediatista, não é possível prever suas atitudes e seu
comportamento frente à preservação do meio ambiente. Entretanto, a transcendência que se
propõe diz respeito ao compromisso da conduta humana a respeito da realidade concreta na
efetivação dos direitos. Os anseios da sociedade já não se satisfazem com a mera observância
das leis positivadas pelo Poder Público, questão evidenciada nas palavras de Ortega:

Por ello, resulta imprescindible la búsqueda de nuevos sistemas de colaboración entre
distintos agentes y sectores, superando así las dificultades de cada uno de ellos. Aquí
es dónde entraría en juego el modelo del partenariado público privado, donde distintos
agentes procedentes del sector público y privado aúnan esfuerzos y comparten riesgos
con el objeto de lograr una meta común: un desarrollo sostenible respetuoso con el
medio ambiente, evitando así que prosiga el temido cambio climático. (ORTEGA,
2012, p. 108)11

Se, por um lado, leis são comandos que devem ser seguidos independentemente da
vontade, por outro o Estado não pode se “esconder” por detrás da legislação e simular que tudo
funciona conforme previsto. Uma alteração legislativa, seja positiva ou negativa, pode atingir
a vida e a cultura de milhares de pessoas. A flexibilização das normas a favor do Estado não
corresponde, necessariamente, em ganhos para o cidadão.
Metaforicamente, o “ouro líquido” da atualidade chama-se água. E neste momento a
maior reflexão é sobre a forte crise hídrica por que passa o planeta. A falta de água atinge a
todos, e está cada vez mais nos afetando diretamente a experiência da falta de água para matar
a sede, para trabalhar, para se banhar, para fazer o pão. Cristian Rodrigues Pellacani assevera:

A integração das economias e das sociedades dos diversos países além do crescimento
descontrolado da população, acarretou o crescimento da produção e consumo de

11

Portanto, é essencial para procurar novos sistemas de colaboração entre diversos atores e setores, superando
assim as dificuldades de cada um. Isto é onde entram em jogo o modelo de parceria público-privada, onde os
diferentes atores dos setores público e privado unem forças e riscos de acções, a fim de alcançar um objetivo
comum: o desenvolvimento sustentável que respeite o ambiente, evitando a prosseguir a temida mudança
climática. (tradução livre)
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produtos industrializados, o que fez com que a exploração dos recursos naturais
chegasse a índices alarmantes. A proteção ambiental é ato de inteligência reservado à
espécie humana, que, paradoxalmente, é a única capaz de destruir o próprio habitat e
todas as formas de vida existentes. Não é menos verdade que a espécie humana é
também a única dotada de capacidade para recuperar o ambiente degradado, amenizar
os impactos e, especialmente prevenir a degradação. O tema é fascinante, mas, ao
mesmo tempo, intrigante, especialmente pela insuficiência de estudos jurídicos sobre
as águas, antes relacionadas apenas a áreas técnicas e especializadas. (PELLACANI,
2009, p.15)

O que se busca, portanto, é justamente verificar se as medidas adotadas pelos
governantes servem apenas para o cumprimento de dispositivos normativos legais ou se existem
outros fatores considerados. No presente caso, a questão envolve a importância da água como
patrimônio cultural, a preservação da paisagem e a criação de unidades de conservação da
natureza, o que traria benefícios para toda a sociedade. Portanto, o que se investiga é se a criação
das referidas unidades deve ser realizada meramente para se atender o comando normativo ou
se leva em consideração as consequências sociais advindas da escolha de área, local e cultura
impactadas na unidade de conservação da natureza.
O Brasil passa por profundas transformações em seu desenvolvimento nos últimos trinta
anos e, justamente por isso, é preciso estar atento às políticas públicas do setor ambiental.
Durante os anos 70, ocorreu o fenômeno chamado de “desenvolvimento a qualquer custo” e na
década seguinte o país passou por intensa e inconsequente exploração da Amazônia, o que ainda
hoje permanece, porém com a diferença de que hoje temos maior fiscalização das atividades
empreendidas.
Com o advento da Constituição de 1988, considerada por muitos a Constituição
Cidadã, houve a tentativa de tratar de forma mais consistente as questões ambientais ao inserirse no texto da Carta Magna o capítulo “Da Ordem Social” o “Meio Ambiente”. As mudanças,
juntamente com as crises dos anos 90, trouxeram novas diretrizes à economia brasileira e, já no
século XXI, o país se posiciona como uma das potências emergentes do mundo globalizado.
Assim, a tentativa de levar em conta estes múltiplos fatores é que deve direcionar as medidas
adotadas pelos Poderes Públicos.
O Brasil é reconhecido como o paraíso das águas doces no mundo. De fato, 70% dessa
água doce está na bacia do rio Amazonas, o maior rio do mundo, sendo que nesta região vivem
somente 7% da população brasileira (BRASIL, 2010). Nota-se a grandeza da região: “A
Amazônia corresponde a quase metade do território brasileiro, são 9 estados que compõem a
Amazônia Legal, são eles: estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins e parte dos estados do Mato Grosso e Maranhão.” (OJIMA, 2013, p. 10). Por isso, os

33

assuntos são tão sistêmicos na área ambiental, pois tratar do assunto água é praticamente o
mesmo que tratar do assunto Amazônia.
É de interesse humanitário geral que a floresta Amazônica seja mantida, pois ela
garante que tenhamos água, o que extrapola a simples necessidade de matar a sede da
população. Isso porque a água é elemento necessário à existência de várias atividades
econômicas, tais como produção agrícola, agropecuária e produção de energia de baixo impacto
ambiental. Reflorestar as áreas devastadas também se torna essencial, pois, ao destruir a
floresta, destrói-se também a fonte de umidade, os “rios voadores”, gerando como consequência
a escassez de água e as mudanças climáticas. Ojima afirma que esse é um problema bastante
complexo, ou seja:

A água está amplamente envolvida, de múltiplas maneiras, na gênese e no
enfrentamento dos problemas derivados do chamado aquecimento ou mudança
climática global. A maior parte dos riscos e vulnerabilidades socioambientais
associadas a esse complexo fenômeno, e as principais medidas de adaptação e
mitigação que requerem, está direta ou indiretamente relacionada aos recursos
hídricos que, além de essenciais a vida e a inúmeras atividades econômicas, também
podem ser veículo de calamidades, destruição e transmissão de doenças. (OJIMA,
2013, p.36)

Considera-se que o desmatamento na Amazônia aumentou 29% entre os anos de 2013
a 2014. (VERDÉLIO, 2014). A cobertura vegetal e a umidade são essenciais para a manutenção
do clima na região. Os “rios voadores” também são muito importantes, pois são os responsáveis
pelas chuvas da região Sul e Sudeste. Devemos considerar que cada árvore adulta da Amazônia
libera por dia uma quantidade equivalente a 500 litros de água. Com o desmatamento em
constante aumento, temos uma perda de umidade significativa, resultados deste período
complexo e singular da nossa história. O Sudeste e Nordeste do Brasil, por sua vez, vivem uma
seca que reduziu drasticamente vários dos reservatórios das hidrelétricas locais, como a do rio
São Francisco, da qual trataremos mais adiante.
Chamamos a atenção para o fato de que tanto as leis e políticas públicas internas,
realizadas pelos governos federais, estaduais e municipais, voltadas para a água, quanto as
políticas internacionais nos parecem ainda insuficientes para enfrentar os desafios impostos por
este fenômeno global que pode gerar danos muitas vezes irreparáveis, se não forem previamente
considerados e previstos.
Ademais, poucas nações implementaram medidas adequadas a responder aos
impactos esperados em suas águas doces. Menos ainda, as nações passaram suas fronteiras para
coordenar esforços para proteger os recursos de água doce compartilhados entre estados e países
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distintos, configurando um descaso especialmente problemático, visto que quase todos os países
no mundo são hidrograficamente conectados uns aos outros. Por isso a cooperação e a
solidariedade entre os estados deveriam prevalecer sempre em nome do interesse maior e
comum.
Grubba chama a atenção para as interconexões inerentes à humanidade em relação
ao meio ambiente:

Os seres humanos são seres ambientais e fazemos parte de uma teia inseparável de
relações, somos parte dessa natureza, assim como a natureza faz parte de nós. Tudo
esta interconectado, inter-relacionado. Trata-se de uma interdependência ecológica
das conexões humanas. Sem água potável, sequer poderíamos falar de vida digna, pois
que nem vida haveria. Sem água ou sem oxigênio, o ser humano tampouco sobrevive.
A água é a essência da vida. Sem água não podemos falar vida digna. (GRUBBA,
2012)

Dessa forma, destacamos a importância da conservação e preservação das águas com
a proposta de criação de ambientes de preservação e ecomuseus. É igualmente necessária a
valorização de identidades e das populações locais que vivem e dependem desse recurso natural,
como os povos indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos.
Observamos que, assim como a riqueza e bens são distribuídos de forma desigual, a
água também é distribuída de modo desigualitário, o que configura uma questão de direitos
humanos. Grubba avança mais ainda, afirmando que a falta de água constitui a violação
explícita da dignidade e da vida humana:

Por exemplo, o que podemos dizer das mil milhões de pessoas que morrem em razão
da ausência de água potável e de saneamento básico? De fato, não só a dignidade de
ser humano é violada, mas também a própria vida. Quem não tem vida, tampouco tem
dignidade. (GRUBBA, 2012, p.50)

Se os rios não tiverem a proteção necessária do ponto de vista patrimonial, cultural e
paisagístico, a devastação florestal das matas ciliares, que protegem os rios, irá,
necessariamente, intensificar-se, fazendo com que muitos rios, por fim, desapareçam. Isso se
deve ao fato de que as florestas dependem dos rios e os rios dependem das florestas, em uma
relação biunívoca e mútua. A floresta representa, em sua totalidade, um refrigério para a cidade,
para as pessoas. Diante disso, devemos aprender a ver o mundo de maneira a exigir mudança
dos hábitos, essencial para a nossa própria sobrevivência. Sob esse contexto, reflete Valle:
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Allora, abbiamo bisogno di foresta che però ci veda pronti a questa grande
trasformazione, dentro questa rivoluzione mentale e culturale ci veda capaci di
empatia. Se noi siamo capaci di dialogare con la foresta, muore “l’uomo vecchio”
perché abbiamo imparato as ascoltare il vento, a vedere il cielo stellato, a stupirci di
fronte ad un fiore, a guardare il volto buono della mucca, accanto alla preghiera,
accanto alla meditazione. (E guardare il “volto buono della mucca” per Gandhi
significa aprirsi alla presenza del sacro, alla presenza di un’altra voce, al rispeto della
vita, alla non-violenza...). Un’ empatia cosmica, dunque. L’ “uomo nuovo” è solidale
con l’acque, erbe, fiori, alberi, farfalle, mucca perché si sente parte di essi: perché è
anche un pó acque, erba, fiore, albero, farfalla, mucca. 12 (VALLE, 2009, p.25)

A partir do início do ano de 2015, o Brasil se viu atingido por um período de estiagem
de grandes proporções. Veículos de comunicação relatam a crise hídrica no país, no entanto
essa crise ainda não foi exaustivamente pesquisada por especialistas, por conta da própria
novidade do fenômeno. Destacam-se, nesse período, alguns destes fatos, que nos induzem a
produzir uma consciência maior sobre o problema da proteção das águas. Olmos, biólogo da
rede ‘O Eco’, afirma que: “o problema da seca é piorado graças ao desmatamento, que afeta
negativamente padrões de precipitação, a perenidade das nascentes de água, a recarga dos
aquíferos e o assoreamento dos cursos d’água e dos reservatórios”. (OLMOS, 2014)
Um dos fatos mais surpreendentes é que pesquisadores chegaram a anunciar a
‘extinção inexorável’ do rio São Francisco, prevendo então o fim de um dos mais importantes
rios brasileiros, do qual depende uma população de 15,5 milhões de pessoas. A bacia do rio São
Francisco está com escassez de água, prejudicando o abastecimento urbano, a pesca, a geração
de energia e a irrigação de lavouras.
Para nos darmos conta da extensão de uma pesquisa feita sobre esse rio, consideremos
que a distância percorrida por pesquisadores durante 212 expedições ao longo e no entorno do
rio São Francisco, entre julho de 2008 e abril de 2012, seria equivalente a dar oito voltas em
torno da Terra, ou a andar por 344 mil quilômetros. O trabalho mapeou a flora do entorno do
“Velho Chico” enquanto ocorrem as obras de transposição de suas águas, que deverão trazer
como consequência negativa profundas mudanças na paisagem, prevendo um cenário dramático
para a humanidade. (MOTTA, 2012)
Como resultado dessa pesquisa, o professor Siqueira, da Universidade Federal do Vale
do São Francisco (UNIVASF), publicou, em 2013, o livro Flora das caatingas do rio São
12

"Então, nós precisamos da floresta, mas estamos prontos para ver esta grande transformação, nesta revolução
mental e cultural que nos vemos capazes de empatia. Se formos capazes de dialogar com a floresta, morre "homem
velho" porque, nós aprendemos a escutar o vento, a ver o céu estrelado, para se maravilhar diante de uma flor, ver
o rosto bom da vaca, ao lado de oração , ao lado de meditação. (E ver a "cara boa da vaca" para Gandhi é estar
aberto à presença do sagrado, a presença de uma outra voz, ao rispeto da vida, a não-violência ...). A empatia
cósmica, então. O "homem novo" é solidário com a água, ervas, flores, árvores, borboletas, vaca, porque se sente
parte deles: porque é também um pouco de água, grama, flor, árvore, borboleta, vaca ". (tradução livre)
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Francisco: história natural e conservação. Nessa obra, o autor registrou o estado do rio São
Francisco naquele ano, estabelecendo pontos de comparação para uma nova pesquisa, a ser
executada no futuro, medindo os impactos dos usos do rio bem como de elementos de fauna e
da flora que já foram extintos. A pesquisa contou com a participação de 78 especialistas de 40
instituições, e também de diversas universidades, como Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e USP. Junto com os demais pesquisadores, organizou as comunidades florísticas nas
Caatingas do São Francisco, permitindo que fossem identificadas 1.031 espécies de plantas.13
Além do desvio das águas, o rio São Francisco tem intenso uso para o abastecimento
humano, agricultura, criação de animais, recreação, indústrias e muitos outros. Deságuam no
“Velho Chico” milhares de litros de esgoto sem qualquer tratamento preventivo. O rio São
Francisco serve também às hidrelétricas e barramentos, sendo pelo menos cinco de grande porte
em Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso e Xingó, onde se encontram grandes
reservatórios para usinas hidrelétricas. Juntas, elas produzem cerca de 15% da energia
brasileira. Mas, apesar de não ser um percentual muito representativo, têm grande impacto
ambiental. Como consequência, os barramentos alteraram o fluxo de peixes do rio e também a
qualidade das águas. Além disso, essa prática eliminou lagoas temporárias e deixou debaixo
d’água cidades ou povoados inteiros, como Remanso, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado e
Sobradinho.
O fim do fenômeno conhecido como “piracema” é um dos graves sintomas de toda
essa crise ambiental, uma vez que os peixes não conseguem mais subir o rio para se reproduzir,
fazendo com que o número de cardumes e da variedade de espécies diminua. Entre as mais
afetadas, estão as chamadas espécies migradoras, entre elas o curimatá-pacu, o curimatá-pioa,
o dourado, o matrinxã, o piau-verdadeiro, o pirá e ainda o surubim. Em virtude disso, a região
do São Francisco, que já foi considerado um dos rios mais abundantes em relação a pescado no
país, precisa lidar, hoje, com a importação em larga escala de peixes, sobretudo os amazônicos,
para suprir uma demanda de pescados que não consegue mais cumprir.
Segundo o professor José Alves Siqueira, “a mudança provocada pelo homem tanto
nas águas do Velho Chico quanto na vegetação que o circunda foi drástica e rápida”. (MOTTA,
2012) O pesquisador mostra que, em documentos históricos disponíveis, entre eles ilustrações
de expedições de naturalistas importantes, como as do alemão Carl Friedrich Philipp von
Martius, é possível ver a exuberância do passado. Um desenho feito há 195 anos mostra os
especialistas da época deslumbrados com árvores de grande porte, lagoas temporárias, pássaros
13

As espécies encontradas estão catalogadas em página específica da UNIVASF. Disponível em:
<http://www.hvasf.univasf.edu.br/livro/>. Acesso em: 12 ago 2015.
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em abundância. Ou seja, uma enorme biodiversidade, que hoje já não existe mais ou está em
vias de extinção. (MOTTA, 2012)
E o que dizer do fenômeno da pororoca, no norte do país, no Rio Araguari no Amapá,
que não existe mais? Pororoca é um fenômeno natural caracterizado por grandes e violentas
ondas que são formadas a partir do encontro das águas do mar com as águas do rio. Na região
Amazônica, ocorria continuamente a elevação de água, que chegava a 6 metros de altura, a uma
velocidade de 30 quilômetros por hora. Podia-se prever a pororoca com duas horas de
antecedência, pois a força da água vinda da cabeceira provocava um barulho muito forte e
inconfundível. (BRASIL ESCOLA, 2014). Ocorrendo em pleno rio, as ondas do Araguari
ganharam notoriedade por terem sido consideradas as mais longas em duração no planeta, e
atraíam milhares de turistas e esportistas todos os anos em competições de surfe.
Segundo o Instituto Chico Mendes (ICMBio), a pororoca teria acabado por ação da
atividade pecuária e a instalação e operação das hidrelétricas, além das aberturas ilegais de
canais para levar águas às fazendas. A superexploração das matas ciliares para criação de
búfalos e a construção de 3 hidrelétricas que alteram o curso natural do Rio Amapá teriam
alterado o volume e o curso das águas. A profundidade do rio, antes com cinco ou seis metros,
fazia com que ele fosse navegável, mas agora a vegetação está tomando o lugar do que antes
era somente água. O volume de água que iria ao encontro do Oceano Atlântico diminuiu
drasticamente, trazendo consequências negativas para as comunidades da região. (SANTIAGO,
2015)
Estão em curso investigações e estudos que foram anunciados pelo Ministério Público
Federal (MPF) e órgãos ambientais, mas, segundo especialistas, o fenômeno do
desaparecimento das famosas ondas tende a ser irreversível. "Essa perda da pororoca de forma
brusca ocorreu pela ação do homem e nesse trecho é impossível a gente ter o fenômeno, mas
somente a natureza pode dizer isso", avaliou o doutor em geologia marinha Admilson Torres,
citado por Santiago (2015), do Instituto Estadual de Pesquisas do Amapá (IEPA).
Torna-se difícil reverter o quadro, pois os canais deveriam ser fechados para o rio
voltar a ter força novamente, e isso implicaria muita pesquisa e alto investimento financeiro.
Verifica-se, desse modo, um dano ambiental imensurável. E as consequências do fim da
pororoca na vida dos ribeirinhos às margens do Araguari são incontestáveis, perdendo-se, por
consequência, uma parcela importante da nossa cultura e identidade.
O Estado do Amapá irá investigar as causas do fim da pororoca. O governo informou
que vai enviar para a foz do rio Araguari pesquisadores da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema), do Instituto de Meio Ambiente (IMAP) e da Agência Nacional das Águas
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(ANA) para coletar dados sobre o que teria causado o fim da pororoca e quais as melhores
alternativas para o retorno do fenômeno. (SANTIAGO, 2015)
Entre tantas notícias alarmantes, destacamos ainda que o rio Doce deixou de correr na
foz original e de desaguar no Atlântico pela primeira vez na história. Sem força, as águas do rio
Doce, que nascem em Minas Gerais e atravessam o estado até o Espírito Santo, durante um
período não desaguaram mais no Oceano Atlântico no seu ponto usual. O secretário-executivo
do Comitê da foz do rio Doce, Carlos Sangália, educador ambiental do Projeto Tamar, citado
por Parreiras e Paranaíba (2015), faz uma afirmação alarmante sobre a interrupção do rio:

Essa é uma tragédia ecológica que completa uma situação de agressões ambientais
que o Rio Doce vinha sofrendo. Nunca antes a foz havia se fechado completamente.
E isso se deve à destruição das matas ciliares, que barravam sedimentos vindos de
outras áreas desmatadas, agora transformadas em pastagens e outros cultivos.
Espécies como o robalo e a manjuba precisam subir do mar para o rio para se
reproduzir. O ciclo se rompe quando os peixes não encontram caminho para o Rio
Doce. (SANGÁLIA apud PARREIRAS; PARANAÍBA, 2015).

Porém, alguns exemplos positivos trazem esperança, sobretudo a quem depende desse
rio. O Instituto Terra, fruto da iniciativa privada, que foi criado pelo fotógrafo Sebastião
Salgado e por sua mulher, Lélia Deluiz Wanick Salgado, é um bom exemplo de recuperação de
área degradada. No município mineiro de Aimorés, uma fazenda da família, que há dez anos se
encontrava totalmente tomada pela criação de gado, com mais de 7.000 hectares, atualmente
abriga uma floresta rica em diversidade de espécies da fauna e flora de Mata Atlântica. A bemsucedida experiência desse casal legitima que, devido à regeneração do verde que levou cerca
de vinte anos, nascentes voltam a esguichar e espécies da fauna brasileira, em risco de extinção,
voltam a ter sua guarida.
Fundada em 1998, a organização ambiental Terra se dedica ao desenvolvimento
sustentável do vale do rio Doce, tendo sido agraciada com o prêmio oferecido pela ANA em
2014. A Agência concedeu a premiação ao Instituto pela excelência de sua contribuição para a
gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos. A organização ainda foi vencedora na categoria
ONG com o Programa Olhos d'Água, que tem como meta proteger todas as nascentes do vale
do rio Doce. (INSTITUTO TERRA, s/d).
Nesse cenário apresentado, observamos o quanto é emergente a importância de se
manter áreas nobres ainda intocadas. A ocupação do solo, com a concentração das megacidades,
traz problemas ambientais, sociais e econômicos. Segundo Santos, há muitos desafios a serem
enfrentados:
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O longo percurso que poderá nos retirar da situação de (in)sustentabilidade em que
nos encontramos fará com que nos confrontemos com problemas desafiadores
diretamente ligados à infraestrutura e ao metabolismo da cidade contemporânea.
Quais os caminhos que poderão propiciar esta transição? Ou será que inexoravelmente
caminhamos para a permanência da (in)sustentabilidade, que ameaça o futuro e aponta
para o “desfuturo”? (SANTOS, 2014, prefácio).

É premente o equilíbrio entre a sustentabilidade e as questões econômica e social, para
dar um fim à magnitude desses problemas. Já se demonstrou que são quatro os principais
elementos de preservação do rio: as árvores, as matas ciliares, a água e os peixes. Durante um
longo período, as árvores vêm sendo destruídas, os peixes têm sido dizimados e a pouca água
que resta está acabando também.
Porém, sabemos que a água é parte do problema e também da solução. Por outro lado,
só se produz água plantando mais árvores, além do que já é ponto pacífico que é muito mais
fácil e barato manter a floresta nativa do que tentar reflorestar uma grande região degradada.
Não podemos usar os recursos naturais como se fossem infinitos. É preciso migrar do
‘insustentável’ para o sustentável, do ‘desfuturo’ para o futuro. (FRY apud SANTOS, 2014, p.
44).
Segundo Walker, o modo de vida contemporâneo é o grande vilão dessa história:

O desafio contemporâneo de sustentabilidade é um desses problemas perversos.
Abrange considerações de ordem ambiental, social e econômica, bem como um
objetivo pessoal e noções profundas, de significado pessoal, que vão ao cerne daquilo
que é a situação do ser humano. Claramente, nossas atuais maneiras de viver são
insustentáveis — interpretações modernas sobre a boa vida não apenas resultaram
devastadoras para o meio ambiente, causando divisões sociais e iniquidade
econômica, mas também nutriram um descontentamento disseminado e ajudaram a
criar um sentido de falta de significado nas sociedades contemporâneas baseadas no
consumidor. (WALKER, 2014)

Como veremos a seguir, no próximo capítulo, a própria legislação brasileira é
deficiente no que diz respeito à valorização da água. Serão analisadas as legislações sobre
recursos hídricos e também será demonstrado como é fundamental a conscientização dos
poderes públicos e da sociedade sobre esses problemas, e a constituição imediata de uma agenda
positiva para o futuro. Da mesma forma, pesquisas científicas que tratam do problema são
eminentemente essenciais, pois se tornam uma contribuição valiosa para que se configure um
futuro sustentável.
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3 LEGISLAÇÃO NACIONAL - LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O ser humano depende da água em todos os momentos de sua existência, tendo em
vista que ela faz parte de sua própria constituição. Por isso, ela é considerada o mais precioso
dos recursos, com grande valor para todas as civilizações na história. Tratar adequadamente os
recursos naturais dos quais a civilização depende é, por natureza, uma obrigação social para o
bem comum. Sobretudo a água doce, que nos ensinamentos de David Drew surge como um dos
recursos hídricos mais escassos, mas que está mais facilmente disponível às populações que
têm o risco futuro de não mais dispor de água limpa:

Pode-se dizer que a água doce é o mais importante recurso da humanidade,
individualmente considerado. Á escala mundial, o que inibe a expansão da agricultura
e o povoamento de vastas regiões, é a insuficiência de água. À escala local, os recursos
hídricos determinam a localização de certas indústrias, como a geração de energia;
antigamente, o estabelecimento de povoações estava em relação estreita com a
localização de rios e fontes. As povoações do oásis oferecem um exemplo cabal. Do
ponto de vista humano, as limitações impostas pela água são suprimento insuficiente
(deserto, estiagem) ou demasiado (pântano, inundações). (DREW, 1994, p. 84)

A água é, portanto, o alicerce do qual depende a civilização. Sua escassez ou ausência
traz diversas consequências negativas para a sociedade, por isso a necessidade e o desafio para
que haja mudanças de hábitos e atitudes, aliados à cooperação e solidariedade e respeito às
diversidades culturais. A importância do tema está explícita no raciocínio de Pellacani:

A proteção dos recursos hídricos é um dos temas mais relevantes da atualidade, já que
deles dependem a qualidade de vida e a própria vida. A integração das economias e
das sociedades dos diversos países do crescimento descontrolado da população,
acarretou o crescimento da produção e consumo de produtos industrializados, o que
fez com que a exploração dos recursos naturais chegasse a índices alarmantes.
(PELLACANI, 2009, p. 15)

Como podermos atestar mais à frente, a legislação brasileira, no tocante ao uso e
proteção da água, foi criada sob um prisma antropocêntrico. Os dispositivos legais não
contemplam a defesa da paisagem nem a água como importante patrimônio natural e cultural.
Abordaremos, inicialmente, o Código de Águas por meio do Decreto 24.643 de
10.7.1934; passando pelo Decreto Lei n° 25/1937 - Água como bem natural; Código das Águas
Minerais – Decreto-Lei n° 7.841/1945, pela Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n°
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6.938/81, Constituição Federal do Brasil de 1988; a Lei das águas - Lei n° 9.433/1997,
finalizando com o Novo Código Florestal – Lei n° 12.651/2012.
Sobre a legislação, os autores Abers e Jorge têm posicionamento firme e por isso
asseveram:

Historicamente, a gestão de águas no Brasil se desenvolveu de forma fragmentada e
centralizada. A gestão era fragmentada em função de cada setor (energia elétrica,
agricultura irrigada, saneamento, etc.) realizar seu próprio planejamento e medidas.
Era centralizada em decorrência dos governos estaduais e federal definirem a política
sem que houvesse a participação dos governos municipais, dos usuários da água e da
sociedade civil. Durante os anos 80, técnicos e especialistas brasileiros discutiram
intensamente a necessidade de mudar esse cenário, com a criação de um sistema
integrado e descentralizado de gestão. Debates internacionais e nacionais coincidiam
quanto à definição dos princípios básicos de um novo modelo: a gestão seria
descentralizada para o nível de bacia hidrográfica; integraria todas as políticas
setoriais envolvidas na gestão da água; envolveria os usuários da água e a sociedade
civil no processo decisório; e trataria a água como um bem de valor econômico, e não
mais como uma dádiva inesgotável da natureza. (ABERS; JORGE, 2005, p. 199)

O Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916), nos arts. 563 e 568,
já tratava o assunto, em seção que apontava sobre direitos de vizinhança das águas doces ainda
que, naquela época, não houvesse preocupação com o problema da água doce. As discussões
eram limitadas a conflitos de vizinhança e aproveitamento para energia elétrica, já que a
preocupação com a poluição das águas não era ainda significativa. Naquele período havia
referência à poluição de águas, de poço ou de fonte alheia, advinda apenas de construções,
conforme art. 584, em que o verbo “poluir” fora utilizado apenas uma única vez neste diploma
legal. (PELLACANI, 2009, p. 26)

3.1 Código de Águas

O Código de Águas (Decreto 24.643 de 10.07.1934) tratou da matéria em três livros,
“Águas em geral e sua propriedade”; “Aproveitamento das águas” e “Forças hidráulicas –
regulamentação da indústria hidrelétrica”. Constata-se a discussão sobre energia e potencial
hidráulico, que era o interesse na época, tido como as “necessidades e interesses da coletividade
nacional para controlar e incentivar o aproveitamento industrial com medidas que facilitem e
garantam seu aproveitamento racional”. (BRASIL, 1934).
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Observamos, ainda, que o Código de Águas é muito amplo e traz abordagens sobre as
águas doces marinhas, águas superficiais, subterrâneas, águas pluviais, contaminação e
poluição hídrica, navegação, margens e álveos e de hidroeletricidade. Ademais o código
evidencia o papel da água de servidão ao homem, pois, conforme artigos 90, 96 e 98, se não
houver nenhum uso humano, a água não requer nenhuma proteção. Além de prever a proteção
das águas subterrâneas e nascentes circunscrita ao resguardo do direito de uso da água pelo
proprietário e/ou usuário. Outro ponto previsto no código, e que causa certa polêmica, referese ao artigo 109, que transmite a ideia de que a poluição ou contaminação das águas só é ilícita
se trouxer prejuízos a terceiros.
O pensamento naquele período era completamente oposto ao de hoje, se verificando
através dos artigos 111 e 113. O artigo 111 traz a permissão da poluição e contaminação das
águas se for de interesse relevante para agricultura ou indústria, bastando para isso que haja
uma simples autorização administrativa. Já o artigo 113 consente a dessecação dos terrenos
pantanosos e da vegetação rasteira. A confirmação dessa proteção pode ser verificada pela
“Ramsar Convention Secretariat”, acordada na cidade de Ramsar, Irã, adotada em 1971, com
sua entrada em vigor em 1975.

A ênfase original na conservação e no uso adequado das áreas úmidas
fundamentalmente como habitat para aves aquáticas. Com o passar dos anos,
entretanto, a convenção ampliou seu escopo para cobrir todos os aspectos da
conservação de áreas úmidas e o uso adequado, reconhecendo as áreas úmidas como
ecossistemas que são extremamente importantes para a conservação da biodiversidade
e para o bem-estar das comunidades humanas. Por essa razão, a cada vez mais comum
utilização do nome ‘convenção sobre áreas úmidas’ como título do tratado é muito
apropriada (mudar o nome do tratado requer a realização de uma emenda ao próprio
tratado, um processo difícil que por enquanto as partes contratantes não estão
dispostas a enfrentar). (RAMSAR CONVENTION SECRETARIAT, 2004, p.6)

A Convenção de Ramsar tem 169 partes contratantes, 2.212 áreas indicadas pelas
partes como sítios de zonas úmidas de importância internacional, que abrangem cerca de
210.955.217,16 hectares do planeta.14 Além da proteção da biodiversidade, temos que os
terrenos pantanosos, ou seja, as áreas úmidas, são fundamentais para o equilíbrio ecológico,
conforme Serafini destaca:

Ora, ao reconhecer a relevância das áreas úmidas como ecossistemas que
apresentavam diversos valores (ecológicos, econômicos, culturais, científicos e
14

A informações relativas à Convenção Ramsar foram colhidas no site do Secretariado da Convenção.
Disponível em: <http://www.ramsar.org>. Acesso em: 24 set 2015.
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recreativos), como reguladores do regime de águas e habitat de flora e fauna
características, não é de se estranhar que a Convenção, tenha ampliado seu foco
apenas do objetivo de proteção das áreas úmidas pela sua importância como habitat
de aves migratórias para a proteção do ecossistema em sua globalidade. (SERAFINI,
2007)

Com a evolução legislativa, e a atenção voltada para a proteção dos ecossistemas, a
mudança de panorama, como veremos mais adiante, fez com que os recursos hídricos fossem
efetivamente considerados a fim de serem preservados ou reparados.

3.2 Água como bem natural – Decreto-Lei nº 25/1937

O Decreto Lei nº 25/1937 organizou o patrimônio histórico e artístico nacional e deu
proteção a ele, trouxe a fundação do instituto de tombamento, em pleno governo de Getúlio
Vargas, cujo idealizador foi Rodrigo de Mello Franco de Andrade, que comandou o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN). (CARVALHO, 2011). Esse instituto considera a proteção aos
monumentos naturais, sítios e paisagens, igualando-os a bens móveis e imóveis.
O 1º capítulo do Decreto nº 25/1937 dispõe sobre patrimônio histórico e artístico
nacional, destacando dessa forma:

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante
do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza
ou agenciados pela indústria humana. (BRASIL, 1937)

Podemos verificar que o conceito de proteção amplia a visão sobre os monumentos
naturais, “bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”. Igualar
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estes bens, conforme afirma ainda Calasans (2013, p.16), a bens móveis e imóveis, inserindo a
água em seus diversos aspectos, foi um progresso substancial, que trouxe, pela primeira vez,
um novo olhar para a importância da conservação de sítios naturais.
Nesse mesmo viés, assegura Machado:
A existência do ser humano – por si só – garante-lhe o direito a consumir água e ar.
(...) Portanto correto afirmar-se que negar água ao ser humano é negar-lhe o direito à
vida ou, em outras palavras, é condená-lo à morte. O direito à vida é anterior aos
outros direitos. (MACHADO, 2002, p. 13-14)

O Decreto-Lei nº 25/1937 constituiu uma evolução substancial, acudindo a brecha da
legislação anterior, regida pelo Decreto nº 24.643, de 1934. A nova fase tornou-se marco
importante para novas posturas e desafios na preservação do meio ambiente.

3.3 Código das Águas Minerais – Decreto-Lei nº 7.841/1945

Criado ainda sob o governo de Getúlio Vargas, o Código das Águas Minerais, que
dispõe de 50 capítulos, permanece em vigor. O dispositivo nasceu com o intuito de estabelecer
e uniformizar as características de composição de propriedades com vistas à classificação e
utilização das águas minerais brasileiras para venda e comercialização por meio do
engarrafamento e também para o uso em balneários.
A atribuição do título de balneário ou estância hidromineral ou termal a uma cidade
está sujeita à averiguação da qualidade da água mineral, analisada também a qualidade do meio
ambiente e, ainda, se a água é realmente potável, ou seja, limpa e aceitável para o consumo
humano. Conforme art. 26 do Código das Águas Minerais, “Não poderão ser exploradas
comercialmente, para quaisquer fins, as fontes sujeitas à influência de águas superficiais e por
conseguinte suscetíveis de poluição”.
No texto de Cinthya Leite notam-se as dificuldades e a necessidade de conscientização
sobre o uso adequado da água:

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) declarou que o acesso à água
potável foi uma das maiores conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODMs). No entanto, a organização lembrou que, para 748 milhões de pessoas em
todo o mundo, conseguir esse bem vital ainda é um desafio. A organização engaja o
público numa campanha de mídias sociais com a pergunta: o que água significa para
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você? Para aumentar a conscientização sobre a questão e destacar a importância deste
bem tão precioso, nosso ouro azul. (LEITE, 2015)

O Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) é órgão que fiscaliza a
indústria de exploração de água. Portanto, as indústrias e balneários dependem da licença do
DNPM para começarem e prosseguirem com seus serviços.

3.4 Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) trouxe o novo modelo de tratamento
das águas. Foi com essa Lei que se introduziu, na legislação, a proteção do patrimônio natural,
incluindo a água, com uma abrangência sem precedentes, classificando assim o meio ambiente
como patrimônio público.
Nos comentários de Pellacani, sobre os primeiros artigos do dispositivo, verificamos
a proteção jurídica das águas:

Convém salientar que os princípios norteadores da Lei 6.938/81, arrolados no art. 2°,
têm profundas implicações na proteção jurídica das águas. Fornecendo, no art. 3°
definições legais de meio ambiente, de degradação da qualidade ambiental, de
poluição, de poluidor e de recursos ambientais. (PELLACANI, 2009, p. 24)

Em seu artigo 2º destaca-se:

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes
princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido,
tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
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VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional
e a proteção dos recursos ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente. (BRASIL, 1981)

Abaixo da Constituição Federal de 1988, a Lei da PNMA é a mais importante
norma ambiental existente, considerando que concebeu toda a sistematização das políticas
públicas brasileiras para o meio ambiente. No art. 4º, VI, a Política Nacional do Meio Ambiente
visa “à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à utilização racional e
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício
à vida”. (BRASIL, 1981)
Os instrumentos elencados no art. 9º são os recursos com o fito de atingir os objetivos
da PNMA, assim redigidos:
Art. 9º – São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II – o zoneamento ambiental;
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção
de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante
interesse ecológico e reservas extrativistas; (BRASIL, 1981)

Pela leitura do inciso VI, podemos notar que as paisagens, as reservas ou os cenários
de excepcional beleza são inseridos na proteção, conforme versa Calasans:

Completada, em 1998, pela Lei n°9.605 (Lei de Crimes Ambientais), que também
versa sobre crimes contra o patrimônio cultural (art. 62 e seguintes), a Lei 6.938, de
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1981, é mais abrangente, no sentido de proteção da água enquanto recurso natural e,
de certa forma, complementa nesse aspecto a Lei das Águas, que seria adotada cerca
de 16 anos mais tarde. (CALASANS, 2013, p. 17)

No Direito Penal, temos a defesa ao meio ambiente, com importantes instrumentos na
Lei 9.605/98, que reuniu diversos tipos penais. Apesar de não existir uma seção particular
dedicada aos crimes contra as águas, há um tipo penal que trata de situações que envolvem o
assunto. A Seção III da referida Lei efetivou os Crimes de Poluição e outros Crimes Ambientais.
O artigo 54 contempla a saúde humana, os animais e a flora.

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a
destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. (BRASIL, 1998)

Já os incisos do parágrafo 2º do artigo 54 tratam dos crimes de poluição contra o solo,
a poluição atmosférica e a poluição das águas, especialmente o inciso III, que tenta resguardar
a comunidade da poluição hídrica:

§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos
habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento
público de água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos
ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos. (BRASIL, 1998)
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3.5 Constituição Federal do Brasil de 1988

A Constituição Federal de 1988, chamada de constituição cidadã, como já mencionado
no primeiro capítulo, assentiu que a preservação do meio ambiente fosse requisito para os mais
importantes valores do homem, como a qualidade de vida e a própria vida. Desta carta magna,
decorreram grandes e importantes mudanças no tratamento dos recursos hídricos, em particular
a que precisou que eles passassem a ser considerados bens do Estado. Com isso, deu-se o fim
para as águas particulares ou comuns, conforme era previsto no Código Civil de 1916 e no
Código das Águas, Decreto 24.643 de 10.07.1934.
Nas palavras de Monteiro temos que:

A Constituição de 1988 se antecipou à crise da falta de água e previu como deve ser
feita a gestão desse recurso, garantindo-se o direito ao uso das águas, bem de uso
comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
a coletividade o dever de defender e preservar as águas para as presentes e futuras
gerações. Não só a Constituição, como também a Legislação infraconstitucional trata
das águas, sendo que a tutela jurídica desse recurso só ocorreu porque o Direito
Ambiental garantiu-se como ramo autônomo do Direito. (MONTEIRO, 2015, p. 108)

A criação de um sistema de gerenciamento das águas foi inovadora ao expressar
dominialidade desses recursos com tratamento protetivo, conforme podemos observar abaixo,
com os artigos 20, 21, 22 e 26, da Constituição Federal:

Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;
Art. 21. Compete à União:
[...]
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
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Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; (BRASIL
1988)

No Capítulo VI, Título VIII, que trata da Ordem Social, especialmente no artigo 225
da Constituição de 1988, o Direito Ambiental adquiriu relevância no ordenamento jurídico
brasileiro, pois foi elevado a nível de bem jurídico Constitucional, conforme a compreensão de
Serafini:

A criação de capítulos próprios para o meio ambiente, para o patrimônio cultural e
para a proteção de povos tradicionais (como os povos indígenas e quilombolas), aliado
aos fundamentos e objetivos estabelecidos por aquele documento normativo, destaca,
por seu conteúdo, a incorporação na ordem jurídica brasileira de uma nova ética
socioambiental emergente, oposta à compreensão equivocada da relação do ser
humano e o ambiente e entre os próprios seres humanos nos últimos séculos.
Representa marco na ruptura dos paradigmas modernos e o reconhecimento de uma
série de direitos coletivos, novos para a ordem jurídica, mas antigos pelas lutas para a
sua garantia. A modificação de paradigmas, ocorrida principalmente no mundo
ocidental, para adiante destacar como esta nova compreensão contaminou a
Constituição promulgada no país em 1988. (SERAFINI, 2007, p.48)

A salvaguarda ambiental é um compromisso compartilhado por todos os indivíduos e
pelo Poder Público. O Meio Ambiente é de interesse coletivo e difuso, a sua falta de proteção
e de preservação atinge toda a coletividade. Por isso a importância e urgência da
sustentabilidade ambiental, garantindo um futuro com qualidade de vida e recursos disponíveis.
Neste sentido, a água se apresenta como um dos recursos mais preciosos para os seres
humanos, pois é essencial para a vida. E assim confirma Rebouças:

(...) uma das mudanças substanciais impostas pela Carta Magna de 1988, em relação
aos dispositivos anteriores, foi atribuir as águas aos domínios da União e dos Estados,
fazendo com que estes incluíssem em suas constituições relativas à gestão das águas
superficiais e subterrâneas. É necessário, portanto, que os poderes públicos Federal e
estaduais realizem os investimentos necessários para um eficiente gerenciamento,
controle e fiscalização das condições de uso e proteção. (REBOUÇAS, 2015, p. 33)

Da mesma forma o Código Civil, através da Lei 10.406, de 10.01.2002, trouxe algumas
novas informações sobre uso e proteção da água. A questão, por exemplo, da poluição é tratada
com maior consistência e frequência. Nos artigos 1.291 e 1.309 temos a proibição do possuidor
do imóvel de poluir as águas e também sua obrigação em restaurar o que foi degradado, além
da recuperação da poluição causada na água e do ressarcimento para quem foi lesado. Neste
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sentido, como nos atesta Pellacani (2009), “a proteção ambiental passou a ser um dos objetivos
indiscutíveis do Direito”.

3.6 A Lei das águas - Lei nº 9.433/1997

Com a Lei dos Recursos Hídricos, a denominada Lei das Águas - Lei nº 9.433/1997,
tivemos a regulamentação dessa nova ordem constitucional, espelhada na legislação francesa e
em princípios internacionais avançados que regem a matéria. No entanto, podemos observar
que, em termos de proteção da água - considerando-se sua importância ambiental, cultural ou
patrimonial -, a nova lei deixa muito a desejar. (CALASANS, 2013, p. 17)
O artigo 1º da Lei 9.433/97 reconhece a natureza econômica das águas, as quais são
tidas como bem público, conforme mencionado:

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. (BRASIL, 1997)

Porém, foi logo após essa Lei a aprovação da construção de polêmicas hidrelétricas
pelo Brasil, como a de Belo Monte na Amazônia. Sobre esse assunto, Bonsor disserta:

As usinas hidrelétricas são uma importante fonte de energia no mundo atual, de
acordo com o Renewables Global Status Report 2006, no ano de 2005 as usinas
hidrelétricas produziram 19% da eletricidade consumida no mundo todo. A energia
produzida pelas usinas hidrelétricas também é o equivalente a cerca de 5 bilhões de
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barris de petróleo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o
Brasil está entre os cinco maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo,
possuindo atualmente 158 usinas hidrelétricas de grande porte, que produzem um
total de 74.438.695 kW. Esse tipo de geração de energia produz diversos impactos
ambientais, o que faz com que seja motivo de polêmica atualmente com o avanço das
discussões sobre desenvolvimento sustentável. Os estudiosos procuram descobrir a
dimensão deste impacto a fim de encontrar formas de amenizá-los, uma vez que a
energia hidrelétrica é considerada fonte renovável. (BONSOR, 2008)

Foram identificados inconvertíveis danos e impactos ambientais em todas as regiões
que tiveram obras das hidrelétricas, “sobretudo nos respectivos rios e bacias hidrográficas, sem
que fossem incentivadas discussões mais aprofundadas com as comunidades locais e com a
comunidade científica sobre esses impactos, incluindo os culturais e patrimoniais”.
(CALASANS, 2013, p.17).
A Lei das Águas indica uma Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que não
reconhece, pois não cita, em nenhum instante, o valor natural e cultural, essencial da água. Não
obstante, reconhece em seus fundamentos que a água é um recurso natural limitado. A Lei das
Águas considera meramente seu valor econômico, ou seja, a água é protegida para assegurar o
seu uso pelo homem. Por isso, infelizmente, a legislação é absolutamente antropocêntrica, o
que resta claro no pensamento de Cunha:

O modelo em questão prima pelos interesses privados (econômicos) frente aos bens
coletivos (meio ambiente) consubstanciando-se em uma visão antropocêntrica de
mundo. Gerador de fortes impactos socioambientais. (CUNHA, 2007, p.56)

Sabemos que a energia é essencial para o progresso socioeconômico da população,
porém os impactos socioambientais não são perceptíveis para a sociedade. Dessa forma, são
necessários estudos de impactos socioambientais a fim de reduzir as chances de exterminação
do meio ambiente e danos à vida no sentido amplo.
Os impactos sociais afetam diretamente a população dos ribeirinhos, caboclos,
pescadores, agricultores etc. São exemplos desses prejuízos: desalojamento da população local;
perda de bens de valor afetivo, cultural e religioso; inundação de sítios arqueológicos; impacto
nas aldeias indígenas; dificuldade de circulação e comunicação com as cidades vizinhas. Além
disso tudo, o processo cria um falso pico de desenvolvimento local que tende a esgotar-se com
o término da construção e entrada em operação. (HERTHEL, 2009)
O atual Código Florestal de 2012 tentou minimizar esses impactos, como veremos à
frente.
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3.7 Código Florestal e a proteção das águas – Lei n° 12.651/2012

A Lei nº 12.651/2012, Código Florestal, revogou a Lei nº 4.771/1965, mas permaneceu
com a proteção dos rios, com as Áreas de Proteção Permanente (APPs) que, assim como as
unidades de conservação, pretendem atender o direito fundamental estabelecido no art. 225 da
Constituição Federal como um "meio ambiente ecologicamente equilibrado". Contudo, as
perspectivas são diferentes: as Unidades de Conservação (UCs) determinam o uso sustentável
de áreas preservadas; já APPs são áreas naturais intocáveis, com estrito e rigoroso limite de
exploração.
Segundo o atual Código Florestal, Lei nº 12.651/12:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; (BRASIL,
2012)

As APPs protegem solos e as matas ciliares que são de extrema importância para a
manutenção e proteção das águas, a garantia do abastecimento dos lençóis freáticos, reduzindo
o assoreamento e a força das águas, conservando a qualidade da água, impedindo a entrada de
poluentes ou dissipação de pragas e doenças da agricultura. As matas ciliares formam
corredores que preservam a biodiversidade e a vida aquática, que guarnecem alimento e abrigo
para os animais.
No seu artigo 4o, o Código Florestal determina como APPs:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento
ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
(cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou
espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais
próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja
a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. (LEI
n°12.651/2012) (BRASIL, 2012)

As matas ciliares são fundamentais para preservação das águas, mas veremos à frente
que a redução dos limites das APPs às margens de cursos d’água afeta o equilíbrio ecológico.
No art. 6º, inc. V, o Código Florestal seguiu a lei antiga (Lei n° 4.771/65), mas incluiu na sua
redação o termo “cultural”, que trata de proteção aos sítios de excepcional beleza ou de valor
científico, cultural ou histórico, conforme segue:
Art. 6o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas
ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:
(...)
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IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
(BRASIL, 2012)

Muitas discussões envolvem o novo código florestal. Uma delas, que faz parte do
nosso foco específico das águas, é a redução dos limites das APPs às margens de cursos d’água.
A medida atual não considera a época de cheias dos rios, no entanto a nova medida se inicia a
partir da calha regular e não mais a partir do leito maior, pela cheia sazonal. Temos ainda que
o volume fluvial varia a cada ano. Em 2015, por exemplo, o autor desse trabalho pôde
presenciar, em uma experiência avaliativa em campo na Amazônia, a terceira maior cheia do
rio Amazonas, com o nível do rio chegando a 20 metros acima do normal.
Se considerarmos a medida atual de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10
metros de largura a partir da calha regular, o risco, na época da cheia, é de que não seja possível
manter uma área mínima protegida ao longo dos lagos, rios, igarapés, igapós, nascentes e
represas.
Resta clara ao Ministério Público de Minas Gerais essa preocupação:

Embora a Lei n. 12.651/2012 tenha mantido as metragens de APP da Lei n. 4.771/65,
a alteração do parâmetro para sua medição acarreta redução substancial de áreas
protegidas. Afinal, um rio que tenha alteração significativa do leito em períodos de
cheias (como acontece muito em Minas Gerais e na Amazônia) terá boa parte da APP
(senão toda) periodicamente inundada. Assim, essas APPs não cumprirão seus
processos ecológicos essenciais e a ocupação das áreas de várzea poderão acarretar
situações de graves riscos a bens e vidas humanas. (MINAS GERAIS, 2013, p.7)

As APPs são essenciais para a proteção das águas, fundamentais para o equilíbrio
ecológico, e já existe conhecimento científico sólido em relação à necessidade mínima de 30
metros de vegetação nas margens dos rios, a partir do leito maior, para a proteção da qualidade
da água, estabilização de encostas e prevenção a enchentes. A preservação dos limites das APPs
conserva as matas ciliares, conduzindo à proteção das águas e consequentemente das florestas.
Na região Amazônica de Anavilhanas, tivemos a oportunidade de constatar que as
imensas matas ciliares, que ficam bem próximas da margem dos rios, fazem com que as árvores
formem verdadeiros paredões de proteção e barreira com vegetação densa, espinhosa,
ramificada e com raízes aparentes, formando um obstáculo que protege as águas, a flora e a
fauna locais.
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Sabemos que a legislação ambiental brasileira é reconhecida por ser uma legislação
muito avançada, em comparação a outros países, mas precisa ser revista quanto aos mecanismos
de aplicabilidade. Já a legislação no que diz respeito aos recursos hídricos e o propósito de
resguardar e conservar a água na qualidade de bem natural e cultural é muito deficiente, de
forma explícita e notória.
Segundo Calasans (2013), “essa proteção mais ampla só é possível se a lei das águas
for aplicada de forma complementar à legislação ambiental e de proteção do patrimônio
histórico e cultural”.
A proteção da paisagem não assegura por completo, como veremos a seguir, a proteção
das águas, mas é uma forma de reconhecer aquele ambiente e de valorizar o território enquanto
um bem natural e cultural, conforme entendimento de Monteiro:

É louvável a iniciativa do Legislador Constitucional e do legislador
infraconstitucional na tutela jurídica das águas brasileiras, mas isso não basta. Não se
pode permitir que, tanto Poder Público Federal, quanto o Poder Público Estadual e/ou
Municipal, contentem-se apenas com a criação de normas jurídicas, por melhor que
elas sejam. É necessário a implementação, a renovação e a fiscalização da legislação
existente, e, principalmente, a mudança de consciência da População Brasileira. O
Brasil sempre tratou muito mal os seus recursos hídricos. Desperdiça-se 40% da água
captada, que vaza por tubulações de manutenção precária. Tudo isso somado ao fato
de que o consumo de água vem aumentando bastante. Há consenso que se não houver
mudança de atitude, a disputa por água no Brasil pode engrossar os inúmeros conflitos
diplomáticos, econômicos ou militares planeta afora. O problema não é somente do
Brasil, mas que o descaso é “bem brasileiro”. (MONTEIRO, 2015, p. 120)

Como bem sabemos, somos herdeiros do mundo e de tudo que ele nos trouxe, por isso,
devemos estar engajados na mudança de comportamento e consciência da população, e esse é
um grande desafio para o novo milênio. Meio ambiente, ética e consumo estão diretamente
ligados a essa mudança.

3.8 Consumo, ética e meio ambiente: uma mudança de postura

Como estamos todos inseridos em uma sociedade pós-industrial e consumista, na qual
a globalização representa um processo de constantes mudanças do cenário mundial, tornam-se
necessárias reformas estruturantes para que tenhamos um quadro mais holístico e que provoque
a elaboração de novos paradigmas.
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O desenvolvimento e o crescimento econômico que não levam em consideração a
sustentabilidade socioambiental do planeta, mas somente o lucro, acabam por gerar e incentivar
um modelo do consumismo desenfreado e o simples descarte dos produtos acabados,
esquecendo-se do desenvolvimento humano e social. “As mesmas causas de degradação da
natureza, que a transformam em matéria prima e insumos de produção e depósito de resíduos,
provocam a degradação dos marcos da história do ser humano sobre a terra”. (MARÉS, 2005,
p. 17). O pensamento desse autor retrata a chamada globalização da indiferença.
Em face disso, repensar as práticas de consumo, principalmente da água, tendo-se em
vista o dano ambiental, é de fundamental importância quando se considera a preservação
ambiental para as presentes e futuras gerações, nos moldes do que determina a Constituição
Federal de 1988 (art. 225).
Essa visão antropocêntrica, conferindo ao homem o ponto cêntrico, o considera como o
núcleo e, assim, a água deve ser gerida e preservada em torno deste. Tal conceito surgiu, como
vimos, com o Código das Águas de 1934 e subsistiu na lei que concebeu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (Lei das Águas) de 1997. Nesse sentido, Gaio comenta:

Mesmo que combatida a concepção antropocêntrica clássica baseada na apropriação
indiscriminada dos recursos naturais, não há como negar a ainda premente
necessidade de criar mecanismos de proteção ambiental que assegurem a existência
das atuais e futuras gerações humanas. Essa perspectiva, que pode ser denominada
“antropocentrismo alargado” – por pressupor que o homem é parte integrante do meio
ambiente, exigindo-se, a partir daí, uma postura ética -, é claramente adotada pela
Constituição Brasileira(...) Note-se que ao estabelecer que o equilíbrio ambiental é
condição essencial para os cidadãos alcançarem uma vida saudável legislação
constituinte se aproxima consideravelmente da conceituação proposta pela
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (1972), a qual associava a
qualidade do meio ambiente à uma vida digna. (GAIO, 2015, p.136 e 137)

Entendemos que deve ser do meio ambiente a posição privilegiada, como núcleo
central da questão, cabendo ao homem adequar-se às necessidades de como gerir e proteger os
preciosos recursos naturais, principalmente a água.
A qualidade de vida, assim, não depende unicamente do meio ambiente
ecologicamente equilibrado. A qualidade de vida é consequência derivada da interação de
múltiplos fatores e que se trata, primordialmente, de uma situação de bem-estar físico, mental,
social e cultural, no plano individual e em relações de solidariedade e fraternidade no plano
coletivo. (GAIO, 2015). Segundo Gaio, não existem dúvidas de que este último é essencial para
viver de maneira considerada apropriada, ou pelo menos determinar um certo nível de dignidade
para os cidadãos.
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A complexa realidade de contaminação da água deve também ser aqui destacada, uma
vez que cada nova fonte de energia dominada pelo homem produz determinado tipo de
desequilíbrio ecológico e de poluição. “A poluição de recursos hídricos impede a sobrevivência
de seres vivos, além de causar sérios danos à saúde humana”. (PELLACANI, 2009, p.49).
Muitos aspectos clarificam e caracterizam a poluição contemporânea, segundo
Ponting:

(...) aceitação fatalística da poluição como uma conseqüência inevitável das atividades
humanas; a negligência das autoridades quanto às medidas de prevenção ou de
controle; ausência de visão e de compreensão técnica; o problema da delegação de
responsabilidade; uma preferência por medidas locais e de curto prazo ao invés de
soluções a longo prazo e a incapacidade dos indivíduos ou das companhias de assumir
a responsabilidade de suas ações. (PONTING, 1995, p.553)

Por outro lado, sabemos ainda da falta de uma educação ambiental eficiente. A
população ainda desconhece os problemas causados ao meio ambiente e o resultado para a sua
própria saúde. Em busca de se controlar os efeitos da poluição ambiental é preciso preservar os
mananciais de onde vem sendo retirada a água potável (pura e de qualidade) para a população,
e também investir cada vez mais no tratamento e controle da água que nos servirá. Além, é
claro, da solidariedade: metas comuns e valores compartilhados, conforme o Papa Francisco
nos ensina:
O bem comum é algo mais do que a soma de interesses individuais: é passar do que
“é melhor para mim” àquilo que “é melhor para todos”, e inclui tudo o que dá coesão
a um povo: metas comuns, valores compartilhados, ideais que ajudam a levantar os
olhos para além dos horizontes particulares. (PAPA FRANCISCO, 2015)

No âmbito ético e moral, o Papa Francisco, conhecido como o jesuíta com alma de
franciscano, publicou, em maio de 2015, a encíclica “Laudato si´”15. Tal documento, inspirado
no “Cântico das Criaturas” (1224), de São Francisco de Assis, apresentou forte conteúdo
inconformista. “Esta nossa ‘casa’ está sendo arruinada e isso prejudica a todos, especialmente
aos mais pobres. Portanto, o meu apelo é à responsabilidade, com base na tarefa que Deus
destinou ao ser humano na criação: cultivar e preservar o jardim em que ele o colocou”. (PAPA
FRANCISCO, 2015).

‘Laudato si’ é uma carta pastoral que o papa envia aos bispos e a todos os fiéis do mundo inteiro, apresentando
argumentos de caráter doutrinal, ou que dizem respeito à fé a aos costumes.
15
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O Bem Comum faz parte das metas e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM), valorizando o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e o respeito ao meio
ambiente. Vejamos o apelo ecológico do papa que contribui para o bem comum:
1. «LAUDATO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor», cantava São Francisco
de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode
comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe,
que nos acolhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe
terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e
verduras». (Cantico delle creature: Fonti Francescane, 263)
2. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e
do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus
proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração
humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no
solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e
maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as dores
do parto» (Rm 8, 22). Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7).
O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar,
e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada deste mundo nos é indiferente (PAPA
FRANCISCO, 2015)

A Sua Santidade, Papa Francisco, elucida, acusa e recomenda, aquilo que, ao nosso
entender, deve ser a postura de qualquer gestor público, independentemente de sua religião
frente ao desequilíbrio ambiental que estamos vivendo. “Que tipo de mundo queremos deixar
a quem vai nos suceder, às crianças que estão a crescer?” “Para que viemos a esta vida?” “Para
que trabalhamos e lutamos?” “Que necessidade tem de nós esta terra?” Como sabemos o bem
comum está ameaçado. Perde-se, cada vez mais, a solidariedade entre as pessoas, perde-se
valores, pois não se considera o outro.
Temos que, no presente, estabelecer laços com o futuro, considerando o viés do laço
social, pois o gozo absoluto do homem na sociedade capitalista de hoje sacrifica o planeta,
sacrifica a nação e o meio ambiente de amanhã. O bem comum deve considerar o meu bemestar e o do outro, pois cada um de nós é, por consequência, responsável por todos os outros.
(PAPA FRANCISCO, 2015).
Mencionamos ainda, para complementar, as orientações do capítulo V, parágrafo 194,
que visa não aceitar os meios termos:

194. [...] Não é suficiente conciliar, a meio termo, o cuidado da natureza com o ganho
financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. Neste campo, os
meios-termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente
de redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico e econômico, que não
deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior, não se pode
considerar progresso. Além disso, muitas vezes a qualidade real de vida das pessoas
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diminui – pela deterioração do ambiente, a baixa qualidade dos produtos alimentares
ou o esgotamento de alguns recursos – no contexto dum crescimento da economia.
Então, muitas vezes, o discurso do crescimento sustentável torna-se um diversivo e
um meio de justificação que absorve valores do discurso ecologista dentro da lógica
da finança e da tecnocracia, e a responsabilidade social e ambiental das empresas
reduz-se, na maior parte dos casos, a uma série de ações de publicidade e imagem.
(PAPA FRANCISCO, 2015)

Não obstante, um meio ambiente ecologicamente equilibrado depende de atitudes
conjuntas locais e globais em busca de um objetivo comum. Dessa forma, é necessário que cada
indivíduo perceba a parte de responsabilidade que lhe cabe com relação ao meio ambiente em
que vive. Nós, como consumidores, temos que repensar o consumo exacerbado que prejudica
a natureza, exaure os recursos naturais e gera cada vez mais poluição, como bem analisa o
filósofo Zigmunt Bauman:
A terceira interface entre consumismo e ética, um derivado ou “conseqüência
imprevista” das duas antes apresentadas, é o impacto do primeiro sobre a
sustentabilidade de nosso lar comum, o planeta Terra. Agora sabemos muito bem que
os recursos têm limites e não podem ser estendidos indefinidamente. Também
sabemos que os recursos limitados do planeta são modestos demais para acomodar
níveis de consumo que se ampliam por toda parte, até atingir os padrões hoje
alcançados nas regiões mais ricas do mundo; os mesmos padrões pelos quais tendem
a ser avaliados sonhos, perspectivas, ambições e postulados do resto do planeta na era
das autoestradas da informação (segundo alguns cálculos, isso exigiria multiplicar por
cinco os recurso da Terra; seriam necessários cinco planetas no lugar do único que
temos). (BAUMAN, 2013. p. 104)

Por oportuno, as atitudes preventivas locais, com reflexos globais, devem permear um
novo cenário e modelo de vida para o nosso planeta, e o comprometimento humano deve focarse nesta nova realidade que se idealiza, conforme preconiza o mesmo autor:
Seja qual for o sentido de “globalização” ela significa que somos todos dependentes
uns dos outros. Distâncias importam pouco agora que qualquer coisa que ocorra
localmente pode ter conseqüências globais. Com os recursos, as ferramentas técnicas
e o know-how que os seres humanos adquiriram, suas ações podem alcançar enormes
distâncias de espaço e tempo. Por mais locais que suas ações possam ser, os atores
seriam mal-aconselhados a deixar de levar em conta fatores globais, uma vez que estes
podem ser decisivos para o sucesso ou fracasso de suas ações. (BAUMAN, 2011,
p.77)

Nesse sentido, a realidade é fática: os recursos naturais são finitos e o consumo
desregrado é cada vez mais incontrolável. Desta forma, urge que se promova uma mudança de
comportamento com a consciência coletiva voltada para sustentabilidade. Esta é uma diretriz
possível, mas os atores desse cenário precisam se envolver de forma concisa com tal questão.
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Para tanto, é necessário que reavaliemos nossas posturas e a forma como estamos acostumados
a lidar com as opções da vida contemporânea.
Neste caminho, salienta Bauman:

As éticas nascidas e cultivadas no interior do partido moral de dois seriam adequadas
para se transplantar na comunidade imaginada da sociedade humana? Mais que isso,
na imaginada comunidade global da humanidade? Ou, sem meias palavras: a
iniciação, a criação e a educação morais que recebemos no partido moral de dois nos
preparam para a vida no mundo? (BAUMAN, 2011, p.51)

Na vida líquida de que fala o autor, a insegurança do presente e a incerteza do futuro
causam medo, temor. Essa insegurança e incerteza, por sua vez, nasceram de um senso de
impotência diante da fluidez de tudo que cerca a sociedade líquida.
Repensar o modelo de consumo atual implica mudar a própria forma como o homem
contemporâneo se vê, encarando o seu papel de agente responsável perante o meio ambiente.
Ao versar sobre a vida e a sociedade contemporânea, Bauman dedica um capítulo de sua obra
à análise dos consumidores. Ele intitula a sociedade contemporânea de sociedade líquida, na
qual as mudanças são contínuas e aceleradas, o que dificulta a fixação de opiniões, valores,
raízes e costumes. Na sociedade líquida homens são incitados a se transformarem em
mercadorias, bem como suas próprias relações, e isso produz um sentimento de incerteza que
domina todas as esferas da vida afetiva e social.
Berman, na obra cujo título já diz muito - Tudo que é sólido desmancha no ar - analisa
a modernidade e a fluidez de uma sociedade que vive dependente do consumo:

Para que as pessoas sobrevivam à sociedade moderna, qualquer que seja a sua classe,
suas personalidades necessitam assumir a fluidez e a forma aberta dessa sociedade.
Homens e mulheres modernos precisam aprender a aspirar à mudança: não apenas
estar aptos a mudanças em sua vida pessoal e social, mas ir efetivamente em busca de
mudanças, procurá-las de maneira ativa, levando-as adiante. (BERMAN, 2007, p.119)

Assim, criar uma consciência ambiental que se ocupe em preservar o planeta para as
gerações futuras implica reavaliar toda a conduta consumerista da sociedade contemporânea de
forma a mudar hábitos e costumes.
Na sociedade líquido-moderna, poucos terrenos se mostram sólidos para construir a
esperança de uma mudança de comportamento para a salvação do meio ambiente. Entretanto,
tornar o mundo um lugar melhor para se viver depende de mudanças de padrões de ética e de
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consumo. Do contrário, não haverá recursos naturais para garantir o direito das pessoas a uma
vida saudável no futuro.
Nesse sentido, vemos a absoluta necessidade da solidariedade entre os homens, a
responsabilidade ética e social, a sensibilidade humana, a habilidade de convívio, sempre com
mais tolerância e acima de tudo com mudanças de hábitos. Contexto esse bem definido por
Carli:

As sociedades contemporâneas, naturalmente complexas, têm se deparado com um
dilema paradoxal, de um lado, vivenciam o fenômeno do desenvolvimento econômico
atrelado à globalização, a qual – com o crescimento vertiginoso da tecnologia – tem
metaforicamente estreitado os espaços geográficos e encurtado os espaços temporais.
De outro lado, visam encontrar caminhos de sustentabilidades ambiental, com a
criação de instrumentos de proteção ao meio ambiente e de responsabilização por
prejuízos causados ao planeta. (CARLI, 2013, p. 12)

Sob o prisma da proteção ambiental, podemos observar que o desenvolvimento
econômico e a proteção ambiental estão interligados e visam obter o desenvolvimento
sustentável. Como reforço, a palavra de ordem deve ser a ética, pois ética e moral são diretrizes.
A ética implica diretamente em responsabilidade, ou seja, responder pelos atos e pelas escolhas
feitas e ser capaz de justificá-los. A ética requer um homem com espírito capaz de valorizar sua
cultura, pensar o transcendente e desenvolver um consumo ético pautado na sustentabilidade e
em valores transcendentais.
No XXV Congresso Mundial da Uniapac16, juntamente com o 10° seminário
Internacional de Sustentabilidade, realizado em Belo Horizonte em outubro de 2015, foi
discutida a busca por novos caminhos para maior cooperação de todos os setores, visando à
construção de uma economia sustentável e inclusiva, além de uma sociedade ética com foco no
ser humano e no bem comum.
Os oito ODMs para 2015 não foram totalmente alcançados como se pretendia, mas os
esforços não se encerram com o final de 2015. As ações do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) tratam da agenda para 2030 para os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) (PNUD, s/d); será um desafio de parceria global com a
participação ativa de todos: governos, sociedade civil, setor privado, academia, mídia e Nações
Unidas.

16

UNIAPAC é uma federação de associações, local de encontro internacional para Líderes Cristãos de Negócios.
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Embora de natureza global, os ODS dialogam com as políticas e ações nos âmbitos
regional e local. Entre os 17 objetivos e 169 ações de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
destacamos os seguintes:

Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para Todos.
[...]
Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento
para todos.
6.1 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e
acessível para todos.
(...)
6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos,
reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.
6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os
setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que
sofrem com a escassez de água.
6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os
níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.
6.6 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.
[...]
Objetivo 12 - Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis.
12.2 - Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais
Objetivo 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus
impactos.
Objetivo 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra, e estancar a perda de biodiversidade. 17

Como podemos observar, todos os objetivos aqui destacados estão relacionados à
gestão sustentável da água: vida saudável, bem-estar para todos, consumo sustentável,
mudanças climáticas e seus impactos, proteção das florestas, uso sustentável dos ecossistemas,
degradação da terra e preocupação com a biodiversidade. De acordo com Hans Jonas:

Um patrimônio degradado degradaria igualmente seus herdeiros. A proteção do
patrimônio em sua exigência de permanecer semelhante ao que ele é, ou seja, protegêlo da degradação, é tarefa de cada minuto; não permitir nenhuma interrupção nessa
tarefa é a melhor garantia de sua duração; se ela não é uma garantia, pelo menos é
17

Trechos encontrados em reprodução de documento da Rio +, disponíveis em:
<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/20150819-CGDES-ODS-port.pdf>. Acesso em: 04 out
2015
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pressuposto da integridade futura da “imagem e semelhança”. Mas sua integridade
não é nada mais do que a manifestação do seu apelo a humildade, cada vez maior e
mais afinada por parte dos seus representantes, sempre bastante deficientes. Guardar
intacto tal patrimônio contra os perigos do tempo e contra a própria ação dos homens
não é um fim utópico, mas tampouco se trata de um fim tão humilhante. Trata-se de
assumir a responsabilidade pelo futuro do homem. (JONAS, 2006, p. 353)

Sabemos que a natureza não existe isolada do ser humano, uma vez que é consequência
da relação do homem com o seu meio ambiente. “(...) a cultura não existe isolada do mundo
natural, flutuando no espaço indefinido. Ao contrário, é resultado da história e da geografia”.
(MARÉS, 2005, p. 15-16). Assim como, do ponto de vista humanista, é inviável a divisão dos
elementos culturais e naturais em partes dissociáveis, como bem observa o professor Carlos
Frederico Marés:

Enquanto o patrimônio natural é a garantia de sobrevivência física da humanidade,
que necessita do ecossistema – ar, água, e alimentos – para viver, o patrimônio cultural
é a garantia da sobrevivência social dos povos, porque é produto e testemunho de sua
vida. (MARÉS, 2005, p. 16)

No próximo capítulo, abordaremos a questão cultural e a importância da preservação
da paisagem, como forma de proteção das águas, além do dever fundamental de utilização
racional desse recurso. Aprofundaremos também no assunto sobre a proteção da água como
patrimônio natural e cultural em âmbito internacional, destacando a Convenção da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre a proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural.
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4. ÁGUA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL

“Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia”.
Alfredo Bosi

Antes de abordarmos a importância da água, aqui destacada como um importante
patrimônio cultural, faremos um breve levantamento do conceito doutrinário de Patrimônio
Cultural, trazendo à tona a necessidade de analisar os elementos intrínsecos que o compõem,
ou seja, Patrimônio, Cultura e Valores. Nas palavras de Reisewitz (2004, p.88), o patrimônio
pode ser entendido como “um conjunto de coisas que têm valor, mas não necessariamente valor
econômico, abarcando inúmeros valores que vão além das garantias individuais em relação à
propriedade”. Um exemplo é o patrimônio imaterial, como veremos mais à frente.
O Patrimônio é a face visível da memória coletiva. Uma memória que, por ser singular
e específica de cada país, região ou lugar, merece ser preservada e continuada. Conforme
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a definição de patrimônio vem assim entendida:

Quaisquer bens materiais ou morais, pertencentes a uma pessoa, instituição ou
coletividade; complexo de bens, materiais ou não, direitos ações, posse e tudo o mais
que pertença a uma pessoa ou empresa e que seja suscetível de apreciação econômica;
herança paterna; riqueza enquanto patrimônio moral, cultural e intelectual
(FERREIRA, 1999)

A cultura é o conjunto de tradições de um povo, compondo-se de suas crenças, valores,
religião, lazer e os aspectos responsáveis pela formação de sua identidade, o que torna possível
sua diferenciação das demais sociedades. A cultura é tudo aquilo que foi ou é criado pelo
homem e aquilo que, embora não seja fruto de sua criação, como as paisagens naturais, é
valorado como bem cultural, pois faz parte da cultura de um povo, assim descrita por Durham:

A ideia central do conceito antropológico de cultura é de que os homens são animais
de um tipo muito especial, cuja particularidade deriva do fato de possuírem muito
poucas orientações intrínsecas, geneticamente transmitidas para organizar seu
comportamento. Não possuindo essas orientações genéticas, organizam sua conduta
coletiva através de sistemas simbólicos que criam e transmitem sob a forma de regras.
Produz-se, assim, uma nova forma específica de adaptação e utilização do ambiente
que envolve tanto a produção de conhecimentos como a de técnicas, isto é,
comportamentos padronizados, que são aprendidos e transformados por cada
geração. Nesse sentido é que o homem construiu, através de sistemas simbólicos, um
ambiente artificial no qual vive e o qual está continuamente transformado. A cultura
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é propriamente, esse movimento de criação transmissão e reformulação desse
ambiente artificial. (DURHAM, 1984, p.26)

Os valores são, portanto, essenciais para nossa vida. A vida humana ganha sentido
quando interligada e dependente aos valores, que são supremos e fazem parte da alma humana.
O homem nasce e durante toda a vida desempenha o seu papel realizando os seus ideais e
valores. A cultura, por fim, está na alma de um povo. Nesse sentido, todos os povos têm sua
própria e distinta cultura. A cultura pode representar o que há de mais íntimo em um ser
humano. O homem se desenvolve ética e espiritualmente por causa da cultura. A cultura,
portanto, faz parte da natureza do homem. Seus valores culturais são intrínsecos e inerentes ao
ser humano, como nos ensina Hessen:

A cultura acha-se profundamente radicada no que há de mais íntimo no ser humano
e tem, por isso, a mais alta significação para a compreensão desse ser, sua formação
e desenvolvimento. Pode-se dizer que o homem só consegue desenvolver-se
espiritualmente por meio da cultura e no seio dela.” (HESSEN, 1980, p. 246)

Seguindo o raciocínio de Hessen, entendemos que os valores representam a total
essência de um ser humano. Os valores de um grupo refletem de maneira compreensiva: na
forma de viver, social, cultural e economicamente. Eles representam o ser como ele é, mas a
complexidade está na representação deles para a sociedade, pois nem todas as pessoas são
sensíveis à ‘voz’ dos valores. Segundo José Affonso da Silva, “Os valores não estão fora da
realidade. São concebidos como objetos independentes apenas por abstração. São projeções do
espírito humano que impregnam de sentido, de valorações, o mundo do ser.” (SILVA, 2001, p.
25)
Mas a ‘voz’ dos valores deve ser ouvida, é imperativa, essencial para cultivar a
personalidade moral em uma sociedade plural.

Estas reflexões mostram-nos claramente quanto o sentido da vida se acha dependente
dos valores. O sentido da vida alcança-se tanto mais quanto for a medida em que o
homem for capaz de realizar esses valores, para que nasceu, e a que está subordinado.
(HESSEN, 1980, p. 246)

Assim, o patrimônio cultural constitui-se do reconhecimento e preservação da cultura,
história e identidade de um povo. Como ainda nos ensina Silva, “cultura, enfim, como sistema
de símbolos – o que vale dizer: sistema que brota da alma do povo, como produtora de valores.”
(SILVA, 2001, p. 17). A constante busca da preservação do patrimônio cultural espera
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consolidar e efetivar a participação do homem em todas as esferas sociais, como abordado por
Reisewitz:

O grande papel do patrimônio cultural é o da manutenção, construção e reconstrução
da identidade (pessoal e coletiva) de modo, sobretudo, a proporcionar ao indivíduo e
ao grupo: a) um sentimento de segurança, uma raiz, diante das acelerações da vida
cotidiana na atualidade; b) o combate contra o estranhamento das condições de
existência, ao proporcionar a vinculação do indivíduo e do grupo a uma tradição, e,
de modo particular, a resistência contra o totalitarismo, que faz da criação de massas
desenraizadas o instrumento central da manipulação em favor da figura atratora do
ditador, apresentado como único ponto de referência e orientação. (REISEWITZ,
2004, p. 101)

Por isso, entendemos que a preservação do patrimônio cultural está fortemente
associada ao interesse da sociedade, e não somente ao Poder Público. São direitos
transindividuais, extrapolando a fronteira do direito e do dever individual. Como nos atesta
Dutra (2014) na definição de que “o meio ambiente cultural está relacionado à própria
existência e o desenvolvimento da vida e de seus povos, que por meio deste demonstra a
identidade, a memória e a história dos diversos grupos culturais existentes no Brasil.”
No que diz respeito ao Brasil, a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a organizar
a proteção de bens culturais, sob inspiração e influência dos movimentos internacionais, dos
quais foram precursores a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição alemã da República
de Weimar de 1919. Há oitenta anos, o Decreto-Lei 25 de 1937 trouxe o conceito tradicional
de patrimônio cultural, no qual estavam protegidos somente os bens físicos, em razão do seu
excepcional valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico e bibliográfico. O primeiro
artigo do Decreto define patrimônio histórico e artístico nacional da seguinte forma:

Art. 1° - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.” (BRASIL,
1937).

No parágrafo segundo, do mesmo artigo, também foram inseridos os monumentos
naturais:
§ 2º – Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos
a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela Natureza
ou agenciados pela indústria humana. (BRASIL, 1937).
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Assim sendo, entendemos aqui que a legislação prevê o tombamento das paisagens
que tenham uma feição notável, dotadas pela natureza ou pela agência humana, como proteção
do patrimônio histórico nacional. A respeito desse argumento discorre Ribeiro:

Em outras palavras, o valor de patrimônio dado a uma paisagem pode ser tanto por
suas características naturais, quanto por suas características culturais. Uma paisagem,
mesmo que não tenha sido transformada pelo homem, mas que lhe seja atribuído um
valor, entendido como uma feição notável, pode ser identificada como um bem
passível de tombamento. Nesse aspecto, o Decreto-lei foi bem mais abrangente que
o Anteprojeto, ao incluir a possibilidade de se considerar a natureza também como
um bem patrimonial. (RIBEIRO, 2007, p. 72)

A Constituição Federal de 1988 reconheceu o instituto do tombamento recepcionando
o antigo Decreto-Lei n°25/37, e vem assim avaliado por Soares: “tal ferramenta, apta a proteger
os bens culturais, além do ato real da tutela, gera na população sentimento de reconhecimento
da importância e de proteção do bem tombado, agindo como fonte de divulgação do bem e
educação cultural para a sociedade”. (SOARES et al. 2015, p.98)
A CF de 1988 revitalizou e ampliou essa noção, considerando patrimônio cultural
brasileiro aquele bem que é portador de referência à identidade, à ação ou à memória dos grupos
que formam a sociedade brasileira. Isso estendeu, portanto, a abrangência do conceito, que
inicialmente tratava da proteção aos bens monumentais e excepcionais, passando a considerar
bens materiais e imateriais que tivessem valor concreto para a comunidade. O artigo 215 da
nossa Constituição versa sobre o direito à cultura para o cidadão ao atestar:

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando
ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que
conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
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III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 48, de 2005) (BRASIL, 1988)

Ainda que reconheça tal direito, o texto constitucional também estabelece o dever,
tanto do Estado quanto da sociedade, de preservar o patrimônio cultural, com a ponderação
acerca da tutela protetiva estatal. O jurista Carlos Frederico Marés de Souza Filho acrescenta:

Pela leitura da lei e da Constituição de 1988, bem cultural é aquele bem jurídico que,
além de ser objeto de direito, está protegido por ser representativo, evocativo ou
identificador de uma expressão cultural relevante. Ao bem cultural assim
reconhecido é agregada uma qualidade jurídica modificadora, embora a
dominialidade ou propriedade não se lhe altere. Todos os bens culturais são gravados
de um especial interesse público – seja ele de propriedade particular ou não. (SOUZA
FILHO apud MIRANDA, 2006, p. 55)

O reconhecimento do bem como cultura é o ato que o individualiza dos demais,
estando este sob a tutela estatal de natureza administrativa (tombamento, inventário, registro),
legal (lei de zoneamento), ou judicial (ação civil pública declaratória de valor cultural). Diante
do ato de reconhecimento, nasce a certeza jurídica da natureza do bem, enquanto este vem
dotado de valores culturais. Segundo Rodrigues (2012, p.91), a evolução cultural é um aspecto
fundamental do fenômeno vital humano que, ao lado da reprodução e do fluxo gênico da
alimentação e do crescimento, tem como característica a capacidade de resolver os problemas
que se apresentam.”
O artigo 216 da Constituição assinalou uma grande inovação no direito brasileiro,
inseriu ao conceito de patrimônio cultural aspectos importantes como valor histórico e também
valor à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
consagrando a defesa dos bens materiais e imateriais. Ou seja, é o valor dado a certo bem
cultural que o faz relevante a uma determinada parte da história. O artigo 216 elenca, por fim,
modelos dos bens culturais que integram o patrimônio cultural brasileiro:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
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I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988)

Podemos observar que o Patrimônio Cultural pode ser definido como um bem de
natureza material ou imaterial, pois faz parte da identidade, e da memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, devendo assim ser tutelados pelo poder público com a
participação e colaboração da sociedade, conforme o § 1º do art. 216 da Constituição Federal
de 1988.
O Patrimônio Material pode ser entendido como um conjunto de bens culturais
classificados por sua natureza, que pode ser arqueológica, paisagística e etnográfica; histórica;
artística. Ainda podem ser divididos em bens imóveis: núcleos urbanos, sítios arqueológicos e
paisagísticos e bens individuais, e móveis, que são as coleções arqueológicas, acervos
museológicos, documentais, bibliográficos, fotográficos, videográficos e cinematográficos. Ou
então Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico;
Livro do Tombo das Belas-Artes; Livro do Tombo das Artes Aplicadas.
Um exemplo de patrimônio material imóvel de um conjunto edificado pode ser a
cidade de Ouro Preto /MG. Já o patrimônio material móvel pode ser representado pelo Presépio
do Pipiripau, criado pelo artesão Raimundo Machado Azevedo em 1906, doado à UFMG em
1976 e tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1984. O Presépio do Pipiripau é
composto por cenas que narram o nascimento, vida, morte e ressurreição de cristo, com 580
figuras móveis, em 45 cenas existentes. Esses bens são reconhecidos como patrimônio cultural
brasileiro e sua distinção é extremamente valiosa conforme destaca Miranda:

No momento em que um determinado bem é individualizado e reconhecido como
parte do patrimônio cultural brasileiro, este passa a ser regido por um regime jurídico
especial que o difere dos demais bens, isso não implica no abandono e esquecimento
dos demais, mas o torna bem de interesse público e sendo relevante sua preservação
(MIRANDA, 2006, p. 53)

Já o Patrimônio Imaterial é entendido como técnicas, expressões, representações,
práticas e conhecimentos, juntamente com os objetos, artefatos e lugares culturais coligados
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que as pessoas e/ou grupos identificam como componente do seu patrimônio cultural. O
Patrimônio Cultural Imaterial é transmitido de geração em geração; preserva assim, em respeito
da sua ancestralidade, para as próximas gerações, sendo recriado, segundo a Unesco (2003),
“em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.”
Um exemplo da abertura da inclusão de outros elementos culturais é o reconhecimento da
capoeira inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014. À

salvaguarda dos modos de criar, fazer e viver são os hábitos e costumes de um povo, como vivem,
sua cultura, suas crenças, religiões, culinária, agricultura, e tantas outras, desde que sejam
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira.

Por sua vez, são conhecimentos, técnicas, processos e modos de saber e fazer,
enraizados no cotidiano das comunidades. Apresentados como exemplos: Toque dos Sinos em
São João Del-Rei e o Ofício de Sineiros em Minas Gerais, tecnologias tradicionais de produção
artesanal, como o ofício das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, e o ofício das baianas
de acarajé, na Bahia, entre outros.
Também foram reconhecidas como patrimônio imaterial as celebrações como o Círio
de Nazaré no Pará, ou a Festa do Bonfim, na Bahia, ou expressões como o frevo, em
Pernambuco, o samba de roda, no Rio de Janeiro, a arte Kusiwa, pintura corporal e arte gráfica
dos índios Wajãpi do Amapá.
Para Miranda, “o modo artesanal de fazer o queijo de Minas, é o diferencial na
fabricação do queijo da cidade do Serro, da Serra da Canastra e da Serra do Salitre, em Minas
Gerais, constituindo-se de referência cultural daquele grupo social” (MIRANDA, 2006, p. 63).
Uma outra importante vertente que integra o patrimônio cultural é a invenção do avião 14 Bis,
criado por Santos Dumont, que representou um avanço na área tecnológica da aviação.
(MIRANDA, 2006, p. 63). São também as criações científicas, artísticas e tecnológicas que
completam o patrimônio cultural de um povo.
De acordo com Silva, “(...) já entre as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais, pertencentes ao patrimônio cultural
brasileiro, destacam-se as obras de Aleijadinho, em Minas Gerais; documentos como a Carta
de Pero Vaz de Caminha; edificações como as igrejas de Ouro Preto; espaços culturais como o
Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará”. (SILVA, 2001, p. 112). Além de tantos outros
documentos que compõem a nossa história e a nossa identidade, como a Cachoeira de Iauaretê,
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lugar sagrado para os povos indígenas do alto rio Negro, localizada no distrito de Iauaretê,
município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. (MINAS GERAIS, 2015)
Ao longo dos anos houve, no Brasil, um alargamento no entendimento do sentido de
patrimônio cultural. Os conjuntos urbanos podem ser entendidos como sendo desde um sítio
urbano complexo e dinâmico, como o plano piloto de Brasília, até a pequena casa de madeira
com os objetos de uso cotidiano de Chico Mendes, em Xapuri. As ruas, becos, cidades, tais
como o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, Beco da Pororoca, na Paraíba, a cidade de
Tiradentes, em Minas Gerais também são Sítios de valor histórico associados a um período ou
evento específico da história nacional.
A exemplo disso podemos citar o próprio Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O valor
paisagístico e artístico tem valor simbólico e identifica a cultura e a memória de determinado
povo ou região, podendo ser destacados, neste sentido, as Cataratas do Iguaçu, no Paraná e o
Encontro das Águas entre os Rios Negro e Solimões, em Manaus.
A própria inserção do “Encontro das Águas” como Patrimônio Cultural brasileiro foi
pronunciada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ao declarar
o encontro dos rios Negro e Solimões como patrimônio cultural, pelo "caráter excepcional do
fenômeno e seu alto valor como paisagem"18. Sobre isso discorre Tuma:
O rio é o sustento das famílias, ele dá o alimento, o transporte, a diversão, a vida. As
cidades e as comunidades são lineares, paralelas ao rio, tamanha é a dependência das
águas. Os caboclos e os ribeirinhos medem o tempo conforme as águas sobem e
descem, a vazante e a cheia do rio. Como diz Leandro Tocantins, famoso escritor da
região, aqui o rio comanda a vida. (TUMA, apud LEITE, 2015, p.157)

Tudo isso somente se faz possível ao abrigo do Decreto nº 3.551, de 2000, no Registro
de Bens Culturais de Natureza Imaterial, que cria a política e o registro do Patrimônio Cultural
Imaterial brasileiro, o qual, mais do que conferir títulos, implica responsabilidade do ente
público para com esses importantes bens nacionais. Um outro exemplo é o Decreto nº 42.505,
de 15 de abril de 2002, que instituiu as formas de Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial ou Intangível que constituem patrimônio cultural em Minas Gerais, propiciando sua
ampla difusão e valorização social.
Por outro lado, em relação à proteção da água enquanto patrimônio natural, ambiental
e cultural, veremos, mais à frente, que não existe, em âmbito nacional, uma correlação, em Lei,

Declaração encontrada no site “Último Segundo”, disponível em:
>http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/encontro+dos+rios+negro+e+solimoes+vira+patrimonio+cultural/n12378
20636572.html<. Acesso em: 14 ago 2015.
18
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de normas protetivas entre os rios e o território, considerando as importantes paisagens no Brasil
como sinônimo de cultura e tradição de um povo. A aplicação dessa proteção, ao nosso
entender, é dificultada devido à visão absolutamente antropocêntrica.
Uma tragédia recente comprova essa realidade: o maior desastre ambiental do Brasil,
ocorrido no dia 5 de novembro de 2015, quando a Barragem do Fundão, da mineradora
Samarco, se rompeu na região de Bento Rodrigues, distrito de Mariana-MG, despejando
sessenta bilhões de litros de rejeitos de mineração de ferro, na bacia do rio Doce, a quinta maior
do país, afetando o meio ambiente, com perdas irreparáveis ao rio, à fauna e à flora local, que
ficaram totalmente comprometidas.
Além de provocar várias mortes de homens, mulheres e crianças, muitos desaparecidos
e milhares de pessoas desabrigadas, a tragédia dizimou, segundo o jornal Estado de Minas, mais
de onze toneladas de peixes, muitos dos quais espécies ameaçadas de extinção.
(DAMASCENO, 2015). O que torna esse caso ainda mais grave é que o dano não foi somente
humano, mas atingiu, também em grandes proporções, a forma de sobrevivência e produção
local, suas tradições e cultura. Fato assim noticiado por Eduardo Geraque e Sandra Mena, do
Jornal Folha de S.Paulo:

As toneladas de lama que vazaram no rompimento há dez dias de duas barragens da
empresa Samarco em Mariana (MG) são protagonistas do maior desastre ambiental
provocado pela indústria da mineração brasileira – a Samarco é empresa fruto da
sociedade entre a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. Sessenta bilhões de litros
de rejeitos de mineração de ferro – o equivalente a 24 mil piscinas olímpicas – foram
despejados ao longo de mais de 500 km na bacia do rio Doce, a quinta maior do país.
Segundo ecólogos, geofísicos e gestores ambientais, pode levar décadas, ou mesmo
séculos, para que os prejuízos ambientais sejam revertidos. (GERAQUE; MENA,
2015)

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), as análises apontam para o
fato de que entre os despejos há metais pesados como chumbo, alumínio, ferro, bário, cobre,
boro e até mesmo mercúrio. (ESHOJE, 2015), que poluíram o rio. Além do mais, essa lama
tóxica proveniente dos rejeitos da mineradora está causando a morte de toda a fauna e flora dos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A lama atingiu o Oceano Atlântico. Essa situação
afeta, de maneira dramática, a vida, a água, a produção econômica, a cultura, e a paisagem ao
longo do trajeto dos rios contaminados. As consequências dessa tragédia ainda não são
totalmente conhecidas, tanto para o meio ambiente quanto para os aglomerados urbanos e para
a própria vida das pessoas. Afinal, moradias de milhões de famílias em Minas Gerais e no
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Espírito Santo, abastecidas pelo rio Doce, correm o risco de desenvolver vários tipos de
doenças, entre elas alguns tipos de câncer.
Em síntese, a maior tragédia ambiental do Brasil destrói o meio ambiente, a paisagem
natural e o ambiente construído, o meio de vida de milhões de pessoas, as casas, culturas,
tradições e a sobrevivência de quem dependia do rio para se manter e trabalhar.
Segundo a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, podem acontecer vários novos
impactos como “contaminação da foz do rio, ameaça às espécies de peixes, contaminação de
unidades de conservação e, consequentemente, poderá atingir o lençol freático, tornando
imprópria para consumo toda a água da região”. (BARRIEL, 2015)
Assim, torna-se necessário repensar as questões acima expostas e considerar a
importância da água como patrimônio cultural, a fim de proteger o bem mais precioso do
planeta e, por consequência, a paisagem que ele define e proporciona.
O diretor da Estação de Biologia Marinha, em Aracruz, Sr. Augusto Ruschi, afirmou
ao jornalista Matheus Barriel, em entrevista ao SF Notícias, que “a maior biodiversidade do
mundo está em Guarapari, essa região faz a fixação de 15% do gás carbônico do planeta, tem o
maior banco de algas, calcário e corais do mundo. Se tudo isso morrer, a temperatura do planeta
pode aumentar em até dez graus, e os peixes que conseguirem sobreviver não poderão ser
consumidos.” (BARRIEL, 2015).
Concluímos ainda, sobre esse caso, que se a paisagem dessa região que abraça a quinta
bacia mais importante do país tivesse sido legalmente protegida, casos como esse não estariam
acontecendo e a água seria preservada.

4.1 Conceito de patrimônio aplicado a água

Quando relacionamos a água a patrimônio, pensamos no meio ambiente natural. Assim
como a água, podemos citar também o ar, o solo etc. Hoje a noção de meio ambiente é bastante
ampliada, integrando, além do natural, o meio ambiente cultural. Por isso, consideramos a água
um dos maiores bens do planeta, um recurso natural que nos proporciona um modelo
paisagístico e cultural.
No curso de toda a história da humanidade, as fontes de água foram consideradas
sagradas, objetos de devoção e respeito. Em grande parte do mundo, podemos atestar o
reconhecimento e a importância, inclusive espiritual da água. Entre tantos costumes da nossa
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sociedade, destacamos os santos rituais, momento em que a água conservou a sua sacralidade
como na cerimônia do batismo em diversas religiões. A própria cultura da água benta, utilizada
pelo catolicismo, demonstra a força religiosa ligada a esse bem natural. Lugares de batismo e
igrejas foram construídos perto de poços e até mesmo sobre eles.
Com o surgimento da infraestrutura hidráulica nas residências e engarrafamento da
água para ser comercializada, nos fizeram esquecer que antes de acabar nos encanamentos e de
ser vendida em embalagens de plástico ou de vidro, a água sempre foi um bem da natureza. Em
muitas culturas os rios são sagrados e vistos como extensão e parcial manifestação das
divindades. “La possibilitá stessa della vita sulla terra è associata allá conessione delle acque, i
fiumi hanno poteri misteriosi”19.(SHIVA, 2010, p.13).
Como sabemos, a água é um bem de extremo valor. A palavra valor vem do latim
valere, que quer dizer “ser forte, válido”. Nas comunidades onde a água é sagrada, o seu valor
é fundado sob o papel e função da força vital para os animais, plantas e ecossistemas.
O Corão diz “L’acqua è fonte di tutte le forme di vita”20. (SHIVA, 2010). Nesta mesma
linha, Lúcia Reisewitz declara que o conceito de meio ambiente surge de que certos valores
determinam uma relação meio-fim e que, neste caso, a ideia de preservação do meio ambiente
tem como fim a realização dos valores juridicamente consagrados para a preservação da vida
em todas as suas formas. (REISEWITZ, 2004, p.12)
A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, no seu artigo 3º, dispõe que
o meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas.” (BRASIL,
1981). Aqui fica entendida a ideia de meio ambiente que assimila, além do natural, o caráter
humano e as alterações realizadas pelo homem na natureza. Como bem descreve Souza:

O meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista humanista,
compreende a natureza e as modificações que nela vem introduzindo o ser humano.
Assim, o meio ambiente é composto pela terra, a água, o ar, a flora e a fauna, as
edificações, as obras de arte e os elementos subjetivos e evocativos, como a beleza da
paisagem ou a lembrança do passado, inscrições, marcos ou sinais de fatos naturais
ou da passagem de seres humanos. Desta forma, para compreender o meio ambiente
é tão importante a montanha como a evocação mística que dela faça o povo. Alguns
destes elementos ainda existem independentemente da ação do homem: os chamamos
de meio ambiente natural; outros são frutos da sua intervenção, e os chamamos de
meio ambiente cultural. (SOUZA apud MIRANDA, 2006, p. 12)

19

A mesma possibilidade de vida na terra está associada com a concessão de água, os rios têm poderes misteriosos
(tradução livre).
20
A água é fonte de todas as formas de vida (tradução livre).
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Concordamos que o conceito de meio ambiente deve ser mesmo amplo. Segundo José
Afonso da Silva, esse abrangente conceito compreende todo o conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas (SILVA, 2001, p. 30).
Veremos que o conceito de paisagem também é bastante abrangente, pois inclui
elementos naturais, artificiais e culturais, mas depende dos sujeitos e, sobretudo, da percepção
externa.

4.2 Conceito de paisagem cultural

As paisagens induzem os indivíduos a uma noção espacial que é percebida por cada
um de acordo com o seu olhar, ou seja, de acordo com sua cultura. Neste sentido, é preciso ter
sempre presentes os valores culturais e identidades dos sujeitos que enxergam e vivenciam uma
determinada paisagem. Mesmo a influência do olhar aculturado21 traduz elementos
significativos à paisagem, pois ela conta uma história, uma referência de identidade, de
memória e de pertencimento, sendo a forma de enxergar a paisagem cultural e temporal. A
proteção da paisagem está além da preservação da beleza, é uma expressão única de proteção,
é um valor que representa um modo de ser de uma sociedade. A paisagem forma, portanto, um
conjunto de cores, cheiros, rumores, sons e sentimentos existentes em um território. A paisagem
muda de acordo com o estilo de vida e tradições locais.
A conjunção dos aspectos materiais e imateriais da paisagem faz com que ela se
estabeleça como patrimônio cultural. Nesse sentido, Custódio afirma que:

A paisagem é, ao mesmo tempo, um vínculo dos indivíduos com seu espaço, constituise um patrimônio material e imaterial, pois tem como elemento físico o território que
interfere na qualidade ambiental e recebe o olhar social. Mas ela é também elemento
representativo, criado no imaginário cultural-histórico da comunidade, que também
participa das questões econômicas e sociais, sendo expressão da estética, um reflexo
da sociedade, das culturas e práticas, pertencendo diretamente a uma comunidade
local que se interliga com a planetária. (CUSTÓDIO, 2014, p.77-78)

21

Entende-se por aculturado, aquele que passou por um processo de aculturação; que teve uma cultura
introduzida a sua.
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Nesse sentido, como observado por Custódio, qualquer paisagem pode ser considerada
cultural, desde que sejam estabelecidas relações culturais de uma determinada sociedade, onde
o território passa a refletir e incorporar os valores culturais, as identidades e as memórias dos
sujeitos ali envolvidos.
Como já dito, o sentido da paisagem é antropocêntrico: sem o sujeito não existe a
paisagem. Almeida pontua que o conceito de Paisagem Cultural surge como resposta às
necessidades contemporâneas:

O conceito de Paisagem Cultural surge no contexto nacional e estrangeiro para
responder à crescente complexidade da sociedade contemporânea e a velocidade cada
vez maior dos processos sociais e econômicos, e sua influência na descaracterização
dos territórios. (ALMEIDA, 2007)

À luz do conceito de paisagem cultural e de reflexões sobre a importância da
preservação do patrimônio cultural e da memória social, propomos examinar aqui a importância
da água como parte da história e da identidade dos povos, bem como a proteção da sua
paisagem, o que além de ser um tema recente, tem-se mostrado, vexata quaestio, complexo e
polêmico no decorrer dos últimos anos, pela exploração exacerbada do seu conteúdo. Na
contemporaneidade, a questão da água ganhou novas ênfases, tanto no âmbito legal, quanto no
âmbito ético e moral.
Investigado desde o final do século XIX, o conceito de paisagem cultural teve sua
origem mais precisamente na Alemanha, e segundo Ribeiro:
O termo paisagem cultural tem sua origem na Alemanha na virada do século XIX para
o XX, quando geógrafos como Otto Schlutter e Siegfried Passarge usavam o termo
Kulturlandschaft (paisagem cultural) em oposição ao de Naturlandschaft (paisagem
natural). (RIBEIRO, 2010, p.413)

O autor enfatiza que o conceito de paisagem cultural se diferencia da noção de
paisagem natural, o qual é amplamente difundido e largamente utilizado como um tema
recorrente nas artes plásticas, principalmente no âmbito da pintura.
A Carta de Atenas de 1931, inovadora em vários aspectos, já apontava para as questões
da visibilidade dos monumentos e de sua vizinhança, em relação à arquitetura, naquele período
de grande crescimento urbano, por isso dedicou um capítulo ao Patrimônio Histórico da cidade.
Tendo sido elaborada esta constituição no período entreguerras, ela revela uma
preocupação com a preservação do patrimônio frente aos novos rumos da cidade moderna e
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com a construção de novos edifícios, que deveriam respeitar a fisionomia das cidades. A carta
inclui ainda recomendações para que nas proximidades de monumentos sejam suprimidas as
intervenções publicitárias, postes elétricos, fios telefônicos, e prédios industriais, o que revela
uma preocupação com a questão da preservação da paisagem. O documento afirma também a
necessidade de concepção e fortalecimento de organizações nacionais e internacionais, de modo
operativo e consultivo, voltadas à preservação e restauro do patrimônio.22
A Convenção de Washington, em 1940, determinou o seu propósito relativo à
salvaguarda e proteção das paisagens de beleza rara, relacionada quase que estritamente à
natureza e ao conceito de belo, ou seja, a paisagem considerada bela. Nota-se que, a respeito do
conceito de belo, o filósofo Kant já postulava que o princípio do juízo estético é o sentimento
do sujeito, ou seja, o conceito de belo depende de um sujeito que percebe e julga, sendo o juízo
estético o resultado do livre jogo do intelecto e da imaginação. O prazer estético e a
universalidade do belo são considerados aspectos absolutamente subjetivos (KANT, 1996).
Visto sob esse prisma, podemos pensar que o conceito de belo, presente na Convenção
de Washington, apesar de se referir à natureza, é um conceito cultural, pois paisagem natural é
considerada bela a partir do julgamento estético de um determinado grupo social.
Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, o conceito de patrimônio cultural
ganhou cada vez mais espaço, o que resta claro para Massarente e Ronchetta:

Nascono e si diffondono musei regionali, musei itineranti, ecomusei, istituzioni e
associazioni di appoggio alle strutture museali come ad essempio l’Icom, ‘consiglio
internazionale dei musei per la promozione e lo svilupo dei musei nel mondo’,
constituita nel 1947 col patrocinio dell’Unesco, e quindi nel 1958 l’Iccrom, ‘Centro
internazionale di Studio per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Culturale.
(MASSARENTE; RONCHETTA, 2004, p. 16)23

Foi em 1964 que pela primeira vez a Carta di Venezia, destinada à conservação e
restauro dos monumentos e dos sítios, ampliou as posições anteriores, estendendo a tutela do
monumento ao local. No ano seguinte, em 1965, foi fundado o l’Icomos, ‘Consiglio
internazionale dei beni e dei siti’24, uma organização internacional não governamental com o
22

Reprodução da Carta de Atenas, encontrada em arquivo PDF publicado pelo IPHAN, disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>. Acesso em: 23 ago
2015.
23
Nascem e se difundem museus regionais, museus de turismo, eco-museus, instituições e associações de apoio a
museus como, por exemplo Icom,"Conselho Internacional dos Museus para a promoção e dado ao
desenvolvimento de museus do mundo", franqueadas em 1947 sob os auspícios UNESCO e, em seguida, em 1958,
o ICCROM, "Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauro do Património Cultural. (Tradução
livre)
24
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.
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intuito de promover a proteção, a conservação, a reutilização e a valorização de monumentos
históricos em sítios no mundo.
Desde a década de 1970, a Unesco promove como uma das suas prioridades a
conservação do patrimônio natural e cultural. Na 17ª sessão da Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada
em 1972, especialistas de todo o mundo se reuniriam em Paris e adotaram a Convenção sobre
a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial. Ali o entendimento da paisagem cultural
como bem patrimonial começou a tomar forma, e assim, progressivamente, o conceito de
paisagem cultural vai sendo delineado, definido como “sito che ilustra l’evoluzione delle
società e degli insediamenti umani nel corso della storia, sotto l’ifluenza delle costrizioni e/o
dei vantaggi offerti dall’ambiente naturale, e delle forze sociali, economiche e culturali interne
ed esterne che ne derivano.”25 (MASSARENTE, RONCHETTA, 2004, p. 29)
A partir daquele momento, então, é que se lançaram as primeiras sementes para a
criação de instrumentos legais, visando à conservação do patrimônio cultural e natural, frente
às ameaças crescentes de sua destruição (ARAÚJO, 2009). Dessa forma, a convenção apontava
a necessidade e a possibilidade de se preservar “bens do patrimônio cultural e natural que
apresenta[va]m um interesse excepcional e, portanto, deve[ria]m ser preservados como
elementos do patrimônio mundial da humanidade” (IPHAN, 2000, p. 177).
Costa e Gastal (2010) apontam como fator determinante para a criação desses
instrumentos legais a crescente conscientização da humanidade em relação a problemas ligados
à questão ambientalista, por meio da qual a harmonia com a natureza e o bem-estar do ser
humano passam a ser valores que assumem, a cada dia, maior importância. As pesquisadoras
Costa e Gastal afirmam que:

O desenvolvimento da consciência ambientalista, o crescente movimento de
preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável, acabou por
provocar uma valorização em âmbito internacional da relação harmoniosa entre
homem e meio ambiente. (COSTA; GASTAL, 2010, p.7).

Nesse contexto, a convenção estabelece, portanto, um importante avanço na
conservação do patrimônio cultural e natural de excepcional valor universal. Logo em seguida,
em 1992, se efetivaria a conservação das Paisagens Culturais e do Patrimônio Mundial com as

25

Local que ilustra a evolução das sociedades e assentamentos humanos ao longo da história, sob as ifluências e /
ou os benefícios oferecidos do ambiente natural, e das forças sociais, econômica e cultural interna e externa
resultantes deste. (tradução livre)
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revisões e publicação, pelo comitê das “Orientações para a implementação da convenção do
Patrimônio Mundial”. É somente a partir desse ano que a Unesco passou a utilizar-se do termo
“paisagem cultural”, ao mesmo tempo em que declarou que as paisagens culturais são bens
patrimoniais. Costa e Gastal sustentam ainda que:

Em 1992, a Convenção do Patrimônio Mundial passa a ser o primeiro instrumento
legal a reconhecer e proteger paisagens culturais, ao consagrar-lhe como um bem
patrimonial independente, como uma categoria dentre as demais classificadas como
Patrimônio Cultural Mundial, passível de inscrição na Lista do Patrimônio Mundial.
(COSTA; GASTAL, 2010, p.7).

A relação vital entre o ser humano e o ambiente natural faz com que a inclusão das
paisagens culturais na lista do Patrimônio Mundial seja uma somatória conjunta de obras da
natureza e do ser humano por meio da qual o interacionismo vem ressaltado, como nos atesta
Araújo:

Segundo a definição das Orientações de 2008, as paisagens culturais são bens culturais
que representam as obras conjuntas da natureza e do homem, são exemplos
ilustrativos da evolução da sociedade e dos assentamentos humanos no tempo, sob a
influência das barreiras e oportunidades físicas do ambiente natural e das forças
sociais, econômicas e culturais, tanto internas como externas, que sucessivamente a
ambos se impõem. Estas podem ser selecionadas por seu excepcional valor universal
e por sua representatividade de regiões geoculturais específicas além de sua
capacidade de ilustrar os elementos culturais essenciais e distintos de tais regiões.
(ARAÚJO, 2009, p.33)

Na mesma direção de Araújo, temos a explicação clássica do geógrafo alemão Sauer
que diz: “a paisagem cultural é criada a partir de uma paisagem natural e um grupo cultural.
Cultura é o agente, o ambiente natural, o meio, a paisagem cultural o resultado.” (SAUER,
1998, p.137). Corroborando a opinião dos anteriores, Ribeiro (2010, p. 413) afirma que toda
paisagem é cultural, pois toda paisagem sofre influência do homem. A paisagem, do ponto de
vista daquele que a observa, vem impregnada de cultura, portanto estará sendo interpretada
culturalmente pelo sujeito dentro da sua própria identidade e memória daquilo que lhe pertence.
A paisagem cultural faz parte da memória e se constitui como parte da identidade das pessoas.
O impacto ambiental, por outro lado, é um exemplo de como o ser humano age sobre a natureza,
representando as consequências desastrosas da atividade humana em escala global.
Em grande parte dos países, legislações específicas sobre a proteção dos bens culturais,
incluindo a noção de paisagem cultural, têm sido elaboradas sob a influência da documentação
publicada pela Unesco. Nota-se, também, um aumento significativo de trabalhos de pesquisa
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científica em torno desse tema, o que tem fundamentado as atividades legislativas no âmbito
mundial. No Brasil, foi apenas em 2009 que o IPHAN publicou a Portaria 127 para tratar sobre
o assunto.
Quando pensamos no conceito de paisagem cultural, não podemos deixar de nos
remetermos aos conceitos de história e memória. A memória por si mesma não constitui a
história, pois existe uma diferença entre a atividade historiográfica e a recordação da história
vivida. A memória funciona como estímulo para a elaboração da investigação histórica, traz
novos problemas e possibilita a construção de novas fontes e narrativas.
A memória é matéria-prima da história e não tem compromisso com fontes e regras,
com o chamado metiér de uma disciplina. Já a história é uma ciência, que se dá a partir da
adoção de determinados procedimentos metodológicos. “A operação histórica envolve a
combinação de um lugar social, de práticas científicas e de uma escrita.” (CERTEAU apud
FERREIRA, 2006, p.200). A memória é polissêmica, uma vez que várias vozes e vários
sentidos se entrelaçam na rede da memória social. Não há uma narrativa unívoca e mesmo
quando se tenta produzir uma narrativa única, as vozes dissonantes em algum momento
aparecem.
Podemos vislumbrar a memória como um campo de disputas políticas/afetivas em que
o embate entre lembrança e esquecimento está sempre presente. O que lembrar e o que esquecer
ou, ainda, a quem interessa manter determinadas lembranças ou conservar na escuridão do
esquecimento outras tantas questões importantes para serem problematizadas, tendo em vista
que há sempre um jogo de forças entre memória e poder. A seletividade confere à memória um
caráter vulnerável, como afirma Chagas:

Onde há poder, há resistência, há memória, há esquecimento. O caráter seletivo da
memória implica o reconhecimento de sua vulnerabilidade à ação política de eleger,
reeleger, subtrair, adicionar, excluir e incluir fragmentos no campo do memorável.
(CHAGAS, 2003, p.141)

O campo do memorável é marcado, desta forma, pela seletividade, seja de maneira
consciente ou inconsciente. A memória é, assim, um fenômeno construído, e essa construção
individual, como considera Pollak (1992), é resultado de um verdadeiro trabalho de
organização. Assim, também se dá em relação à memória social. Nesse caso a memória não é
algo dado a priori, mas construída por sujeitos e grupos, em função de preocupações pessoais
e políticas do presente, observando-se, porém, que no plano social essa construção ocorre na
maioria das vezes de maneira consciente. Nesse sentido a memória não é um fenômeno que
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deve ser compreendido como essência de uma pessoa ou de um grupo. Como postula Gondar,
ela é uma reconstrução e não uma reconstituição do passado:

A memória não nos conduz a reconstituir o passado, mas sim a reconstruí-lo com base
nas questões que nós fazemos, que fazemos a ele, questões que dizem mais de nós
mesmos, de nossa perspectiva presente, que do frescor dos acontecimentos passados.
(GONDAR, 2015, p. 18)

Outro aspecto relevante da memória é a sua fragmentação. Sendo assim, uma
reconstituição total da memória torna-se impossível. Para Halbwachs (1990, p. 78), “a memória
individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, posto que todas as lembranças são
constituídas no interior de um grupo.” Entendemos que a origem de várias ideias, reflexões,
sentimentos, paixões que atribuímos a nós são, na verdade, inspiradas pelo grupo. “A memória
é individual e coletiva ao mesmo tempo, visto o ser humano ser um ser cultural, que interage
com o coletivo.” (HALBAWACHS, 1990, p. 78)
Os elementos da memória são as lembranças, as reminiscências do passado que
afloram no momento presente, ou ainda a capacidade de guardar dados ou informações
referentes a experiências vividas. Memória e esquecimento são indissolúvel e mutuamente
ligados. “A memória é apenas uma outra forma de esquecimento e o esquecimento é uma forma
de memória escondida.” (FREUD apud HUYSSEN, 2000).
O esquecimento pode ser também um direito, como afirma Todorov (2000): “as
pessoas têm o direito de decidir se querem esquecer. É claro que se pensarmos na vivência de
uma situação-limite, de um trauma, o desejo de esquecer somente não basta, muitos precisam
de ajuda para esquecer o que lhes atormenta”. Para tanto Todorov (2000) disserta:

A recuperação do passado é indispensável, o que não significa que o passado tem que
reger o presente, pelo contrário, o presente fará do passado aquilo que preferir. Seria
assim de uma ilimitada crueldade rememorar continuamente os processos mais
dolorosos da vida de uma pessoa, todos temos o direito de esquecer. (TODOROV,
2000, p. 23)

Assim, o esquecimento é um elemento construído juntamente com a memória, sendo
partes do jogo de poder e resistência, não como opositores, mas como assinala Todorov (200,
p. 41), “interagindo de forma dialética num movimento de conservação/supressão”.
Considerando que o restabelecimento integral do passado é algo impossível e a
memória é seletiva por natureza, algumas reminiscências são selecionadas e conservadas, outras
imediata ou progressivamente são marginalizadas e logo esquecidas. Esse processo não é
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estático, transforma-se ao longo do tempo histórico, visto que coisas que em algum momento
foram selecionadas podem, por sua vez, serem esquecidas, sendo possível, também, o contrário.
Esquecimentos emergem em determinados momentos e tornam-se memória, tanto no plano
individual como no social. Nesta mesma linha de raciocínio, encontramos em Marchesan a
seguinte reflexão:

A afirmação da cultura como síntese de conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes
e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem, enquanto membro da
sociedade, desenvolveu-se à ideia de que dentre esse conjunto de expressões culturais
há algumas sobre as quais deve o direito incidir. (MARCHESAN, 2007, p.26)

A paisagem cultural, portanto, faz parte da memória das experiências vividas e compõe
a identidade dos sujeitos e grupos que interagiram e vivenciaram um determinado espaço,
elegendo-o como seu patrimônio. As pessoas querem ser capazes de visitar – e revigorar – suas
memórias, bem como reafirmar sua identidade e os seus laços com a paisagem, como bem nos
ensina Crispim:

A paisagem cultural corresponde a uma nova perspectiva de preservação do
patrimônio ainda em consolidação no Brasil. Sua adoção por parte dos órgãos de
preservação, nas diferentes esferas do poder público contribui para a renovação das
práticas institucionais de salvaguarda do patrimônio brasileiro na medida em que
questiona velhos paradigmas sobre as relações entre homem e ambiente. (CRISPIM,
2012)

Por isso, entendemos que as noções de patrimônio cultural e a paisagem cultural sejam
tão importantes. Segundo Todorov (2000), a memória do passado deve servir ao presente,
alimentando o sentimento de preservação e justiça. A preservação da memória local se dá por
meio da preservação dos espaços simbólicos que representam a cultura de um povo, do seu
modo de vida, da sua identidade. Dessa forma, a proteção da água e a preservação dos rios e,
por consequência, da paisagem, salvaguarda um patrimônio ambiental e cultural de inconteste
importância.
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4.2.1 Proteção da água e direito de paisagem

Dois dos mais destacados documentários lançados no ano 2014, Marcas da Água e Lei
da Água – Novo Código Florestal, têm justamente a água como tema central, em que vem
apontado um complexo cenário sobre a real situação no planeta.
O documentário canadense Marcas da Água, com a Direção de Jennifer Baichwal e
Edward Burtynsky, demonstra a necessidade da água para todos os seres vivos da terra,
mantendo a subsistência e a continuidade das espécies viventes. Mas, qual a nossa real interação
e consideração com as águas? Pensar na sua onipresença, manutenção e desenvolvimento, em
um cenário de escassez, está cada vez mais difícil. O Marcas da Água reúne diversas histórias
de todo o mundo sobre a nossa relação com a água e como somos atraídos a ela, o que podemos
aprender com ela, como a utilizamos e as consequências dessa utilização. No referido
documentário podemos ver diversas paisagens que constatam a degradação ambiental e o uso
irracional e abusivo dos recursos hídricos pelos homens.
Já o documentário Lei da Água – Novo Código Florestal, de André D’Elia, nos mostra
a importância das florestas e das matas ciliares para a conservação dos recursos hídricos no
Brasil e problematiza o impacto que traz o novo Código Florestal, aprovado pelo nosso
Congresso em 2012, para o ecossistema e para a vida dos brasileiros. No nosso entender, a
manutenção das florestas para conservação dos recursos hídricos tem uma íntima relação com
a paisagem, pois, preservando a paisagem, preservaremos, de igual forma, a água.
Na atualidade, como confirma esse documentário, não temos tido preocupação com a
paisagem e, na realidade, como entendemos, um cenário reporta a outro.
Outros dois documentários merecem também destaques ao abordarem o tema da água,
que são Rio São Francisco e Cerrado: o pai das águas, que tratam justamente da importância
dos rios para a sobrevivência da população ribeirinha com suas tradições, cultura e costumes.
A legislação existente e que contempla a paisagem não defende de maneira sistêmica
a proteção da paisagem como um todo ao não se referir à sustentabilidade “eco-sócioambiental”, isto é, uma legislação que considere ao mesmo tempo a condição ecológica, social
e ambiental. Não defende ainda o modo de vida, a cultura local, a história e a memória como
lastros de um território e de uma paisagem natural. No Brasil, temos apenas uma paisagem
cultural “protegida”, que é a cidade do Rio de Janeiro. Isso se deve, possivelmente, afora a sua
beleza natural, ao apelo turístico da cidade e o que ela representa como símbolo do nosso país
aos olhos do exterior. Mas como ficam, neste contexto, zonas menos turísticas onde existem
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paisagens, culturas e costumes também possíveis de preservação? E os recursos naturais
presentes em outros territórios do Brasil? Entendemos que as certificações de paisagem cultural
não podem ser utilizadas pelo apelo imediato ou mesmo midiático, como nos atesta Costa e
Gastal:

[...] a certificação de Paisagem Cultural valoriza e estimula a relação harmoniosa
homem meio ambiente. Contribui para a manutenção da qualidade da paisagem e das
condições dos recursos naturais presentes no território, aliando preservação cultural e
natural, e apontando caminhos para o desenvolvimento sustentável. (COSTA;
GASTAL, 2010, p. 17).

Precisamos consolidar e proteger outros territórios, outros locais, e fazer brotar,
despertar a importância desta preservação que vai muito além de um cenário, mas garante um
futuro. Conforme cita Magalhães: “um dos problemas com que se defrontam os países no
mundo moderno é a perda da identidade cultural, isto é, a progressiva redução dos valores que
lhes são próprios, de peculiaridades que lhes diferenciam as culturas”. (MAGALHÃES apud
GONÇALVES, 1996, p. 88).
Já sabemos que a qualidade e a quantidade de água que temos disponível estão
diretamente relacionadas à legislação ambiental, por isso, se não temos uma legislação que
contemple a importância da água como patrimônio cultural e também como paisagem, não
teremos protegidos um dos recursos mais importantes para sobrevivência. Já Naomi Klein,
autora de livros de destaque da área ambiental, afirma que “é por isso que as mudanças
climáticas não significam apenas um desastre. É também nossa grande chance de exigir - e
construir - um mundo melhor. Mudar ou ser mudado. Mas não se enganem... isso muda tudo.”26
A propósito, Isso muda tudo: capitalismo versus meio ambiente é o título do novo livro
da ativista. Diante do exposto, a questão que se coloca é como a nossa crise climática, nos fará
mudar o olhar, e a perspectiva dos valores e paradigmas, um desafio a abandonar hábitos e
pensamentos que já não cabem mais no mundo atual. Uma possível tentativa seria rever e
reestruturar a nossa legislação, fazendo brilhar as novas necessidades de proteção.
Junto à mesma declaração anterior, Klein enfatiza que “Temos de entender o fato de
que a revolução industrial que levou prosperidade a nossa sociedade está agora desestabilizando
o sistema natural do qual dependem nossas vidas.” Entendemos, então, que o sistema natural
do qual depende nossas vidas, em primeiro lugar, é a água. As mudanças climáticas não devem
26

Declaração encontrada no site EcoD, disponível em:
>http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/mudancas-climaticas-tem-muito-mais-a-vercom#ixzz3ZNpaXLhF>. Acesso em: 06 maio 2015.
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ser vistas somente como um desastre, mas também como uma grande oportunidade para fazer
as alterações necessárias, buscando contribuir para a preservação das águas como um bem
natural e cultural; a preservação da sua paisagem a fim de um completo desenvolvimento
sustentável. Sob esse prisma, a autora vai mais adiante quando afirma, durante o mesmo
discurso, que ''as mudanças climáticas não são um item para você adicionar à lista de coisas
com as quais se preocupar. São um alarme para a civilização''.
Temos ainda que mais de cem anos atrás Dostoevskij já se perguntava: “a beleza
salvará o mundo?” (VALLE, 2005, p. 11). Trazendo tal reflexão para o âmbito desta pesquisa,
podemos então responder que a salvação do mundo depende cada vez mais da “beleza”: a beleza
das belas paisagens naturais, a preservação das nascentes das florestas, faunas e floras
existentes. Nesse sentido, dependemos, sim, da beleza para a salvação do planeta. Dependemos,
de igual forma, das mais belas paisagens para manter a sustentabilidade ambiental.
Dentro dessa ótica, destacamos que a decisão de tombamento da Serra do Curral, em
Minas Gerais, é um bom exemplo a ser lembrado, haja vista ter sido um importante fato na
história da cidade de Belo Horizonte que comprova a importância da ‘beleza’ e da paisagem
para a comunidade local, como aponta Ribeiro:

O processo de tombamento dessa serra, no entorno de Belo Horizonte, foi aberto em
1958, a partir de uma demanda do próprio governador de Minas Gerais, em função
da possibilidade de a serra vir a ser alvo de mineradoras, que então já efetuavam
prospecções na área, o que afetaria inclusive a área do Palácio das Mangabeiras, sede
do governo. Sylvio de Vasconcellos, então chefe do 3º Distrito do SPHAN (Minas
Gerais), reconhece a importância da serra no seu parecer, sobretudo por seu perfil e
pelo Pico de Ferro, ou de Belo Horizonte, presente mesmo no Brasão de Armas da
cidade. (RIBEIRO, 2007, p.88)

A Serra do Curral foi tombada como área de preservação a partir do panorama que
oferece a uma população que vive ao redor da Serra, ou seja, nas suas redondezas e imediações,
como analisa Ribeiro:

Nota-se, nesse caso, que a serra foi tombada pelo seu valor para Belo Horizonte e
pelo valor de sua vista, associada à identidade da cidade. Tem-se aqui uma inscrição
no Livro do Tombo Paisagístico de um bem por seu valor de panorama, associado à
identidade da cidade. (RIBEIRO, 2007, p. 89)

Como visto anteriormente, a Carta de Atenas de 1931, inovadora em vários aspectos,
já apontava para as questões da visibilidade dos monumentos e também do seu entorno e
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vizinhança; a preocupação com a paisagem natural, partindo de um bem ao qual é concedido o
valor cultural, e a importância da preservação do patrimônio paisagístico como um todo. Sobre
isso veremos mais adiante.27
Desta forma, entendemos que tudo aquilo que adquire uma significação cultural, que
revela a história e a identidade de um povo, deve ser protegido. Como bem sustenta Brum:
"Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. Recordações
são fragmentos de tempo. Com elas costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar
uma vida." (BRUM, 2015, p.9)
Um exemplo disso é que em São Francisco do Sul, município de Santa Catarina, o mar
é o elemento principal destacado, inscrito em 1987 nos Livros do Tombo Histórico e
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

Vemos o mar intervindo diretamente no dia-a-dia das pessoas, constituindo um
cotidiano coletivo que dá corpo a uma forma de vida, de mentalidade. Compreender
essa particularidade de São Francisco do Sul é um meio de compreender sua
mentalidade. É maneira de trazer, ao nível do consciente, elementos que participam
do inconsciente daquela população, numa tentativa de produzir um
autoconhecimento enquanto conjunto ao mesmo tempo individual e cultural,
econômico e social. É um processo de formalização consciente do espaço em que se
vive, em busca de reproduzi-lo no sentido de uma melhoria da qualidade de vida.
(CHUVA; PESSOA, apud RIBEIRO, 2007, p. 95)

A própria Convenção da Unesco para proteção das águas é outro exemplo
internacional da apreensão com a proteção das águas, conjuntamente com a sua paisagem, que
por sua vez revela a memória de uma sociedade.

27

“A conferência recomenda respeitar, na construção dos edifícios, o caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo
na vizinhança dos monumentos antigos, cuja proximidade deve ser objeto de cuidados especiais. Em certos
conjuntos, algumas perspectivas particularmente pitorescas devem ser preservadas. Devem-se também estudar as
plantações e ornamentações vegetais convenientes a determinados conjuntos de monumentos para lhes conservar
a caráter antigo. Recomenda-se, sobretudo, a supressão de toda publicidade, de toda presença abusiva de postes
ou fios telegráficos, de toda indústria ruidosa, mesmo de altas chaminés, na vizinhança ou na proximidade dos
monumentos, de arte ou de história.” Reprodução da Carta de Atenas, encontrada em arquivo PDF publicado pelo
IPHAN,
disponível
em:
>http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf<. Acesso em: 23 ago
2015.
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4.3 A Convenção da Unesco e a proteção das águas

A água, bem escasso, é o alicerce do qual depende nossa civilização, motivo pelo qual
devemos conservá-la e protegê-la.
A Unesco trata do mesmo modo da paisagem e dos "relatos de viagem" dos
desbravadores do Brasil nos séculos dezoito e início do século vinte. Hoje temos anualmente
divulgada uma lista de sítios culturais e naturais de valor excepcional para a humanidade, a
chamada Lista do Patrimônio Mundial. São ao todo mais de 700 monumentos protegidos por
suas características únicas, demonstrando áreas históricas e naturais que representam de forma
extraordinária a cultura e a natureza de vários países e que atraem a atenção de visitantes de
todo o mundo.
No Brasil temos a seguinte lista de Sítios do Patrimônio Natural: Parque Nacional de
Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná e Argentina; Mata Atlântica - Reservas do Sudeste, São
Paulo e Paraná; Costa do Descobrimento - Reservas da Mata Atlântica, Bahia e Espírito Santo;
Complexo de Áreas Protegidas da Amazônia Central (Parque Nacional do Jaú); Complexo de
Áreas Protegidas do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Áreas protegidas do
Cerrado: Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas, Goiás; Ilhas Atlânticas
Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas.28
Em novembro de 2001 a Unesco criou a Convenção para a Proteção do Patrimônio
Cultural Subaquático. Este é um tratado internacional cujo objetivo é proteger o patrimônio
cultural subaquático. Aqui já podemos constatar indícios, mesmo que incipientes, de
preocupação com a proteção das águas e da sua paisagem da maneira como abordada neste
trabalho.

O patrimônio cultural é um testemunho inestimável da cultura das civilizações
passadas e da história da humanidade. O patrimônio subaquático, em especial, nos
informa sobre modos de vida no mar, de trabalho, rotas comerciais e guerras. Um
naufrágio, assim como uma ruína submersa, é uma cápsula do tempo esperando para
ser revelada. A pesquisa desses sítios arqueológicos contribui imensamente ao
conhecimento histórico e social da humanidade. (UNESCO, 2001)

28

Relação encontrada no site da representante da UNESCO no Brasil, disponível em:
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/#c1048555>.
Acesso em: 18 nov 2015.
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A proteção da paisagem, portanto, pode ser entendida e considerada como a proteção
do meio ambiente, da identidade e da cultura de um povo, como nos comprova a própria
Unesco:

Algumas das mais bem preservadas paisagens pré-históricas do mundo sobreviveram
no fundo do Mar do Norte. Datadas de aproximadamente 50.000 a 60.000 anos atrás,
elas preservam vestígios de acampamentos de caçadores Neandertais. Estima-se que
centenas ou mesmo milhares de quilômetros de paisagens pré-históricas posteriores
à idade do gelo tenham sobrevivido desta forma. (UNESCO, 2001)

O patrimônio cultural subaquático está sendo apontado por cientistas como uma
inestimável fonte de informações sobre a nossa cultura, com grande importância histórica e
cultural.
Este rico patrimônio está atraindo a atenção da comunidade, que começa a valorizálo, além de desenvolver nele atividades de lazer e turismo. Mas se faz necessária ainda uma
convenção para proteção jurídica mais adequada a este patrimônio cultural subaquático. Mesmo
que exista a proteção das águas, somente ela é, muitas vezes, insuficiente.

4.3.1 Proteção ao patrimônio mundial, cultural e natural

Em 1972, a Unesco adotou a Convenção para a proteção do patrimônio mundial,
cultural e natural, incentivando a preservação dos bens naturais e culturais, a fim de
salvaguardar o que foi e é significativo para a humanidade ao longo da sua história, como
veremos a seguir:

Constatando que o patrimônio cultural e o patrimônio natural estão cada vez mais
ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas
também pela evolução da vida social e econômica que as agrava através de fenômenos
de alteração ou de destruição ainda mais importantes;
Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do patrimônio
cultural e natural constitui um empobrecimento efetivo do patrimônio de todos os
povos do mundo;
(...)
Considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais
existentes no interesse dos bens culturais e naturais demonstram a importância que
constitui, para todos os povos do mundo, a salvaguarda de tais bens, únicos e
insubstituíveis, qualquer que seja o povo a que pertençam;
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Considerando que determinados bens do patrimônio cultural e natural se revestem de
excepcional interesse que necessita a sua preservação como elementos do patrimônio
mundial da humanidade no seu todo;
Considerando que, perante a extensão e a gravidade dos novos perigos que os
ameaçam, incumbe à coletividade internacional, no seu todo, participar na proteção
do patrimônio cultural e natural, de valor universal excepcional, mediante a
concessão de uma assistência coletiva que sem se substituir à ação do Estado
interessado a complete de forma eficaz; (UNESCO, 1972)

Destacamos que já no artigo 1° da Convenção, está descrito o que é considerado
patrimônio cultural. Ressaltam-se os conjuntos, que são grupos de construções isoladas ou
reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Também são
importantes os locais de interesse, que são obras do homem, ou obras conjugadas do homem e
da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal
excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. (UNESCO,
1972). Podemos então observar que a paisagem ganha destaque nos conjuntos do ponto de vista
histórico, estético, etnológico ou antropológico.
Já o artigo 2° da Convenção traz o que será considerado como patrimônio natural. Um
exemplo, neste sentido, é o rio São Francisco, um monumento natural, de proteção integral,
cuja unidade de conservação foi criada em 2009, tendo como órgão gestor desde 2015 o
CMBios, cujo propósito é preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza. Outro
exemplo de patrimônio natural são as formações geológicas e fisiográficas e as zonas
estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com
valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação. (UNESCO, 1972).
Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas também têm
importância como patrimônio cultural, com valor universal excepcional do ponto de vista da
ciência, conservação ou beleza natural. (UNESCO, 1972)
Ainda se tratando dessa convenção, merece destaque a segunda parte, que trata sobre
“Proteção nacional e proteção internacional do patrimônio cultural e natural”. Neste sentido o
artigo 4° diz que o Estado, que é parte na presente Convenção, deverá reconhecer que a
obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão às
gerações futuras do patrimônio cultural e natural referido nos artigos 1.º e 2.º e situados no seu
território constitui obrigação primordial. (UNESCO, 1972).
O artigo 5° da Convenção traz, por sua vez, o que cada Estado, que é parte na
Convenção, deverá fazer para assegurar uma proteção e conservação e valorização ativa do
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patrimônio cultural e natural. Para isso existe um Fundo para proteção do patrimônio mundial,
cultural e natural, como veremos abaixo:

a) Adotar uma política geral que vise determinar uma função ao patrimônio cultural
e natural na vida coletiva e integrar a proteção do referido patrimônio nos programas
de planificação geral;
b) Instituir no seu território, caso não exista, um ou mais serviços de proteção,
conservação e valorização do patrimônio cultural e natural, com pessoal apropriado,
e dispondo dos meios que lhe permitam cumprir as tarefas que lhe sejam atribuídas;
c) Desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnica e aperfeiçoar os
métodos de intervenção que permitem a um Estado enfrentar os perigos que ameaçam
o seu patrimônio cultural e natural. (UNESCO, 1972)

Diante do exposto, com a devida participação do Estado e interesse da sociedade na
proteção do patrimônio cultural e natural, teremos o privilégio sagrado da manutenção dos
vínculos com o passado, garantindo nossa identidade histórica e nossa memória, valores de
absoluta importância para a proteção do patrimônio cultural e natural para a atual e as futuras
gerações.
O Patrimônio está na memória, nas experiências cotidianas e nas manifestações reais
de cada povo, conforme ressalta Froner:

Cabe ressaltar que questões culturais estão intimamente ligadas às questões políticas
e econômicas, uma vez que a intolerância, o desrespeito, desvalorização e o
apagamento das manifestações culturais são resultantes tanto do desconhecimento
quanto da cristalização de determinados valores que desabonam a heterogeneidade
cultural. Guerras, processos de aculturação e dominação, apropriação indevidas
riquezas de um povo e inúmeros preconceitos desconsideram a alteridade e a
capacidade criadora da multiplicidade, das diferenças, da diversidade. Impactos
econômicos significativos também decorrem de gestões públicas e privadas do
turismo regional e podem contribuir para a preservação de bens culturais ou para a
sua completa destruição. (FRONER, 2005, p. 97)

Para isso se fazem necessários, portanto, conforme estabelece o art. 27 da Convenção,
programas de educação e de informação para reforçar o respeito e o apego dos povos ao
patrimônio cultural e natural como bem nos definiram os artigos 1.º e 2.º.
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4.3.2 A Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial

A Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, destaca a
profunda interdependência que existe entre o patrimônio cultural imaterial e o patrimônio
cultural material e natural, e observa que não existe ainda um instrumento multilateral de caráter
vinculante destinado a salvaguardar o patrimônio cultural imaterial, destacando também a
necessidade de conscientização, especialmente entre as novas gerações, da importância do
patrimônio cultural imaterial e de sua salvaguarda (UNESCO, 2003).
No artigo 14 dessa Convenção, temos como cerne a educação, a conscientização e o
fortalecimento de capacidade, com destaque para as alíneas “b” e “c” assim descritas:

(b) manter o público informado das ameaças que impendem sobre esse patrimônio
bem como das atividades desenvolvidas na aplicação da presente Convenção;
(c) promover a educação para a proteção dos espaços naturais e lugares de memória
cuja existência é necessária à expressão do patrimônio cultural imaterial.

Em 2009, foi inserida na lei brasileira, através da Portaria nº 127, de 30 de abril do
mesmo ano, a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, aplicável às porções do território
nacional. Portaria - IPHAN - Chancela da Paisagem Cultural, que se apresenta conforme segue:

CONSIDERANDO, que o Brasil é autor de documentos e signatário de cartas
internacionais que reconhecem a paisagem cultural e seus elementos como
patrimônio cultural e preconizam sua proteção;
CONSIDERANDO, que a conceituação da Paisagem Cultural Brasileira
fundamenta-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo
a qual o patrimônio cultural é formado por bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações
científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico;
CONSIDERANDO, que o reconhecimento das paisagens culturais é mundialmente
praticado com a finalidade de preservação do patrimônio e que sua adoção insere o
Brasil entre as nações que protegem institucionalmente o conjunto de fatores que
compõem as paisagens;
CONSIDERANDO, que a chancela da Paisagem Cultural Brasileira estimula e
valoriza a motivação da ação humana que cria e que expressa o patrimônio cultural;
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CONSIDERANDO, que a chancela da Paisagem Cultural Brasileira valoriza a
relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva com o território
e tendo como premissa a qualidade de vida da população;
CONSIDERANDO, que os instrumentos legais vigentes que tratam do patrimônio
cultural e natural, tomados individualmente, não contemplam integralmente o
conjunto de fatores implícitos nas paisagens culturais; (BRASIL, 2009).

A Portaria n° 127/2009, simultaneamente com a legislação ambiental brasileira, pode
colaborar para proteção da biodiversidade, de ecossistemas e modos tradicionais de vida, mas
a observação crítica que se faz à referida Portaria é que, não prevendo punições, ela não tem
força de lei, pois incentiva, mas não obriga a preservação.
Mas “a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira é um ato administrativo que atribui
valor patrimonial a uma porção territorial nacional, portanto, a área chancelada estaria sob a
proteção da Lei 9.605/1998.” (VANSCONCELOS, 2012 p. 53). A Lei n° 9.605, de 1998, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, traz em seus artigos 62 e 63 as penas previstas para quem destruir, inutilizar,
deteriorar ou alterar o bem protegido. (BRASIL, 1998).
Outros problemas relatados são, segundo Vasconcelos, “a falta de interesse da
população e do poder público; a pouca familiaridade dos técnicos do IPHAN com o novo
instrumento jurídico; e a ausência, por parte da Portaria nº 127/2009, da exposição dos
documentos necessários para a solicitação do chancelamento de uma paisagem”.
(VASCONCELOS, 2012, p. 70)
Têm a mesma linha de pensamento os autores Capute e Ferreira:

A Portaria do Iphan 127/2009 é importante referência normativa para o
fortalecimento do processo de institucionalização e de uma ideia mais abrangente de
patrimônio cultural no Brasil. No entanto (...) esta Portaria apresenta lacunas que
podem comprometer a eficácia da chancela como instrumento protetivo e pode
causar insegurança e questionamentos quanto à legitimidade deste processo.
(CAPUTE; FERREIRA, 2010, p. 12).

A Chancela da Paisagem Cultural Brasileira ainda deve ser, portanto, explorada pelo
IPHAN e por todos, na busca para que sejam reparados seus pontos falhos como a inexistência
de um conceito que insira a abrangência de um todo em seu texto.

É na possibilidade de valoração da integração entre material e imaterial, cultural e
natural, entre outras, que reside a riqueza da abordagem do patrimônio através da
paisagem cultural e é esse o aspecto que merece ser valorizado. (RIBEIRO, 2007, p.
111).
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Segundo Marcela Vasconcelos, a debilidade da Chancela da Paisagem Cultural
Brasileira é bastante visível, “(...) por ser um instrumento recente, há uma série de dúvidas e
fragilidades no que tange à sua empregabilidade.” (VASCONCELOS, 2012, p. 70).
Realmente, ainda que com lacunas a serem ajustadas, no nosso entendimento, a
chancela da paisagem é um importante instrumento para proteção e salvaguarda de extensas
áreas territoriais dotadas de valor ambiental e cultural, propondo ainda o estabelecimento de
uma união entre iniciativa pública e privada e sociedade civil, para serem como um alicerce em
princípios de sustentabilidade.

4.3.3 Decreto n.º 4/2005 - Convenção Europeia da paisagem e os Ecomuseus

Outro instrumento de referência que contribui para se atingir o desenvolvimento
sustentável é a Convenção Europeia da Paisagem. A paisagem é, sem dúvida, um componente
importante da nossa qualidade de vida, desempenhando consideráveis funções de interesse
público, na área social, econômica, ambiental e cultural, pois se trata de um patrimônio e bem
comum que contribui para a sustentabilidade ambiental, cooperando para geração de emprego
e renda das pessoas, “a paisagem constitui um elemento-chave do bem-estar individual e social
e que a sua proteção, gestão e ordenamento implicam direitos e responsabilidades para cada
cidadão”. (PORTUGAL, 2005).
No referido Decreto vem destacada a importância da educação paisagística para os
indivíduos, com ênfase para os sentidos de educar, recuperar e criar novas paisagens, pois a
sociedade é sempre dinâmica. O artigo 5° assim preconiza: a) Reconhecer juridicamente a
paisagem como uma componente essencial do ambiente humano, uma expressão da diversidade
do seu patrimônio comum cultural e natural e base da sua identidade. (PORTUGAL, 2005).
De fato, a União Europeia há muito mais tempo valoriza a questão da paisagem. Prova
disso é a existência de diversos Ecomuseus ao longo do seu território. São museus do território,
que foram inicialmente elaborados na França nos anos 60, ganharam força e espaço na Itália e
progressivamente foram difundidos na Europa.
Sobre os ecomuseus, definem Massarente e Ronchetta:
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Il prefisso ‘eco’ non tragga in ingano. Esso si riferisce ai numerosi intrecci e relative
relazioni, tra uomo e ambiente; habitat come território di vita, nicchia ecológica della
specie uomo a confronto com La sua storia. L’ecomuseo è legato, prima di tutto,
all’esigenza di una comunitá di raccontare il suo passato, la sua storia, la sua
memoria. Anche se può diventare il contenitore, il laboratorio, per sperimentare
nuove azioni di valorizzazione del territorio nella sua dimensione più vera e
riconosciuta, e ciò può rappresentare, senza dubbio, uno strumento efficace per le
strategie dello sviluppo. (MASSARENTE; RONCHETTA, 2004, p. 12)29

Os ecomuseus preservam e desenvolvem a ideia de história como uma ferramenta útil
para mudar o futuro. É um museu do homem, do tempo, do espaço e da natureza. É igualmente
do território, da paisagem e valoriza a cultura, contribuindo para a coesão social, permitindo a
manutenção da comunidade, acolhendo novas pessoas e reafirmando uma imagem positiva do
território, o que o torna atraente para o turismo, ou seja, produzir qualidade ambiental e cultural,
salvaguardar a memória coletiva e, ao mesmo tempo, a identidade local.
Ainda de acordo com Massarente e Ronchetta, “È cosi che l'ecomuseu, come parte
integrante della comunità , può proporsi come nuova àgora, tempio e foro della comunità che
si ritrova per rispondere alle nuove sfide poste dall'avvento della globalizzazione,
rappresentando un innovativo strumento democratico per eccellenza.” (MASSARENTE;
RONCHETTA, 2004, p. 16)30.
Desejamos e queremos um ambiente que seja não reduzido a um refúgio de gerações
sem esperanças, mas que conserve, defenda e proteja a natureza, não esquecendo a sua história,
tradições e valores.
No processo de transformação mundial, a partir da revolução industrial até os dias de
hoje, sobretudo com o advento da globalização, o homem vem perdendo gradativamente o seu
vínculo com o próprio território. Neste sentido, a força e a importância do ecomuseu se dão na
sua articulação para expressar a relação entre o homem e o seu ambiente em vários aspectos:
econômico, social, cultural, mas também geográfico e antropológico, com a população local
que passa a ter consciência do própro patrimônio natural, cultural e social, organiza e está
envolvida na sua valorização, promoção e desenvolvimento, até que se torne um novo recurso

29

O prefixo 'eco' não leva em ingano. Refere-se às inúmeras tramas relacionados, entre o homem e o meio
ambiente; habitats como Território vida, nicho ecológica da espécie humana, em comparação com a sua história.
O eco-museu está ligado, em primeiro lugar, a necessidade de uma comunidade para contar seu passado, sua
história, sua memória. Embora possa ser o caso, o laboratório de experimentação de novas acções para promover
a região na sua forma mais real e reconhecido, e isso pode ser, sem dúvida, uma ferramenta eficaz para estratégias
de desenvolvimento. (tradução nossa).
30
Isto é como o Ecomuseu, como parte integrante da comunidade, pode atuar como uma nova ágora, templo e
fórum na comunidade que é encontrado para enfrentar os novos desafios colocados pelo advento da globalização,
representa um inovador instrumento democrático por excelência. (tradução nossa).
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de proteção, neste caso a proteção das águas com a paisagem inserida, como ainda nos
demonstram Massarente e Ronchetta:

Permettere al territorio di rivalorizzare la propria memoria ma anche di costruirne,
ogni giorno, una nuova affinchè nell' ecomuseu entrino anche quegli elementi che
oggi sono di contemporaneità, ma domani saranno elemento di stratificazione sociale
e culturale. George Eliot diceva Che ogni vita umana dovrebbe avere delle salde
radici in qualche luogo, da dove prendere l’amore di tenera appartenenza per la
terra... Per tutto ciò che sempre darà a quel primo focolare una familiare e
riconoscibile particolarità anche nel successivo allargarsi degli orrizzonti della
conoscenza. (MASSARENTE; RONCHETTA, 2004, p. 39)31

No nosso entender, a proteção da água e da paisagem reflete no meio ambiente, cultural
e economicamente, como ganho ambiental e social. O rio Doce, cenário da recente tragédia
iniciada com o rompimento da barragem mineradora em Mariana, ocorrida em novembro de
2015, é prova disso. Como já dito, se tornou a maior tragédia ambiental do Brasil. Temos como
resultado um rio Doce completamente contaminado e morto, como bem definiu Luciano
Magalhães, diretor do SAAE, citado anteriormente nesse trabalho, sobre o futuro do rio: “Não
serve mais para nada, nem para irrigação e nem para os animais, muito menos para consumo
humano. O cenário é o pior possível. O rio Doce acabou.”
De fato, a água, a fauna, a flora, a paisagem, as pessoas, as culturas e as tradições
foram brutalmente impactadas por essa catástrofe que alcançou dois estados brasileiros e atingiu
também o Oceano Atlântico.
No município de Aimorés, no leste de Minas Gerais, pequenos proprietários rurais
festejavam, antes da tragédia do dia 5 de novembro de 2015, o aumento da oferta de água em
suas propriedades rurais a partir da iniciativa de proteção de nascentes, realizada pelo Programa
Olhos D'Água do Instituto Terra, de Sebastião Salgado. O Programa soma a recuperação de
mais de 1,2 mil nascentes na bacia hidrográfica do rio Doce e finaliza parcerias para iniciar a
proteção de outras 4,7 mil nascentes. Porém, a meta do instituto era atingir a soma de todas as
nascentes existentes do rio Doce dentro dos próximos 30 anos. (INSTITUTO TERRA, 2015).
Mas, a partir do desastre em Mariana, a situação se tornou complexa. Devido à grande
quantidade de lama e rejeitos de minério de ferro, a pesca no rio Doce, por exemplo, deve
delongar no mínimo 10 anos para a normalização da situação. (COISSI, 2015). Ainda não são
31

permitir que o território de revalorizar a sua memória, mas também para construir, a cada dia, para uma nova
até que o ecomuseu entre nos elementos que hoje são contemporâneos, mas amanhã vai ser elemento de
estratificação social e cultural. George Eliot disse que cada vida humana deve ter as raízes firmes em algum lugar,
para onde levar o amor de pertencer à terra ... Por tudo aquilo que é o primeiro aquecimento uma familiar e
reconhecíveis particularidades no alargamento subsequente dos horizontes do conhecimento. (tradução nossa)
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conhecidas de maneira precisa as causas que levaram à ocorrência desse acidente, o que torna
prematuro calcular o tamanho do dano proporcionado ao meio ambiente.
Por isso, a proteção dos rios e da paisagem, de maneira compreensiva, torna-se
imperativa e essencial para sobrevivência, conforme nos aponta Rossler durante a reunião de
especialistas sobre paisagens culturais no Caribe, realizada pela Unesco, em 2005, em Santiago
de Cuba.
O autor aponta a íntima ligação entre a “proteção dos valores e do patrimônio
intangíveis” e das paisagens naturais, sendo que a “manutenção do tecido social, do
conhecimento tradicional, dos sistemas de uso da terra e das práticas nativas são essenciais para
a sua sobrevivência”. As paisagens naturais seriam, a seu ver, aqueles lugares onde, por
excelência, “se pode aprender sobre a relação entre o povo, a natureza e os ecossistemas e como
isso conforma a cultura, a identidade e enriquece a diversidade cultural e biológica.” (UNESCO,
2005)
Para tanto, entendemos que a proteção da água como patrimônio cultural e a proteção
da paisagem correlacionada a ela seja indispensável para proteção e manutenção do meio
ambiente. Desta forma, abordaremos, no próximo capítulo, a cultura e o meio ambiente vistos
sob a ótica de dois importantes rios brasileiros: rio São Francisco e rio Amazonas.
Destacaremos os pontos singulares na busca da preservação e possibilidades de proteção desses
rios e das suas paisagens, absolutamente necessários para a preservação do meio ambiente e da
sustentabilidade ambiental do Brasil e por consequência do mundo.

97

5 CULTURA E MEIO AMBIENTE VISTOS SOB A ÓTICA DE DOIS RIOS
BRASILEIROS

“que a alma do rio Doce leve a nossa ambição.
Que o rio Sena leve o sangue e o ódio
Que esses rios ensinem a humanidade a
desaguar no amar.”
Zack Magiezi

A água representa a fonte de vida no planeta, sendo, portanto, elemento vital. Como
bem afirma Luciano Valle, “È il luogo che ospita e custodisce i tre infiniti della vita:
l'infinitamente complesso, l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo. Quindi è il luogo del
sacro: della sacra complessa unità delle relazione della biosfera. Luogo del Numinoso:
"Mysterium tremendum ac fascinans" (VALLE, 2009, p.15)32.
Como destacado no capítulo anterior, a preservação da paisagem cultural é também
essencial para preservação do meio ambiente, “há uma relação indissociável entre o natural e o
cultural, até porque o cultural é uma derivação do natural modificado pelo cultivo do homem,
ou, como se queira, transformado pela ação deste”. (FEITOZA, 2012). O Patrimônio cultural
tem importância social e traz, através da memória, o seu valor específico. Derani afirma que a
cultura tem um papel fundamental na formação da identidade de um povo:

A cultura é o patrimônio identificador de um todo. Quando bens culturais são
individualmente apropriados, devem responder ao interesse social de conservação e
reprodução cultural. A propriedade sobre bens culturais deve respeitar a fruição
social, pois os bens culturais são indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade
e a formação de sua identidade. (DERANI, 2001, p.60)

Assim, a água como patrimônio natural e cultural deve ser protegida, pois dela depende
o progresso da sociedade, das tradições e costumes locais, regionais e nacionais.
Segundo Koichiro Matsuura, diretor-geral da Unesco, na gestão dos recursos hídricos
“a dimensão cultural da água deve ser considerada seriamente nas decisões políticas, o que
requer um exame mais profundo para a obtenção de soluções sustentáveis e igualitárias na

32

É o lugar que abriga e preserva a vida de três infinitos: o infinitamente complexo, o infinitamente grande, o
infinitamente pequeno. Então, é o lugar do sagrado: a unidade complexa sagrada do relatório da biosfera. Coloque
as divindades "Mistério de admiração e fascínio.” (tradução livre)
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gestão dos recursos hídricos.” (MATSUURA, 2003). Portanto, da mesma forma que a dimensão
cultural, a preservação da paisagem é essencial para proteção, especialmente dos rios.
Feitoza comenta sobre a complexidade do conceito de paisagem:

(...) como tema, a paisagem envolve uma difusa variedade de componentes incluindo
história, valores espirituais, significado estético, relações sociais e concepções de
Natureza. Conforme o sentido que a ela se dê, fortalece a proteção do meio ambiente
natural. Em decorrência de sua vinculação no tempo, a paisagem provoca interações
entre o presente e passado, uma espécie de memória que armazena a história dos
sucessivos períodos da atividade humana sobre a terra e atribui ao indivíduo uma
sensação de identidade, tanto na escala local, como regional e nacional. (FEITOZA,
2014, p. 570)

O conceito de paisagem envolve aspectos históricos, espirituais, sociais entre outros.
Podemos perceber que a paisagem contribui na construção do novo paradigma de
desenvolvimento sustentável, sem esquecer a importância cultural atrelada à identidade e
memória humana, conforme deduziu Jacques Le Goff:

A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a importância
do papel que a memória coletiva desempenha [...] a memória coletiva faz parte das
grandes questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em via de
desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas [...] a memória é
um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva,
cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de
hoje, na febre e na angústia. [...] A memória, onde cresce a história, que por sua vez
a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos
trabalhar para que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão
dos homens (LE GOFF apud FEITOZA, 2012, p. 29)

Feitoza salienta as caracteristicas da memória que Le Goff já apontava como essenciais
para construção da identidade individual e coletiva, na produção de uma narrativa histórica.
Além dos aspectos relativos à identidade cultural de um povo, deve-se observar a
importância da qualidade de vida, que nos países industrializados acabou se identificando mais
com o bem-estar material, com as comodidades, com o consumismo supérfluo, perdendo de
vista progressivamente os valores éticos que deveriam estar na base da sociedade civil e que
marcaram as etapas mais significativas da evolução humana. A proteção patrimonial e
ambiental estão inter-relacionadas, conforme aponta Mirra:

Quando se fala na proteção do meio ambiente, deve-se atentar para o fato de que,
para o direito, o meio ambiente é não apenas o meio natural, como também o artificial
(ou urbano) e, ainda, o meio cultural. E no tocante ao patrimônio cultural tem-se
salientado que a sua defesa se relaciona não só com a preservação do meio físico (os
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monumentos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico), como ainda na
memória social e antropológica do homem, ou seja, para usar termos da Constituição
de 1988, das formas de expressão e dos modos de criar, fazer e viver das denominadas
comunidades tradicionais (grupos formadores da sociedade e participantes do
processo civilizatório nacional, indígenas, caiçaras, caboclos, etc.). (MIRRA, 2002,
p. 184, p. 64)

O contexto brasileiro exemplifica como os aspectos ambientais e culturais estão
interligados. Temos no Brasil um território extraordinário, com uma área de 8.547.403,5 km²,
o que faz do nosso país o quinto maior do mundo em extensão territorial. Temos reconhecido
destaque no cenário mundial pela grande descarga de água doce dos seus abundantes e
caudalosos rios, motivos que nos tornam ainda mais responsáveis por protegê-los para as
presentes e futuras gerações. Sobre a produção hídrica brasileira, informa Aldo Rebouças:

A produção hídrica , 177.900 m³/s e mais 73.100 m³/s da Amazônia internacional,
representa 53% da produção de água doce do continente Sul Americano (334.000
m³/s), 12% do total mundial (1.488.000 m³/s). Para alguns, esses valores representam
a nossa abundância de água doce, o que tem servido de suporte à cultura do
desperdício da água disponível, à não realização dos investimentos necessários ao
seu uso e proteção mais eficientes, e a sua pequena valorização econômica, isto é, a
água tem sido considerada como um bem livre de uso comum. Entretanto, conforme
mostram os dados da Tabela 1, em três grandes unidades hidrográficas – Amazonas,
São Francisco e Paraná – estão localizados cerca de 80% da nossa produção hídrica
total. A tabela 1 mostra que estas três bacias hidrográficas: 1)Amazonas, 4)São
Francisco e 6) Paraná, cobrem cerca de 72% do território brasileiro, destacando-se a
dimensão da Bacia Amazônica que tem uma área equivalente a 57% da superfície do
Brasil. (REBOUÇAS, 2015, p. 31)

Rebouças mostra a representatividade das três grandes bacias hidrográficas do Brasil:
Amazonas, São Francisco e Paraná, as quais juntas cobrem o equivalente a 72% do nosso
território.
Observamos que no Brasil a preservação dos recursos hídricos é prejudicada por
diversos fatores: falta de conscientização ambiental e patrimonial, ausência de mecanismos
eficazes de fiscalização, desperdício, precariedade no tratamento de esgotos, ineficácia da
legislação e outros. Muitos desses aspectos foram trazidos à luz após o rompimento das
barragens de rejeitos da mineração que atingiu o rio Doce, como citamos anteriormente.
Na contemporaneidade, o mundo está experimentando uma crescente e preocupante
emergência planetária no plano ambiental, uma desaceleração geral no ritmo de
desenvolvimento na economia mundial, além de uma profunda crise de valores da sociedade,
da justiça, da paz e da tolerância. A sociedade de um modo geral está pedindo novos modelos
de desenvolvimento ecossustentáveis capazes de trazer a qualidade de vida e qualidade dos
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valores na vida cotidiana, ou seja, o dever de ser solidário, promover novos modelos
econômicos e comportamentais sustentáveis, inspirados em valores éticos, estéticos e
espirituais; viver em harmonia com os outros e com o meio ambiente.
Cuidar dos rios, protegê-los enquanto patrimônio cultural e defender a paisagem é
absolutamente necessário para se construir uma verdadeira aliança entre o homem e a natureza,
em harmonia com a terra, com o devido respeito aos valores e bens de tradições históricas gerais
e locais, e às características do território, sendo capaz de proteger, enriquecer e aprimorar a
tradição e identidade local e nacional, promovendo a valorização da cultura e o conhecimento
das tradições locais, através também do diálogo e confronto com outras civilizações. A
identidade brasileira, segundo Andrade, é uma somatória de seus aspectos naturais e culturais:

O que constitui o Brasil não é apenas seu território, cuja configuração no mapa do
hemisfério sul do continente americano se fixou em nossa memória, desde a infância,
nem esse território acrescido da população nacional, que o tem ocupado através dos
tempos. Para que a nação brasileira seja identificada, terá de considerar-se a obra da
civilização realizada neste país. Somente a extensão territorial, com seus acidentes e
riquezas naturais, como seus imensos rios, somada ao povo que a habita, não
configuram de fato o Brasil, nem correspondem a sua realidade. Há que se computar
também, na área imensa povoada e despovoada, as realizações subsistentes dos que
a ocuparam e legaram às gerações atuais: a produção material e espiritual duradoura
ocorrida do norte ao sul e de leste a oeste do país, constituindo as edificações urbanas
e rurais, a literatura, a música, assim como tudo mais que ficou em nossas paragens,
com traços de caráter nacional, do desenvolvimento histórico do povo brasileiro.
(ANDRADE, 1984)

Torna-se cada vez mais imperativo conjugar proteção ambiental e patrimonial ao
desenvolvimento sustentável, recuperando o sistema de valores ético, estético, cultural e
espiritual, que são o patrimônio da nossa tradição. Este é um ambicioso projeto para olhar novos
horizontes, que de acordo com Feitoza, é interativo: “entre a natureza e a cultura interpõ-se o
homem na condição de agente, que modifica o natural e o transforma em cultural, por isso
mesmo, entre a natureza e a cultura a relação é interativa” (FEITOZA, 2014, p. 571). Entender
isso é fundamental para o desenvolvimento e crescimento humano, cultural e espiritual. Feitoza
complementa que a questão das águas deve ser analisada tendo em vista seus aspectos naturais
e culturais:

Consequentemente, se as águas ensejam um estudo pela importância natural que têm
para a vida no planeta, justificam, do mesmo modo, olhares culturais que, por seu
turno, sugerem fortes impressões sociais, desencadeando a ideia de paisagem. Assim,
tem-se a concepção de que as águas podem ser analizadas pelo seu aspecto natural,
tanto quanto pelo lado cultural, sendo que na Amazônia esta vertente é muito
acentuada[...]. Além de tudo isto, há o valor tributado à paisagem que os rios
oferecem. (FEITOZA, 2014, p. 570).
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Tendo em vista essas reflexões, neste capítulo iremos analisar as características de dois
importantes rios brasileiros e as suas ligações com a nossa história, identidade e cultura. O rio
São Francisco representa um importante rio brasileiro, que atravessa diversos estados
brasileiros e está passando por uma grave crise, devido à escassez de água. Essa escassez vem
ocasionando uma série de problemas para a população ribeirinha e para as grandes cidades, pois
esses rios abastecem as casas da população em muitos municípios que atualmente amargam
uma crise hídrica sem precedentes.
O rio São Francisco representa uma face poética das regiões e estados por onde passa,
chamado de “o rio da integração nacional”, pois abrange 521 municípios em seis estados
distintos; é caminho de ligação do Sudeste e do Centro-Oeste com o Nordeste; faz a sua história
junto dos povos indígenas, ribeirinhos e caboclos. Mas no momento estamos vivenciando, neste
lado do nosso país, uma grande escassez de água e, em casos mais graves, muita seca,
configurando-se em uma crise hídrica nunca vista antes na história do Brasil.
Sobre esse argumento reflete Valle:

Anche i fiumi, oggi, porta all'ímmagine di un bisogno controcorrente, per la ricerca
di quella pace e di quella dimensione di spiritualità che non vuole certo significare
un volere sfuggire alla vita quotidiana, ma al contrario motivarla e viverla in maniera
diversa. Il momento piu vero, capace di arrichirsi e di dire un senso autentico a tutto
quello che facciamo.(VALLE, 2009, p.41-42)33

Persistir nesse modelo nos deixa a sensação de perda de um vastíssimo patrimônio, pois
vivemos hoje a falta da água em sua fase mais aguda, tanto no Sudeste quanto no Nordeste
brasileiro. Uma crise que poderia chegar a afetar o maior rio do mundo. Isso um dia seria
possível? Sem a busca da preservação da paisagem, da conservação dos nossos rios e florestas,
poderemos chegar, sim, a uma crise sem volta, afetando, por fim, o entorno que certamente não
será preservado. Neste sentido expõe Rebouças:

Efetivamente, o que mais falta no Brasil não é água, mas determinado padrão cultural
que agregue ética e melhore a eficiência de desempenho político dos governos, da
sociedade organizada latu sensu, das ações públicas e privadas, promotoras do
desenvolvimento econômico em geral e da sua água doce, em particular (...) A
sociedade, por sua vez, deverá compreender que não será possível continuar com a
33

Mesmo os rios, hoje, carregam a imagem de uma necessidade contracorrente de procurar a paz e que dimensão
da espiritualidade que não quer significar um desejo de fugir da vida cotidiana, mas sim motivar e vivê-la em uma
maneira diferente. O tempo mais real, capaz de se tornar rico e para dar um autêntico sentido de tudo o que fazemos.
(tradução nossa)
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filosofia de desperdício atual e de usar e jogar fora, como se a água fosse um recurso
ilimitado e de propriedade particular, individual. (REBOUÇAS, 2015, p. 34)

Por outro lado, o rio Amazonas representa a fartura, o excesso de água. O maior rio do
planeta possui afluentes gigantes, como o rio Negro e o rio Solimões. Tanto é verdade que no
ano de 2015 o rio Amazonas teve a sua terceira maior cheia da história, ficando 29,62 metros
acima do nível normal. Feitoza ressalta o caráter de patrimônio ambiental do rio, que não sofreu
ainda com a intervenção humana:

Os rios da Amazônia dentro do Direito Ambiental constituíram o patrimônio
Ambiental natural por suas próprias constituições, pela forma como se apresentam,
livres de qualquer intervenção humana. No entanto a paisagem que oferecem,
associada a uma historicidade das comunidades tradicionais, faz presumir que o
conceito não se restrinja apenas ao ambiente natural, porque se está diante de valor
de natureza cultural. (FEITOZA, 2014, p. 570).

5.1 O rio São Francisco

“Milagres são eles, milagre é que os homens não renunciem
a seus valores quando o salário não lhes alcança para dar
de comer a sua família, milagre é que o amor permaneça
e que ainda corram rios quando já cortamos as árvores da terra.”
José Afonso da Silva

O rio São Francisco é um dos principais cursos d´água do país. Recebeu o nome do
santo padroeiro, pois exatamente no dia dedicado a São Francisco, 4 de outubro de 1501,
Américo Vespúcio enxergou a sua foz (DHOMÉ, 2014, p. 13). As águas volumosas, mas
tranquilas, nascem de um singelo córrego na Serra da Canastra em Minas Gerais e percorrem
mais de três mil quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico, desaguando na divisa entre
Alagoas e Sergipe. Além de sua extensão, o rio São Francisco se destaca pela sua característica
cultural determinante na formação da história brasileira, segundo Dhomé:

O rio São Francisco, sim, é nosso, nosso desde as primeiras gotas que brotam nas
alterosas até aquele mar de água generosa que se lança nos braços do oceano. Mais
do que geograficamente, Brasil e São Francisco unem-se por vínculo histórico
umbilical: foi o rio São Francisco que abriu a porta de um imenso território à
curiosidade e avidez do homem branco, foi em suas águas que o desbravador dos
sertões descobriu a doçura do seu solo nos canaviais do Nordeste; foi em suas terras
escuras e argilosas que os bandeirantes paulistas saciaram-se com o esplendor de seu

103

ouro e o brilho de suas pedras preciosas; foi em suas barrancas que os primeiros
povoadores o converteram então na maior área contínua de agricultura e pecuária.
Enfim, seu solo abençoado não guarda apenas riquezas naturais, dele também brotam
figuras humanas que marcaram e marcam a história nacional, de Lampião a
Guimarães Rosa, passando por uma miríade de literatos, políticos, poetas, escultores,
músicos e pintores! (DHOMÉ, 2014, p. 14).

A sua história coincide com diversos momentos da história do Brasil, desde seu
descobrimento, seu desbravamento pelos bandeirantes, a criação dos primeiros povoados e a
sua vasta utilização na atividade pecuária e agrícola. Personagens famosos na formação da
cultura brasileira se relacionam com as regiões banhadas por esse rio ou tem origem nelas.
O São Francisco, também conhecido como rio-mar, chamado de Opará, na linguagem
tupi-guarani, tem as seguintes informações geográficas, de acordo com a Agência Nacional das
Águas:

Fundamental pelo volume de água transportada para o Semiárido, a Região
Hidrográfica do São Francisco abrange 521 municípios em seis estados: Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás, além do Distrito Federal. Com
2.700km, o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e escoa
no sentido Sul-Norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para o
Sudeste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa entre Alagoas e Sergipe. Devido à
sua extensão e aos diferentes ambientes que percorre, a região está dividida em Alto,
Médio, Sub-Médio e Baixo São Francisco. A bacia concentra a maior quantidade e
diversidade de peixes de água doce da região Nordeste. (BRASIL, s/d)

A bacia do rio São Francisco se divide em quatro trechos: alto São Francisco, médio
São Francisco, submédio São Francisco e baixo São Francisco. Um importante afluente do rio
São Francisco é o rio das Velhas, a bacia hidrográfica do rio das Velhas, que está localizada
dentro do estado de Minas Gerais, é o maior afluente em extensão da bacia do São Francisco.
A área total da bacia é de 641.000 km², com a extensão total de 2.700 km, da cabeceira à sua
foz, conforme pode ser visto na Figura 1, abaixo.
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Figura 1: Mapa do rio São Francisco

Fonte: Disponível em: <http://www.sfrancisco.bio.br/rio/mapbacia.html>. Acesso em: 13 out 2015.

Uma equipe do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(IEPHA), em parceria com a Universidade de Montes Claros (UNIMONTES), percorreu,
durante três anos, a parte navegável do rio São Francisco para identificar os bens culturais da
região, interessados em proporcionar o registro do seu rico patrimônio. A metodologia utilizada
pretende servir de modelo de inventário e registro para serem executados em outras regiões:

O IEPHA/MG encontra-se munido de informações para propor políticas de
salvaguarda ao patrimônio cultural daquela região, como o Registro de bens
imateriais, o tombamento de bens culturais materiais, ampliação do inventário e
linhas de pesquisa. Além disto, a experiência adquirida com o projeto permitiu ao
instituto consolidar uma metodologia de inventário e registro própria e que poderia
ser executada em outras regiões do estado. (MINAS GERAIS, 2015, p.3)

Dessa forma o IEPHA/MG lançou, em outubro de 2015, uma publicação sobre o rio
São Francisco, denominada “Caderno do Patrimônio Imaterial: Inventário Cultural do Rio São
Francisco.” Nesse material foram identificados os bens culturais de natureza material e
imaterial, identificação fundamental para o reconhecimento e a patrimonialização do rio:

O rio, que conforma e delimita espaços, verte água e cultura na vivência dos seus
habitantes. A identidade e a tradição de sua população se expressa de variadas formas
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como nos saberes de adaptação e de modificação do ambiente, nos causos, mitos e
lendas, na cultura material, nas artes e artesanatos, nos saberes de cura, na culinária,
na expressão de fé e de religiosidade e em tantas outras. (MINAS GERAIS, 2015)

Para se construir este inventário, os mapas foram fundamentais na identificação das
referências culturais da população, a localização de comunidades com suas diversidades
culturais extraordinariamente ricas. De acordo com Feitoza, tudo ocorre no entorno do rio “que
ao mesmo tempo é uma hidrovia, um meio de provisão, um centro de encontros e negócios, e
um lugar de encanto. A cultura das águas é patrimônio ambiental, que predomina sobre o solo”
(FEITOZA, 2014, p. 52). Ele conclui que o homem está ligado ao rio, promovendo assim a
cultura das águas. Essa cultura está refletida na produção cultural que representa as paisagens
do rio por poetas e compositores.
O autor continua:

As paisagens são celebradas em versos e prosas. Seus intérpretes, alguns dos séculos
passados, realçaram as belezas naturais dos rios e fizeram evocações das maravilhas
que viam. Viram, pois, uma paisagem cultural brasileira pela harmonia dos seus
elementos em processo de interação com o homem. (FEITOZA, 2014, p.54)

A integração dos povos enraizados no curso do rio se deu também pela intensa
navegação. O rio possibilitou, por consequência, abundância de acesso a mercadorias aos
nativos que habitaram suas ribeiras e ali organizaram seu modo e estilo de vida, pois era um rio
navegável por toda sua extensão no passado. Hoje com o nível das águas bem abaixo do normal,
é navegável somente em alguns dos seus trechos, entre as cidades de Pirapora até Juazeiro e
Petrolina, por 1.371 km, menos da metade do total dos seus 2.700 km.
O rio São Francisco representa um valor simbólico culturalmente sintetizado na
existência e na vida que ele proporciona. São conjuntos de histórias, memórias, saberes e
segredos das águas do ‘Velho Chico’. A identidade das comunidades é, portanto, marcada pela
navegabilidade do rio e também pela atividade da pesca.
Dhomé ressaltou o aspecto da memória coletiva transformada em identidade e integrada
à natureza:

O rio é um espaço de sociabilidade onde a memória coletiva faz sentido e se
transforma em identidade quando se integra ao conjunto da fauna, da flora e de
diversos gêneros viventes no curso do rio. [...] O rio é parte da vida e da cultura desse
povo, que não consegue se reconhecer sem o rio. Dele tiram o seu sustento diário nas
ilhas e vazantes que proporcionam o cultivo do alimento e até abastecem os mercados

106

locais e regionais. Dali, o povo ribeirinho aprendeu não só a retirar o peixe, mas a
tratá-lo com a sabedoria que lhe é peculiar. (DHOMÉ, 2014, p. 14)

Do rio dependem a vida e a atividade econômica de uma vasta população. Como “rio
da integração”, ele participou na formação da identidade dos povos que ali vivem, promovendo
uma integração do território brasileiro, que segundo documento do IEPHA/MG, se deve à
interação entre as diferentes etnias e culturas, que se deram na vivência cotidiana com o rio,
passando posteriormente a se autodenominarem “povos sanfranciscanos” ou “gente do São
Francisco”:

O rio São Francisco foi e é fundamental para a integração do território brasileiro. Ao
longo da nossa história, marcada por diversos conflitos, relações de dominância,
concessões e assimilações, o rio possibilitou a interação étnica e cultural entre
portugueses, indígenas e africanos que formaram os povos que ali vivem. A
importância e a riqueza cultural dessa região estão, sobretudo, na vivência diária
desses povos e na sua interação com o ambiente natural. Essa “gente”, os
autodenominados “povos sanfranciscanos” ou “gente do São Francisco”, como os
geraizeiros, pescadores, ribeirinhos, barranqueiros, quilombolas, indígenas, remeiros,
vazanteiros, veredeiros, campineiros, catingueiros, chapadeiros, entre tantos outros
estabelecem uma relação íntima com o rio, fazendo dele um elemento fundamental
para a constituição de suas identidades. (MINAS GERAIS, 2015, p. 8)

Chamado por muitos de o Rio da Integração Nacional, por ser o caminho de ligação
do Sudeste e do Centro-Oeste com o Nordeste, o rio São Francisco passa por várias regiões e
abrange 521 municípios, o que representa 9% do total de municípios do país, em seis estados
distintos.

Por sua natureza, o rio São Francisco sempre foi integrador. Na sabedoria africana,
segundo Ricardo Andrade, "o nascimento de um rio não acontece quando a água brota
da terra. Existe por trás do nascimento de um rio um enorme fundamento". Assim é o
rio São Francisco, que, descendo de sul a norte pelo ventre da terra, une e integra
diferentes povos e culturas como querendo abraçar as diferentes regiões brasileiras,
estendendo-se ao mar. Esses povos de diversas línguas e costumes legaram fortes
traços da sua expressão cultural, perpetuadas ainda hoje através das lendas e mitos
que compõem o imaginário social das populações que margeiam o rio. (...) Descobrir
o rio enquanto integração é, antes, voltar no tempo e mencionar a contribuição das
diversas culturas no estabelecimento das povoações que ali se formaram. (DHOMÉ,
2014, p. 33)

O rio São Francisco tem sua importância fundamentada também no fato de que ele faz
parte da vida de mais de 15 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 8% da população brasileira,
somando

inúmeras

comunidades

tradicionais:

quilombolas,

barranqueiros, vazanteiros, geraizeiros, veredeiros, entre outros.

indígenas,

ribeirinhos,
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A grande fertilidade do rio São Francisco se comprova pelo assentamento de diversas
populações que ocuparam suas margens. O uso das águas naquela região é longevo, tanto que
registros arqueológicos indicam que a ocupação humana começou há 12 mil anos (PROUS,
2009, p. 128), deixando marcas na estrutura do rio, na sua história e na sua paisagem,
reafirmando costumes milenares dos povos que ali se estabeleceram. Ainda segundo o
documento do IEPHA/MG, o rio foi utilizado pelo império como uma base física para promover
a união de territórios nacionais, devido às inúmeras possibilidades de atividades econômicas
geradas por ele. A Figura 2, representada pela imagem abaixo, mostra apenas um pouco da
imensidão do rio São Francisco.

Figura 2: Imagem aérea parcial do rio São Francisco.

Fonte: Programa Globo Repórter. Disponível em:<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/11/viagempelo-rio-sao-francisco-revela-paraiso-e-historias-de-misterio.html>. Acesso em: 9 nov 2015.

Entre os anos de 1930 e 1940, o rio São Francisco foi priorizado nos planos de
desenvolvimento, durante o governo Getúlio Vargas. Por sua grandeza e importância
estratégica, social, econômica e cultural, o rio São Francisco, ao longo dos anos, foi e é o espaço
de grandes projetos nacionais. De acordo com o IEPHA:

Durante o século XIX, após o processo de emancipação de Portugal, o rio São
Francisco foi eleito pelo governo como suporte físico para a unidade territorial do
império, promovida também pela convergência das diversas etnias e culturas que se
interligavam pelas suas águas. (...) Tais populações começaram a ocupar as vazantes,
chapadas, áreas alagadiças, ilhas e as terras pouco distantes do rio, fixando e
estabelecendo ambientes comunais e uma dinâmica socioeconômica característica.
Criavam gado, pescavam, extraiam plantas e frutos, construíam casas com barro e as
cobriam com palhas de buriti e bananeira, para utensílios domésticos utilizavam o
couro e a madeira, produziam cachaça, licores e farinha de mandioca, fabricavam
barcos, trabalhavam como remeiros, festejavam os santos e se divertiam com os
versos e as danças. (MINAS GERAIS, 2015, p. 25)
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As suas características levam ao reconhecimento do seu valor patrimonial tanto
natural, quanto material e imaterial, que é expresso de um modo contundente nos inúmeros bens
culturais dele advindos. Nesse sentido, o rio é reconhecido por exercer influência na expressão
de seus habitantes, através de ofícios, práticas cotidianas e paisagens culturais:

As cidades e comunidades que margeiam o São Francisco têm o rio como principal
fonte de construção de suas estruturas sociais, econômicas e culturais. O rio exerce
influência física e simbólica nas práticas cotidianas de seus habitantes. Suas
referências são inúmeras e complexas e podem variar entre diversas formas de
expressão, ofícios, práticas cotidianas e paisagens culturais. (...) É um patrimônio
natural, material e imaterial, devido à força de sua expressão simbólica e identitária
atuante na construção da identidade sertaneja e ribeirinha e de espaços de
sociabilidade nas cidades e comunidades próximas. Conforme visto, o Rio São
Francisco produziu um vasto emaranhado de bens culturais que cativam,
impressionam e emocionam. (MINAS GERAIS, 2015)

Riquíssima em recursos naturais e culturais, a bacia do São Francisco abriga
diversidades de culturas de locais históricos, sítios arqueológicos e de importantes centros
urbanos. Neste sentido, não há como se separarem as identidades comunitárias da sua vida em
relação ao rio, que é marcada por uma conexão profunda entre a natureza e o ser humano. Este
aspecto indissociável é ressaltado pelo IEPHA/MG:

Esses povos possuem vínculo sólido e profundo com o rio São Francisco, a vegetação,
a lua, o sol e a terra. A natureza, além de essencial à vida, pois é do seu uso que se
obtém o sustento, define formas de sociabilidade e lhes confere identidade e
diversidade cultural. Estas comunidades abrigam e dão suporte para o
desenvolvimento das múltiplas tradições e manifestações culturais da região. Assim
como as águas se misturam neste universo hídrico, as identidades se mesclam e se
delimitam, sendo possível encontrar, por exemplo, comunidades quilombolas e
vazanteiras ao mesmo tempo. (MINAS GERAIS, 2015, p. 35)

Na atualidade, a transposição de suas águas para as populações do semiárido
nordestino brasileiro “tem suscitado uma série de discussões na sociedade” (MINAS GERAIS,
2015, p. 10).
Sabemos que a transposição das águas de um rio pode beneficiar milhões de pessoas
que sofrem com a escassez da água, contudo a preocupação maior é gerada em virtude dos
efeitos no seu ecossistema, pois a transposição causa muitos transtornos tanto para a fauna e
flora, quanto para a população ribeirinha, que naturalmente é atingida de forma direta.
Devemos, contudo, observar que o impacto desta operação nas culturas locais e na paisagem
cultural do rio são aspectos problemáticos não menos importantes.
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Como afirmamos anteriormente, o próprio rio é símbolo de vida, pois traz identidade
e pertencimento entre os povos e regiões “através de um grande filete de água que corre da serra
ao mar.” (DHOMÉ, 2014, p. 51). Apesar da crise e das mudanças por que passa, o seu papel
como rio integrador se firma cada vez mais. Sobre isso discorre Dhomé:

O rio São Francisco continua cada vez mais integrador. Diante das questões da
modernidade, onde as necessidades atuais se tornaram mais emergentes, maior
necessidade tem-se de perceber e reconhecer o São Francisco enquanto rio da
integração nacional. Facilitador do desenvolvimento das dezenas de cidades e
comunidades que o margeiam, gerador dos recursos naturais necessários ao povo
ribeirinho, lugar onde brota vida e esperança. É o Opará, rio-mar nas entranhas do
sertão. (DHOMÉ, 2014, p. 51)

Devemos reconhecer que nos dias atuais, infelizmente, estamos vivenciando uma
situação alarmante. No pior período do ano, em outubro de 2015, foram registradas as maiores
temperaturas do século no Brasil, as chuvas não vieram como o esperado. Com isso o rio São
Francisco amarga uma seca sem precedentes, o que dá margem a um comparativo alarmante,
como visto na Figura 3.

Figura 3: Comparativo "antes e depois" da seca do rio São Francisco.

Fonte: Revista Ecológico. Disponível em:>http://www.revistaecologico.com.br/esite/kcfinder/upload/images/riosao-francisco-antes-e-depois-da-seca.jpg<. Acesso em: 8 nov 2015.

Notícias correntes, nos principais jornais de Minas Gerais, anunciam que já estão secos
ou intermitentes 70% dos córregos ou ribeirões que alimentam o rio São Francisco. O estado
fornece 72% dos recursos hídricos da bacia, levando a crise para além das divisas mineiras.
(PARANAIBA; RIBEIRO, 2015). Esta queda drástica do nível do rio, como ocorreu também
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no ano de 2014, compromete ainda mais o processo de recarga para os próximos anos. Como
se não bastasse, em 2012, pesquisadores já pré-anunciavam a ‘extinção inexorável’ do rio São
Francisco. (MOTTA, 2012). Existe também uma grande preocupação com a questão de suas
nascentes, como demonstra a matéria dos jornalistas Guilherme Paranaiba e Luiz Ribeiro, do
jornal Estado de Minas:

O secretário-executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Maciel
Oliveira, demonstra preocupação com os processos erosivos e com o desmatamento,
comuns no território mineiro, principalmente pelo fato de Minas ser o estado
considerado caixa d’água do velho Chico. Se além deste período seco ainda tivermos
um rio desprotegido, com certeza vamos ter problemas maiores. Sem a proteção dos
locais de nascentes, por exemplo, não termos como manter as áreas de produção da
água. (PARANAIBA; RIBEIRO, 2015)

Fruto do descuido com as nascentes, a falta da preservação da paisagem natural, aliada
ao desmatamento das matas ciliares, que protegem as nascentes e os rios, faz com que a situação
se agrave cada vez mais. Como consequência, a maior parte da vegetação do entorno da bacia
do rio São Francisco, formada pela Caatinga, único bioma específico e próprio do Brasil,
encontra-se também extremamente ameaçada. Siqueira, citado por Cláudio Motta, afirma que
96% da vegetação das margens já foi destruída:

Menos de dois séculos depois, restam apenas 4% da vegetação das margens do Rio
São Francisco. Desprovidas de cobertura verde, elas sofrem mais com a erosão, que
assoreia o rio em ritmo acelerado. Os solos apresentam altos índices de salinização e
os açudes ficam com a água salobra. Aumentam as áreas de desertificação. O Velho
Chico está praticamente inviável como hidrovia. Espécies foram extintas e
ecossistemas estão profundamente alterados. O impacto do aquecimento global na
Caatinga, que é o local mais ameaçado pelas mudanças climáticas, será dramático.
(SIQUEIRA apud MOTTA, 2012)

Como se sabe, o rio São Francisco se tornou um rio agonizante, sem cobertura ciliar,
sem drenagens, sem conservação de canais, que está com o passar do tempo sendo
definitivamente decretado à morte e que clama por recuperação. Já no ano de 1973, foi
elaborado, sob encomenda do governo brasileiro, um extenso relatório em cinco volumes do
Bureau of Reclamation com estudos e levantamentos de toda a bacia são-franciscana. O
relatório versava sobre o aproveitamento racional de seus recursos hídricos com recomendações
técnicas para construção de barragens estratégicas, recuperação e manutenção das coberturas
ciliares e planejamento de aproveitamento múltiplo e racional de suas águas. O relatório
considerava urgente, já naquela época, a definição de opção prioritária pela irrigação ou por
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geração de energia. Segundo Dhomé este relatório ficou arquivado durante anos e sem uso, à
mercê das traças (DHOMÉ, 2014, p. 75).
Por essa razão, torna-se indispensável o cuidado com este recurso insubstituível e cada
vez mais escasso. De acordo com o prefeito de Aracaju, em Sergipe, João Alves, a situação é
de fato alarmante, tanto que o chefe do executivo estadual expôs ao jornalista Antonio Vital, da
Rádio Câmara, que “Eu diria que, com muita sorte, o rio São Francisco pode chegar a mais um
ano de vida.”34, discurso que nos atesta o real estado da arte de um verdadeiro patrimônio
brasileiro.
Concomitantemente às indeterminações e às dificuldades enfrentadas pelas
populações banhadas pelo rio, surgem novos interesses econômicos, sociais e culturais. “Seu
exotismo e peculiaridades atraem turistas; seu potencial agroindustrial, principalmente na área
da fruticultura, desperta o interesse de investidores nacionais e estrangeiros; seu povo, sua arte
e seus costumes atraem antropólogos e sociólogos” (CUNHA, 2014, p.12).
Sabemos da importância crucial das paisagens nessa redescoberta dos valores
associados ao rio, e na sua conversão em patrimônio cultural, através dos mecanismos presentes
na própria Constituição Federal. Segundo Feitoza:

A Constituição Federal de 1988 considerou como integrante do patrimônio cultural
os sítios de valor paisagístico. [...] A ideia de patrimônio valoriza a identidade de um
povo e conduz ao juízo de que, a coletividade fez a opção por aquele sítio de
harmoniosa composição dos seus elementos reveladores da bela paisagem. [...] a
importância, que estimula uma projeção jurídica, volta-se para um ambiente
ecologicamente sadio, com a preservação das paisagens para o deleite de todos e
identidade cultural. A terra, no sentido amplo do planeta, oferece belezas, sugestivas
de uma proteção pelo lado jurídico, social, ambiental, ético e estético. (FEITOZA,
2014, p. 46 e 48)

“O rio São Francisco, assim como o rio Doce, é mais um rio que está morrendo. E,
como todos os rios do mundo que morrem, morre a partir da foz.” (VITAL, 2015). Temos isso
como uma tragédia sem precedentes, que se tornou uma causa urgente que solicita ações
concretas e imediatas para se evitar uma catástrofe local que afetará milhares de pessoas. Esta
causa se torna mais premente, principalmente se pensamos que no final deste século a
população mundial irá superar a marca de dez bilhões de pessoas, aumentando naturalmente a

34

Matéria veiculada na internet e também transmitida pela rádio câmara, com texto e áudio disponíveis em:
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/radioagencia/491914-pode-faltar-agua-no-rio-saofrancisco,-alertam-especialistas.html>. Acesso em: 21 nov 2015.
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procura e o consumo deste bem precioso que é a água doce. Como sabemos, o local afeta o
global, tudo está interligado e as ações do presente certamente determinarão o futuro próximo.
Se não considerarmos os rios como elemento fundamental da nossa existência e não
priorizarmos a paisagem como um elemento importante na preservação dos recursos naturais,
poderemos presenciar o pior que se pressupõe: a morte dos rios, como já vem acontecendo no
rio em questão. Conforme o CBHSF, esta crise não é pontual, mas sistêmica, provocada ao
longo dos anos, por uma política desarticulada e por omissão dos governos federal, estadual e
municipal.35
O Parque Nacional da Serra da Canastra, onde se encontra a nascente do rio São
Francisco, também precisa ser monitorado, pois se trata da sua principal nascente, o que não
exclui a preocupação com todas as nascentes dos outros rios que deságuam no São Francisco,
as quais precisam também ser protegidas. Ações positivas dos governos e reformulação da
legislação vigente são necessárias a fim de permitir ao Rio São Francisco continuar cumprindo
o seu destino de integrar os povos e promover a qualidade de vida presente e futura.
Como contraponto, o rio Amazonas hoje é exemplo de fartura de água e possui uma
paisagem que é considerada a marca registrada do Brasil com uma realidade completamente
distinta. No entanto, deve-se questionar até quando essa fartura continuará existindo e se há o
devido reconhecimento da importância cultural desse rio. Esse será o tema do nosso próximo
capítulo.

5.2 O rio Amazonas

“[...] A Amazônia é talvez a terra mais nova do mundo [...].
Daí esta singularidade: é de toda a América a paragem mais
perlustrada dos sábios e é a menos conhecida [...]. A literatura
científica amazônica, amplíssima, reflete bem a fisiografia
amazônica: é surpreendente, preciosíssima, desconexa. Quem
quer que se abalance a deletreá-la, ficará, ao cabo desse esforço,
bem pouco além do limiar de um mundo maravilhoso.”
Euclides da Cunha

35

Declaração fornecida ao site irrigação.net, em 2014. Disponível
em:<http://www.irrigacao.net/outras_noticias/comite-propoe-acoes-para-aliviar-problemas-no-rio-saofrancisco/>. Acesso em: 29 out 2015.

113

Falar do rio Amazonas é falar da própria Amazônia. A Amazônia corresponde a um
terço da América do Sul e sua área se estende por vários países desse continente, principalmente
o Brasil. Distribuídos em nove estados brasileiros, reunidos na chamada Amazônia Legal, são
eles: Maranhão, Pará, Tocantins, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Mato Grosso.
A Amazônia contém os mais volumosos cursos d’água do planeta, que cortam todas essas
regiões. Por isso, o nome técnico do seu ecossistema é ‘floresta úmida’, pois tem água doce
correndo por todos os lugares.
A floresta amazônica ocupa um total de seis milhões e quinhentos mil quilômetros
quadrados, o que totaliza 40% do território brasileiro, passando por diversos países: Brasil,
Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Possui
grande diversidade de fauna e flora, sendo considerada como o pulmão do mundo. A bacia
Amazônica, com cerca de quatro milhões de quilômetros quadrados, é considerada a maior do
mundo.
O binômio riqueza/responsabilidade social se traduz na necessidade da proteção e
preservação desse vital patrimônio brasileiro. O rio significa, além da maior riqueza ambiental,
o alimento, o transporte, o lazer e o comércio. Mas a acelerada alteração ambiental, social e
cultural, numa região de fundamental e estratégica importância, tem tido grande impacto para
o nosso país. Os resultados, negativos e preocupantes, em todo o país, da devastação da floresta
amazônica são visíveis e difíceis de mensurar, naturalmente preocupantes por ser um dos
biomas mais importantes e ricos para a humanidade. De acordo com Brandini, essa riqueza é
imensurável:

É o conjunto dos biomas de uma nação que gera suas riquezas e formata suas
características culturais e socioeconômicas. Em escala regional, cada bioma tem seu
papel para o desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo. A Amazônia
não tem preço. Os serviços ambientais e o potencial biotecnológico são imensuráveis
na nossa (pelo menos na minha) escala de valores. Mas considere como seria sua
vida aqui no Brasil sem a Amazônia. (BRANDINI in Amazônia Azul, 2013, p. 67)

A imagem aérea abaixo, representada pela Figura 4, oferece uma pequena amostra da
magnitude e importância do rio Amazonas para a preservação da Amazônia e de todas as
regiões que dele dependem.

114

Figura 4: Imagem aérea demonstrativa de um pequeno trecho do rio Amazonas e da
Amazônia.

Fonte: Site Mundo Guru. Disponível em: <http://mundo.guru/o-rio-amazonas-saiba-mais-sobre-esse-famoso-rio/>.
Acesso em: 22 out 2015.

Estudos brasileiros e peruanos descobriram, em 2008, que o rio Amazonas, com seis
mil novecentos e noventa e dois quilômetros de extensão, era maior que o Rio Nilo em cento e
quarenta quilômetros (LEITE, 2015, p.20). O rio Amazonas nasce no alto das cordilheiras dos
Andes, a lagoa Mclntyre no Nevado Mismi. Porém, em 2009, da mesma forma como aconteceu
com o rio Amazonas, outros estudos apontaram que o Rio Nilo tem na verdade sete mil e oitenta
e oito quilômetros de extensão e que sua verdadeira nascente é outra, o Rio Rukarara. Mas,
apesar de sabermos que o rio Nilo é um pouco mais comprido, o maior volume e vazão de água
é sem dúvida a do rio Amazonas, como aponta Marcelo Leite:
A questão é que geralmente ‘maior rio do mundo’ faz referência apenas a ‘maior
extensão’. Por outro lado, esquecendo os estudos acadêmicos, o que na prática
impacta a vida em todas as suas formas não é o comprimento de um rio, mas a sua
força, sua importância, sua potência e para isso o melhor indicador de medida é a
vazão de água (m³/s) na sua foz. Pelo critério de vazão, o rio Amazonas é praticamente
60 vezes ‘maior’ que o Nilo! E como se não fosse suficiente, na lista de maiores rios
do mundo contabilizados por vazão, estão em destaque os não menos enormes
afluentes do Amazonas (Madeira, Negro, Marañon, Japurá, Tapajós, etc.). Essa é a
incrível bacia do rio Amazonas. Não há nada parecido no mundo, nada tão gigantesco!
(LEITE, 2015, p.23)

A foz do rio Amazonas despeja um quinto de toda a água fluvial da terra, sua torrente
penetra mais de cento e cinquenta quilômetros para dentro do Oceano Atlântico. Sua foz tem
trezentos e vinte quilômetros de largura e seu leito é tão profundo que os navios vindos do mar
podem navegá-lo por três mil e setecentos quilômetros terra adentro.
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A Amazônia sempre foi cobiçada internacionalmente. E foi exatamente em 1992, na
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que vários países
propuseram que as florestas tropicais fossem internacionalizadas, como discorre Toledo:

Um bloco de nações que queria que as florestas tropicais fossem definitivamente
internacionalizadas enfrentou um contendor organizado que defendia a manutenção
da soberania nacional sobre os recursos naturais. Surpreendidos, os países
desenvolvidos viram as Nações Unidas reafirmarem o princípio de Direito
Internacional de Meio Ambiente, segundo o qual cada Estado é a autoridade soberana
sobre seus recursos naturais, inclusive florestais, e revelarem a verdade de que os
grandes responsáveis pelo desequilíbrio ecológico global eram os países
industrializados (TOLEDO, 2012, p.450)

Durante muitos anos, ouviu-se falar sobre a internacionalização da Amazônia e a
preocupação da perda da soberania nacional sobre ela sempre foi grande, pois se trata de uma
preciosidade única no planeta. Destaca-se, no contexto continental, a imensidão dos rios e da
floresta amazônica, que cobrem juntos dois quintos da América do Sul.
Com toda essa repercussão, o desejo de conhecer in loco a Amazônia nos
acompanhava há muito tempo. Com essa pesquisa conseguimos realizar o grande sonho. Porém,
não é tarefa das mais simples descrever aqui tudo o que vivenciamos, pois a floresta tem uma
pluralidade e vivacidade, de fato, extraordinárias. As paisagens, as fisionomias e as histórias
dessa região a tornam absolutamente única. Foi possível testemunhar uma riqueza cultural
impressionante, dos povos e das regiões, praticamente desconhecidos pela maioria de nós. A
Amazônia mostrou-se surpreendente, capaz de fazer com que qualquer indivíduo se sinta
tomado por sentimos agradáveis diversos ao se deparar com a imensidão de águas e verde, pelo
poder dos rios, pela natureza exuberante, pelo exotismo das manifestações culturais, pelas
histórias e estórias que pudemos ouvir, em um local de grande biodiversidade, no qual em
apenas um quilômetro quadrado é possível encontrarmos 90 mil espécies vegetais diferentes.
A maior bacia hidrográfica do mundo, situada na maior floresta do planeta, é única e
tem sua parcela incontestável na construção da nossa identidade e da cultura brasileira, que
sempre teve contribuição expressiva da região amazônica. Porém, notamos que a
desinformação e as imagens negativas veiculadas pelas mídias nacionais e internacionais não
contribuem para acabar com a imagem e o consenso injusto de que a Amazônia é uma imensa
área desmatada, perigosa, violenta, além de ser tomada por criadores de gado e madeireiras.
É de grande importância a história e a cultura dos povos da Amazônia, que se
desenvolveram no contexto da sua bacia. Segundo Leite, “toda a Amazônia tem a floresta como
pano de fundo, mas é ao longo da bacia do rio Amazonas que a vida pulsa mais forte. Apesar
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da importância da mata e da força dos inúmeros rios, quem por fim realmente comanda tudo é
o rio Amazonas.” (LEITE, 2015, p.20)
A vida nessa região é regida pelo rio e esta é a realidade das comunidades que vivem
ao longo dele e dos seus poderosos afluentes. Os rios fazem parte do cotidiano e da paisagem
amazônica. Os registros que colhemos durante visita técnica a Manaus e a Novo Airão foram
vários, incluindo depoimentos em áudio e vídeo dos ribeirinhos, caboclos, índios e comunidade
local. Foram vários personagens significativos, todavia, o protagonista, razão da existência de
toda esta enriquecedora experiência, é mesmo o rio Amazonas e seus afluentes.
Todos esses registros serviram para comprovar que a proteção da água como
patrimônio cultural e a proteção da sua paisagem são fundamentais para a salvaguarda dos seus
bens e manutenção do equilíbrio socioambiental da região. Existe uma unicidade dos aspectos
a serem protegidos que poderiam perfeitamente ser contemplados com uma legislação adequada
à realidade brasileira, mas infelizmente o que se observa é que inexistem mecanismos eficazes
para aplicação da legislação existente.
No estado do Amazonas, entre Manaus e o Arquipélago de Anavilhanas, percorremos
muitos quilômetros por terra e pelos rios, registrando modos de vida dos caboclos, dos
pescadores, dos garimpeiros, das comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas. O Parque
Nacional de Anavilhanas, o qual tivemos a oportunidade de visitar, é uma unidade de
conservação brasileira, que visa à proteção integral da natureza, localizado no rio Negro
próximo ao Parque Nacional do Jaú.
De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Socioambiental (ISA), publicada pelo
site Unidades de Conservação no Brasil, temos que:

As Unidades de Conservação na Amazônia Brasileira enfrentam muitos desafios: a
expansão da fronteira agropecuária, a mineração, a exploração de madeira ilegais e
as grandes obras de infraestrutura nos projetos de governo, como estradas e
hidroelétricas, que vêm convertendo as paisagens naturais e já derrubaram mais de
22% da floresta amazônica. Isso claramente coloca as Unidades de Conservação
como ponto fundamental na estratégia de contenção do desmatamento na Amazônia
e na viabilização de um modelo de desenvolvimento regional justo que contemple os
diferentes modos de vida e apropriação do território, alternativos ao modelo
predatório desenvolvimentista.36
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Dados
encontrados
no
site
Unidades
de
Conservação
no
Brasil.
Disponível
em:<http://uc.socioambiental.org/c%C3%B4mputos/rankings-amaz%C3%B4nia-legal/desmatamento>. Acesso
em: 22 out 2015.
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O território do Parque Nacional de Anavilhanas, que é uma unidade de conservação,
conta com uma área de mais de 6 milhões de hectares, e é repartido pelos municípios de Novo
Airão, Iranduba e Manaus. Envolve mais de 400 ilhas, sendo considerado o segundo maior
arquipélago fluvial de águas doces do mundo, ficando atrás apenas do de Barcelos, também
situado no estado do Amazonas, com mais de 800 ilhas. Primeiramente, o Parque Nacional de
Anavilhanas foi elaborado como estação ecológica, através do Decreto nº 86.061/81, mas com
a Lei ordinária nº 11.799/2008, a unidade de conservação se transformou em parque nacional.
O ICMBio é responsável pela sua administração, e somente visitas de cunho educacional são
permitidas.
O arquipélago de Anavilhanas está situado no mais importante afluente do rio
Amazonas, o rio Negro, exibindo a grande riqueza desta região, com seus inúmeros igarapés e
igapós neste rio-mar de águas doces que não se misturam. “Ele [o rio Negro] nasce nos
misteriosos minerais das cordilheiras guianeses e desliza-se turbilhonando em corredeiras ao
subcontinente, para confrontar-se com o Rio Solimões para formar o rio máximo Amazonas.”
(SOUZA, 2015, p. 43)
Neste local, onde se originaram e vivem povos diversos, a cultura se exprime de um
modo bastante diversificado, pois como atesta Souza, “a capacidade de inventar dos rios é
infinita, e somente a observação detalhada é capaz de se dar conta de tanta diversidade.”
(SOUZA, 2015, p. 45). O estudioso afirma que rio Negro é um traço-de-união geográfico a
compor culturas:

É por isso que alguns rios se tornam eixos históricos, referenciais da experiência
humana: berços civilizatórios. O mar é vasto demais e convida a dispersão, inimiga
do processo civilizador. Há, assim, os fulcros civilizatórios do Nilo, do Mississipi,
do Reno, do Volga... e, no grande planeta dos rios que é a Amazônia, a linha sinuosa
do Rio Negro em seu testemunho permanente de tantas civilizações que ali se
cruzaram, se hostilizaram e se esvaíram no tempo, porque de todos os rios do vale
amazônico o Negro é o mais especial, único. (SOUZA, 2015, p,45)

O Encontro das águas dos rios amazônicos é outro evento grandioso que merece ser
destacado. O encontro entre os rios Negro e Solimões, dois dos principais rios da Amazônia, é
responsável pelo surgimento do rio Amazonas. O rio Negro tem águas quentes, pretas, ácidas e
calmas e que se chocam com a água barrenta e fria do rio Solimões. Por mais de 100 quilômetros
as águas não se misturam, deixando um desenho único na exuberante paisagem amazônica, o
que constitui um dos mais impressionantes e misteriosos fenômenos da natureza. O processo
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de tombamento levou em conta “o seu elevado valor arqueológico, etnográfico e paisagístico”
(BRASIL, 2010).
O tombamento do monumento natural “Encontro das Águas dos Rios Negro e
Solimões” foi aprovado com unanimidade pelo IPHAN em 2010 e promoveu o tombamento do
Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões inscrito no Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico. Posteriormente o Governo do Estado do Amazonas contestou
judicialmente essa decisão, a qual foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), pois havia
interesses econômicos na construção do Terminal Portuário das Lajes, impedido pelo
tombamento.
Segundo o Ministro Dias Toffoli, esta questão envolve um conflito federativo, na
alçada de competência do STF, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição
Federal. Para o ministro, o conflito coloca em risco o pacto federativo: “A princípio pode
parecer uma disputa pequena entre um estado e uma autarquia quanto a um tombamento. Mas,
ao fim e ao cabo, eu penso que isso gera um conflito federativo de tal ordem que tanto melhor
que seja julgado pelo STF.” (TOFFOLI apud BRASIL, 2014). O processo aguarda julgamento.
Pelos significativos valores naturais e culturais que estão associados a esse fenômeno,
sua proteção é significativa e primordial. O valor paisagístico é destacado por Soares:
A diferença de cores das águas impressiona por sua beleza paisagística volume e
unicidade. A característica ímpar da região é o longo trecho durante o qual é possível
visualizar as diferenças das águas, que se destacam pela coloração, pela densidade,
pela temperatura e pela velocidade, formando um espetáculo natural memorável a
todos que o presenciam. (SOARES et al. 2015, p. 104)

Vale ressaltar ainda que o Encontro das Águas está localizado em uma área importante,
situada sobre a região de formação do aquífero de Alter do Chão. Estudos recentes revelam
importantes

aspectos

geográficos

e

históricos,

paleontológicos,

sedimentológicos,

estratigráficos, hidrológicos, biológicos etc., constituindo um inestimável acervo geocientífico
que deve ser preservado.
Devido à sua descoberta recente, seus significados e origens não foram ainda
pesquisados devidamente, nem mesmo os vestígios de seu uso pelos povos amazônicos, tal
como afirma Soares:

Tais vestígios são verdadeiramente parte da história não apenas dos povos
amazônicos, mas também de todo o povo brasileiro, com valor de uso intangível que
não pode ser menosprezado nem pelo Poder Público nem pela sociedade local,
especialmente por se tratar de descoberta recente, não tendo havido estudos
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suficientes no local para que se possa determinar suas origens ou significados.
(SOARES et al. 2015, p. 107)

Em suma, o Encontro das Águas hoje não representa somente a junção de dois rios
formando um monumento natural, mas passou a espelhar todo o povo daquela região. Quem
mora nas margens do rio Negro e Solimões se reconhece na vastidão dos rios e leva a vida
interagindo com a natureza e suas riquezas paisagísticas.
Na Amazônia, a vida se faz à beira d’água e na beira d’água, onde a plataforma é uma
extensão natural da casa do ribeirinho e espaço de convivência comunitária. No rio, ou à
margem dele, lava-se a roupa, limpa-se o peixe, as crianças são banhadas, os rituais coletivos
são realizados. No mundo das águas, os barcos incorporam múltiplas funções (transporte, casa,
comércio, hospital etc.) e a pesca é a alma da cultura. Com suas diversas mitologias, o
imaginário amazônico influencia também outras regiões do Brasil.
A presença de diversas etnias indígenas na Amazônia demonstra a possibilidade de
convivência do ser humano com a natureza em modelos sustentáveis. A cultura indígena é
absolutamente integrada à paisagem, na medida em que seu modo de vida foi forjado durante
milhares de anos, constituindo uma fonte de sabedoria única.
Além disso, destaca-se a existência de cerca de 107 povos indígenas isolados, que
possivelmente optaram por não viver em contato com não índios e outras tribos, adquirindo
autossuficiência social e econômica (BRASIL, 2015). Sua sobrevivência depende
exclusivamente do rio e da floresta. A cultura dos povos isolados é desconhecida, pois não se
sabe quais são suas origens, suas línguas, e seus costumes. Tudo que se sabe é que eles vivem
integrados harmoniosamente à natureza, o que pode ser constatado por imagens de satélite.
A diversidade natural da Amazônia levou os povos indígenas ao desenvolvimento de
uma medicina natural centrada no conhecimento milenar das ações terapêuticas das plantas,
transmitida como tradição oral de geração em geração. Este conhecimento representa um
patrimônio imaterial do nosso país, que vem sendo registrado muitas vezes como propriedade
de empresas farmacêuticas multinacionais, em detrimento das comunidades locais, o que faz
com que o registro e uso das patentes violem os direitos patrimoniais dos detentores originais
deste conhecimento. O tombamento da paisagem natural, neste caso, poderia ser um
instrumento valioso para identificar aspectos da fauna e flora, a fim de valorizar tal patrimônio.
No Brasil, desde que os portugueses chegaram, estamos assistindo um verdadeiro
genocídio dos índios que viram sua população ser reduzida drasticamente ao longo dos séculos.
O desaparecimento dos índios está intimamente conectado à destruição da paisagem, pois, como
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afirmamos acima, a manutenção da sua cultura depende da preservação do meio ambiente. A
destruição gradativa da paisagem amazônica tem como consequência a destruição dessas
culturas, as quais representam um rico universo de conhecimentos que estão sendo perdidos aos
poucos e dizem respeito ao patrimônio material e imaterial destes povos expressos em suas
línguas, seus costumes e seus hábitos.
Apesar da destruição constante, Valle afirma que o Estado do Amazonas tem ainda 98%
da floresta preservada. Segundo ele:

Isso é muito atribuído a Manaus, que atrai as pessoas para a cidade e não para a
floresta. O que tinha antes era borracha e madeira. Ao trazer as indústrias, a cidade
acabou “distraindo” o movimento de explorar a floresta. (VALLE apud LEITE,
2015, p. 110)

Na atualidade, as denúncias são de que 20% das árvores da floresta amazônica original,
floresta primária, infelizmente não existem mais. E a falta de água na região Sudeste tem relação
direta com estes crimes ambientais, pois a floresta amazônica bombeia para a atmosfera a
umidade que vai se converter em chuva para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Essa triste realidade acaba por afetar São Paulo, a maior cidade da América Latina.
A Cordilheira dos Andes faz com que a Amazônia seja diferente de todas as outras
florestas equatoriais do planeta. São 7 mil metros de altura que impossibilitam que as nuvens
se desfaçam no Oceano Pacífico. Elas se deparam com a Cordilheira dos Andes e se
redirecionam para o Sul, contrariando a tendência natural da mesma faixa ao redor do globo,
que seria de deserto.
Na pesquisa realizada in loco em plena floresta alagada da Amazônia, ao fazer
canoagem nos igarapés e igapós observamos árvores com troncos submersos a cerca de 20
metros de profundidade. Considerando que o ano de 2015 foi a terceira maior cheia da história,
a profundidade das raízes destas árvores chegou a mais de 30 metros, sugando a água da terra
como verdadeiros tubos, fazendo com que a transpiração de toda a floresta, através das folhas,
espalhasse toda a umidade na atmosfera. Atestam os especialistas que a cada dia, cada árvore
da região bombeia de dentro dos rios cerca de 500 litros de água.
Desta forma, é possível afirmar que a Amazônia inteira é encarregada por enviar 20
bilhões de toneladas de água do solo à atmosfera todos os dias. Esse eficiente e silencioso
trabalho que a natureza faz, proporcionando o equilíbrio do ecossistema, também proporciona
o equilíbrio ambiental. Toda essa água, gerada pelas árvores amazônicas, produz os chamados
“rios voadores”. São nuvens espessas, carregadas de água que atravessam o Brasil, o que
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justifica o fato de que mais da metade das chuvas que ocorrem no país vêm dessa região. Por
outro lado, o desmatamento acontece principalmente para abrir áreas de plantação e criação de
gado. Mas, quando a floresta é derrubada, tira-se a fonte de sua umidade, altera-se o clima e
reduz-se a água, que é fundamental para a existência dessas mesmas atividades econômicas.
Em 22 de agosto de 2015, como notícia promissora, foi inaugurado o Observatório da Torre
Alta da Amazônia (ATTO).
Fruto da parceria entre Brasil e Alemanha, a Torre é a maior estrutura de pesquisa
ambiental da América do Sul, fica no coração da Amazônia, a 150 km de Manaus, na Reserva
de desenvolvimento sustentável do Uatumã. Foi produzida com tecnologia 100% nacional, vai
coletar dados exatos sobre a interação da floresta amazônica com a atmosfera, a fim de
pesquisar os efeitos das mudanças climáticas globais, e vai servir também para outras pesquisas.
Sob um investimento de 26 milhões de reais por parte dos dois países, os 325 metros
de altura da torre, seus 100 equipamentos, que funcionam 24 horas por dia, irão auxiliar no
estudo dos efeitos climáticos globais. Fazendo parte de uma previsão de cenários futuros, é uma
obra de engenharia impressionante no meio da floresta amazônica, que vai trazer cooperação
de pesquisa entre o Brasil e Alemanha, graças a uma parceria entre o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA), instituição que pertence ao Ministério da Ciência Tecnologia
e Inovação do Brasil (MCTI), o instituto Max Planck Institute da Alemanha e a Universidade
do Estado do Amazonas.
Os dados coletados enviados em tempo real aos pesquisadores e armazenados nos
laboratórios de campo serão analisados em um período de 20 a 30 anos, acompanhando o
impacto que as mudanças climáticas globais deverão provocar sobre as florestas e as águas,
afetando o futuro do clima global. O Observatório Torre Alta da Amazônia é equipado com
sensores e radares a laser em diferentes alturas para medições do solo – como quantidade de
água, temperatura e umidade –, do ar acima e abaixo da copa das árvores.
A torre vai estudar, ainda, o fluxo de vapor d'água e de aerossóis (partículas sólidas e
líquidas em suspensão) importantes para a formação de nuvens. “Este é um momento simbólico
e grandioso da torre onde a humanidade, o clima e o ambiente amazônico e do planeta estão
dando um passo importante. E mostra que é possível ousar e, hoje, essa torre é a ousadia do
possível no coração da floresta”, disse o diretor do INPA, Luiz Renato de França, durante a
inauguração do observatório. (BRASIL, 2015). Iniciativas como essa são relevantes, pois
podem servir futuramente para instruir novos processos de tombamento da região.
Por fim, nota-se que no Brasil poucos são os bens tombados relacionados à água. O
país apresenta uma riqueza enorme, sendo que os mecanismos legais para a salvaguarda do seu
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patrimônio natural e cultural são atualmente pouco utilizados. Apenas nove processos de
tombamento foram concluídos, como se pode observar no Quadro 1, que demonstra a lista não
exaustiva de bens relacionados à água tombados no país.
Quadro 1: Lista (não exaustiva) de bens tombados em nível federal relacionados à
água.

Fonte: IPHAN

Verificamos que entre os bens brasileiros que faziam parte da lista indicativa para
patrimônio mundial da Unesco em 2005, como pode ser visto no Quadro 2 a seguir, a Estação
Ecológica de Anavilhanas foi indicada como patrimônio natural.
Desde que amparado por um inventário consistente, o critério poderia ser ampliado
para além do seu valor natural, reconhecendo-se também o valor de sua paisagem cultural para
as comunidades locais, representando parte da história e da memória da população amazonense.
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Quadro 2: Lista de bens brasileiros que faziam parte da lista indicativa para patrimônio
mundial da Unesco em 2005.

Fonte: UNESCO. Disponível em: <http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-29com-08Af.pdf>. Acesso em: 21 ago 2015.

Em 2012, por conta de suas belezas naturais e harmonia com o homem, o Rio de
Janeiro foi a primeira cidade do mundo a obter o título de Patrimônio Mundial como Paisagem
Cultural da Unesco. Espera-se que o mesmo possa se estender por outras regiões, favorecendo
a preservação do meio ambiente, conservando a beleza natural como forma de conservar a vida
na terra, viabilizando de fato a sustentabilidade ambiental, haja vista que o direito de paisagem
implica a preservação do meio ambiente e a manutenção da sustentabilidade ambiental,
reconhecendo a sua integração com o patrimônio cultural, como bem nos atesta Ribeiro:
A grande vantagem da categoria de paisagem cultural reside mesmo no seu caráter
relacional e integrador de diferentes aspectos que as instituições de preservação do
patrimônio no Brasil e no mundo trabalharam historicamente de maneiras apartadas.
É na possibilidade de valorização da integração entre material e imaterial, cultural e
natural, entre outras, que reside a riqueza da abordagem do patrimônio através da
paisagem cultural e é esse o aspecto que merece ser valorizado. (RIBEIRO, 2007, p.
111)
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Como a floresta amazônica ainda está preservada em 80%, este é o momento para
acionar a legislação vigente a fim de proteger seus rios, a paisagem natural e cultural. Notamos
que não se deve aguardar a destruição total para acionar os mecanismos existentes e que
permitem a proteção destes bens. O valor cultural da água, concomitantemente às suas riquezas
naturais, representa um conjunto complexo de interações, as quais devem ser abordadas em
conjunto, a fim de estabelecermos a paisagem cultural como um bem em si (RIBEIRO, 2007,
p. 111). No caso da Amazônia e suas paisagens culturais, existe uma grande variedade de
possibilidades de abordagem no estabelecimento da paisagem como um bem patrimonial, a qual
será enriquecida com o avanço do conhecimento multidisciplinar sobre a região.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A lei do rio não cansa nunca de impor-se sobre a vida dos
homens. É o império da água... O rio diz para o homem o que
ele deve fazer. E o homem segue a ordem do rio.”
Thiago de Mello

A humanidade vive um momento decisivo na história do planeta Terra: as nossas
escolhas definirão o nosso futuro. Os problemas e desafios do meio ambiente no cenário atual
nos alertam para desenvolver uma consciência ambiental que possa construir uma sociedade
mais justa e melhor para todos. A análise da situação da água no Brasil, como fonte de vida,
fundamental à existência humana, como um patrimônio material e imaterial, sua importância
como um dos recursos naturais mais importantes do planeta Terra, bem como sua importância
enraizada na vida e na cultura dos seres humanos, e a relação cultural do homem com a água,
da sua identidade local e global, foi o foco central deste trabalho.
Não é por acaso, como já citado, a permanente insistência do Papa Francisco em se
discutir o tema ambiental. Em sua última visita aos Estados Unidos, em 24 de setembro de
2015, o Papa Francisco expôs a necessidade do enfrentamento às mudanças climáticas com
responsabilidade, os danos causados à água e à floresta pelos excessos do capitalismo, que com
o consumismo causam sérios danos globais.
Não aos meios-termos, pois o meio-termo é um adiamento do colapso, estes problemas
são presentes e devem ser pensados “hoje”, e não para serem resolvidos pelas gerações futuras.
Nosso “lar comum”, como costuma se referir o Pontífice, vive um momento crítico da história.
Segundo ele, temos a obrigação sagrada de proteger nosso planeta, nossos rios e, por
conseguinte, nossas florestas.
Verificamos ao longo deste trabalho a importância vital que os rios representam em
nossas vidas, em todos os sentidos. Sendo assim, a salvaguarda dos recursos hídricos se torna
imperativa e indispensável. Entendemos, de igual forma, que a proteção da água como
patrimônio cultural e a proteção da paisagem correlacionada a ela seja indispensável para
proteção e manutenção do meio ambiente.
Apesar dessa trágica realidade, ainda existem formas para ser resolvido o problema
ambiental brasileiro, investindo-se em proteção dos reservatórios subterrâneos e em projetos de
reflorestamento. Por esse motivo a proteção das águas e da paisagem e a preservação da “beleza
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natural” tornam-se determinantes. A eficiência no uso dos recursos hídricos e a nova
mentalidade do não desperdício são essenciais para a proteção dos aquíferos existentes.
Portanto, é importante perceber que ao lidar com a crise hídrica haja uma conscientização por
parte da população no sentido de defender e valorizar as fontes de água, chamando-se, portanto,
em causa uma real e necessária mudança de comportamento.
Pelo exposto neste estudo, percebe-se que existe um interesse crescente pela proteção
jurídica das águas como patrimônio cultural e pela proteção da paisagem, preservação da
paisagem e conscientização da importância da água como patrimônio natural e cultural. O
reconhecimento do patrimônio paisagístico das águas do Brasil é uma medida relevante e
necessária por apresentar papel determinante na sustentabilidade socioambiental, conservando
o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida em ambiente saudável para a vida animal, vegetal
e humana, que se conectam diretamente com uma série de valores culturais, sociais e
econômicos.
É fato que a população afetada pela falta de água, como vimos anteriormente no caso
do rio Doce e rio São Francisco, se vê com dificuldades que ameaçam sua sobrevivência e
prospecta um futuro absolutamente escasso de recursos naturais para as próximas gerações. Por
isso a relevância da educação ambiental e também da educação patrimonial. A educação sobre
a água é fator determinante para o desenvolvimento sustentável, modificador do
comportamento humano, ferramenta ecológica eficaz na prevenção, capaz de nos estimular a
deixarmos as futuras gerações alinhadas a uma preservação sustentável do planeta.
A tentativa de um desenvolvimento social, econômico, cultural e de sustentabilidade,
com qualidade ambiental, consciência e solidariedade, é o que se espera da nossa geração, pois
a conciliação desses fatores se concretizará apenas se alicerçada em tomadas de decisões que
transcendam o mero comprometimento com os comandos legais e normativos. A água,
considerada patrimônio cultural e sua paisagem protegida, é fator essencial para o
desenvolvimento e para a sobrevivência da humanidade.
A Constituição Federal de 1988 conferiu, em seu artigo 225, que todos têm direito a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, bem de uso
comum do povo. Estão garantidos também os direitos culturais nos artigos 215, 216 e 231, que
abraçam não somente as grandes obras, mas quase tudo que se relaciona à identidade dos povos
que formam a cultura da sociedade brasileira, incluindo seus modos de fazer e agir: modo de
vida, gastronomia, artes, religiões, costumes, línguas, crenças e tradições.
O patrimônio cultural brasileiro teve acolhimento especial, desenvolvendo a
concepção limitada até então adotada, considerando como patrimônio cultural o que se refere à
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identidade, à ação e memória dos grupos formadores da nossa sociedade brasileira. Com isso,
a Constituição Federal de 1988 concedeu também o direito à cultura, no entanto estabeleceu
deveres de conduta, de participação e de colaboração na proteção do patrimônio cultural
brasileiro.
Como vimos, na legislação brasileira, a proteção da paisagem é regulamentada através
da Portaria n° 127, de 30 de abril de 2009, que estabelece a chancela da paisagem cultural
brasileira, oferecendo meios para a salvaguarda de extensas porções territoriais atribuídas de
valor cultural e ambiental. Todavia, por ser um instrumento contemporâneo, exige empenho na
sua disseminação e importância, ainda desconhecidas pela maioria da população. A paisagem
e as águas, como patrimônio cultural, podem também ser protegidas através de institutos
efetivos existentes no direito ambiental brasileiro: as áreas de preservação permanente (APPs),
as unidades de conservação (UCs) e os grandes biomas nacionais.
Por outro lado, o papel do educador ambiental e patrimonial junto à comunidade
também é essencial neste processo, pois desenvolve e avança com os programas de
conscientização em defesa dos rios brasileiros, a valorização da vida, com preservação
patrimonial, ambiental, consciência e solidariedade, na busca pela melhor qualidade das nossas
águas e do nosso ecossistema.
Destacamos, nesta pesquisa, dois rios brasileiros de extrema importância para nossa
sobrevivência: rio Amazonas e rio São Francisco e, através deles, estabelecemos a estreita
relação existente entre a natureza e a cultura, ou seja, a interação efetiva entre o meio ambiente
natural e o meio ambiente cultural.
O rio São Francisco é um exemplo de um rio que teve sua paisagem seriamente
comprometida por diversas razões. Contudo observa-se que ainda existem bens a serem
protegidos para salvaguarda do seu patrimônio natural e cultural.
Já o rio Amazonas é um exemplo de uma paisagem bem preservada que urge ser
tombada em benefício das comunidades locais e também de todo o país, uma vez que sua
existência está relacionada ao equilíbrio climático do Brasil.
O valor paisagístico, cultural e ecológico de rios como o Amazonas, São Francisco e
rio Doce deve, outrossim, ser reconhecido, respeitado e considerado. A água, além de bem
natural, conta a história da comunidade, testemunhando sua trajetória no tempo, com um
conjunto único de valores e significados, tornando-se assim um bem cultural. O modo de ver a
paisagem está diretamente ligado a um novo olhar, uma forma simbólica de valorização da
cultura, constituindo a história e a identidade de um povo, que se renova e se enriquece, e
consequentemente preserva um dos mais valiosos bens do planeta: as águas.
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A paisagem natural sofre o impacto da presença humana e de suas ações na busca de
construir nela um ambiente artificial como ruas, moradias, parques, clubes, cidades etc. Para
que se torne possível um evidente processo de transformação conceitual e estético de parte do
ambiente natural pela presença do homem, faz-se necessária uma revisão das leis e normas de
preservação do meio ambiente, dos rios e das paisagens naturais. Ações estas que tendem a ser
mais valorizadas neste novo milênio.
Não pretendemos aqui esgotar esse debate, mas fornecer subsídios teóricos que
contribuam com a reflexão e o aprofundamento das questões em futuros trabalhos, com foco
nas necessidades urgentes da geração atual diante dos problemas hoje enfrentados. O objetivo,
no âmbito teórico, é deixarmos a nossa contribuição na construção de um modelo de mundo
melhor e cada vez mais sustentável. Sendo assim, buscamos evidenciar nesta obra a importância
do patrimônio cultural tanto quanto o patrimônio natural. Entendemos que um depende do outro
para que seja mantida a saúde e vida dos nossos rios.
De igual forma importante é afirmar a função determinante da adoção de medidas
positivas, no âmbito prático aplicado, pelo Poder Público e pelas comunidades na defesa dos
rios e da paisagem, tendo em vista seus valores sociais, culturais, ecológicos e econômicos
intrínsecos. As águas não são somente elemento de necessidade biológica, mas compõem a
cultura das comunidades, na condição de patrimônio cultural paisagístico, cujo reconhecimento
e proteção são indispensáveis para garantir sua sobrevivência em um meio ambiente
sustentável.
Concluímos que somente com a revisão e adoção de medidas mais efetivas por parte
do Poder Público, além do reconhecimento da importância das águas como patrimônio cultural
e proteção da paisagem por parte de todos - população, estados, Organizações Não
Governamentais (ONGs) e Organizações Intergovernamentais -, poderemos ver atingidos os
objetivos apresentados neste trabalho.
Desta forma, unindo-se esforços será possível alcançar a sustentabilidade ambiental e
conservação das águas de forma mais ampla, garantindo a todas as pessoas e a todos os povos
uma vida com mais dignidade, identidade, respeito e qualidade.
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Post scriptum:
Enquanto eram elaboradas as considerações finais deste trabalho, no dia 12.12.2015,
foi concluído o pacto da Conferência do Clima Paris 2015 (Conferência das Partes - Cop 21),
em que foi aprovado o primeiro acordo global buscando frear as emissões de gases do efeito
estufa na atmosfera e para lidar com os impactos da mudança climática na terra. O acordo
determina que seus 195 países signatários ajam para que a temperatura média do planeta sofra
uma elevação abaixo de 2°c, até o ano 2100, em comparação à média da temperatura do planeta
antes da revolução industrial no século XVIII.
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