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1. Água: percepção e 

problemas atuais 



Águas, Da Vinci e Maquiavel 



São Paulo flagellada (1925) 
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Dia mundial da água - 2012 

http://www.unwater.org/worldwaterday/ 



ANA – Águas de Março 2012 

http://aguasdemarco.ana.gov.br/2012/ 



Total de água doce na Terra 



Últimas estimativas do WHO / UNICEF JMP 
 (Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation) (ref. março de 2012) 

 783 milhões de pessoas não utilizam uma fonte 
adequada da água potável; 

 O mundo alcançou uma das metas dos ODM para 
água potável, com mais de 2 bilhões de pessoas 

obtendo acesso à fontes adequadas de água 
potável desde 1990. 

 Embora mais de 1 bilhão de pessoas tenham obtido 
acesso à água nas áreas urbanas do mundo em 
desenvolvimento, a porcentagem de melhoria obtida 
de 93% em 1990 para 95% em 2010, representam um 
manifesto crescimento rápido entre a população 

urbana. 

 Mais de 8 em cada 10 pessoas que não usam uma 
fonte melhorada de água potável vivem em áreas 
rurais. 

 Em todo o mundo, mais de 4 em cada 10 pessoas que 
não usando uma fonte melhorada de água potável 

ao vivo na África-subsaariana. 

 2.5 bilhões de pessoas não tem acesso ao 
saneamento 



OECD Environmental Outlook to 2050. The 

Consequences of Inaction 

 Organisation for Economic Co-operation and Development 

 mais 2,3 bilhões de pessoas vivendo em bacias 

hidrográficas com grave escassez de água. 

 aumento de 55% das exigências globais de 
água (atividade fabril (+400%), geração termo-
elétrica (+140%) e consumo doméstico (+130%)) 

 oportunidade restrita para o aumento de água 
para fins de irrigação.  

 degradação das águas subterrâneas pode vir 
a tornar-se a maior ameaça para a agricultura 
e as redes urbanas de abastecimento de água 
em várias regiões. 

 aumento do número de pessoas com acesso a 
uma fonte de água melhorada (mas não 
necessariamente água segura para consumo 

humano), essencialmente nos BRIICS.  

 mais de 240 milhões de pessoas não tenham tal 
acesso até 2050.  

 



Dados - Brasil 
 Uma das Maiores 

Reservas Hídrica do 

Planeta 

 Possui 8 a 12 % dos 

Recursos Hídricos totais 

do Planeta - 5.732,4 

Km³/ano 

 70% Região Amazônica - 

3.845,5 km³/ano 

 Aqüífero Guarani - 

Reserva Potável de 1,2 

Milhão Km² (8.400 Km² no 

Brasil) 



Dados – Minas Gerais 
 334,20 Km³/ano - Região 

Sudeste 

 58% em Minas Gerais - 

193,9 Km³/ano 

 7º Estado maior produtor 

de água - Sendo que 4 

primeiros estão na Região 

Norte e os outros 2 são 

Mato Grosso e Goiás 

 Minas Gerais é 

exportador de água para 

os Estados vizinhos -São 

5.100 m³ /s - 5 milhões de 

litros a cada segundo 



Alguns conceitos necessários 

 Bacia hidrográfica 

Ciclo hidrológico 

Aquífero 



Bacia hidrográfica 

Fonte: GONÇALVES, Humberto Cardoso 

BACIAS HIDROGRÁFICAS:  

Desafios para um Comitê de Bacia (ANA – Campo Grande, 2007) 



Ciclo hidrológico 

* Ciclo hidrológico, com a indicação dos volumes de água envolvidos no 

processo (in Rebouças, 1999) 

* Segundo o Programa Hidrológico Internacional (UNESCO, 1998) o Ciclo 

Hidrológico envolve um volume de água de 577.200 km3/ano 



Aquifero 

Vídeo – Aquifero Guarani 



Jusante/Montante 

Jusante Montante 



1916: Antigo Código Civil 

 Bens públicos: arts. 65 e 66 

 
 São bens de domínio nacional pertencentes à União, aos 

Estados ou aos Municípios. Todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 
Dividem-se quanto ao uso: 
 
 uso comum do povo (uso indistinto do indivíduo); 

 uso especial (edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração); 

 Dominicais (constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público ). 

 

 Mares e rios são incluídos como bens públicos de uso 
comum do povo. 



1916: Antigo Código Civil 

 Art. 68 - O uso comum de tais bens pode ser 
gratuito ou retribuído, conforme as leis da 
União, dos Estados, ou dos Municípios, a cuja 
administração pertencerem. 

 

 Direito de vizinhança - os artigos ligados à 
recursos hídricos, em especial os artigos 563 a 
567, não se referem diretamente ao domínio 
das águas, obrigando, em certos casos, a 
recepção de águas do prédio superior, ou o 
direito de recepção de águas por parte de 
prédio inferior e a utilização de águas pluviais.  



Código de Águas 

 DECRETO Nº 24.643, DE 10 DE JULHO DE 1934 

 É considerado até hoje um texto de referência 

sobre direito das águas, mesmo em outros 

países. 

 Dividido em três partes: 

 Livro I - Água em Geral e sua propriedade 

 Livro II - Aproveitamento das águas 

 Livro III - Forças hidráulicas, regulamentação 

da indústria hidroelétrica 



Código de Águas 

Ampliou a dominialidade das 

águas, classificando-as e: 

públicas: 

de uso comum; 

dominicais; 

comuns; 

particulares. 



Águas públicas – uso comum 

 a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos os 
golfos, bahias, enseadas e portos; 

 b) as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis 
ou flutuáveis; 

 c) as correntes de que se façam estas águas; 

 d) as fontes e reservatórios públicos; 

 e) as nascentes quando forem de tal modo 
consideráveis que, por si só, constituam o "caput 
fluminis"; 

 f) os braços de quaisquer correntes públicas, desde 
que os mesmos influam na navegabilidade ou 
flutuabilidade.   



Águas públicas – dominicais 

 Todas as águas situadas em terrenos que 

também o sejam, quando as mesmas não 

forem do domínio público de uso comum, 

ou não forem comuns. 



Águas comuns 

 as correntes não navegáveis ou flutuáveis 

e de que essas não se façam.      



Águas particulares 

 Todas as águas situadas em terrenos que 

também o sejam, quando as mesmas não 

estiverem classificadas entre as águas 

comuns de todos, as águas públicas ou as 

águas comuns. 



Código de Águas 

Art. 36. É permitido a todos usar de quaisquer 
águas públicas, conformando-se com os 
regulamentos administrativos. 
§ 1º Quando este uso depender de derivação, 

será regulado, nos termos do capítulo IV do 
título II, do livro II, tendo, em qualquer 
hipótese, preferência a derivação para o 
abastecimento das populações. 

§ 2º O uso comum das águas pode ser gratuito 
ou retribuído, conforme as leis e 
regulamentos da circunscrição 
administrativa a que pertencerem. 



Código de Águas 

Art. 43. As águas públicas não podem ser 

derivadas para as aplicações da 

agricultura, da indústria e da higiene, sem 

a existência de concessão administrativa, 

no caso de utilidade pública e, não se 

verificando esta, de autorização 

administrativa, que será dispensada, 

todavia, na hipótese de derivações 

insignificantes.  



Código de Águas 

• Art. 139. O aproveitamento 
industrial das quedas de 
águas e outras fontes de 
energia hidráulica, quer do 
domínio público, quer do 
domínio particular, far-se-há 
pelo regime de autorizações 
e concessões instituído neste 
Código.  



Código de Águas 

Art 109 e 110 - dispõe sobre a ilicitude da 

contaminação de águas e prevê que os 

trabalhos de recuperação da salubridade 

das águas serão executados às custas dos 

infratores, que além da responsabilidade 

criminal, responderão por perdas e danos 

e também multas que lhe forem impostas. 

Aplicação do princípio poluidor-pagador 



Águas nas 

Constituições 



1824: Constituição do Império 

não tratou especificamente da 
matéria  

rios pertenciam à Coroa, 
conforme as Ordenações do 
Reino 

direito de propriedade em 
toda a sua plenitude, inclusive 
do subsolo (água) 



1891: Constituição 

Republicana 

 não disciplinou o domínio 
hídrico; 

 atribuiu competência ao 
Congresso Nacional para 
legislar sobre navegação dos 
rios que banhassem mais de 
um Estado ou se estendessem 
a territórios estrangeiros. 



Constituição Republicana de 1934 

 (16 de julho de 1934) 

 declarou como de domínio da União os bens 
que à época a esta pertenciam nos termos 
das leis em vigor, os lagos e quaisquer 
correntes em terrenos de seu domínio, ou que 
banhassem mais de um Estado, servissem de 
limites com outros países ou se estendessem a 
território estrangeiro; 

 aos Estados restaram os também atribuídos por 
leis em vigor, com exceção dos atribuídos à 
União. Também eram dos Estados as margens 
de rios e lagos navegáveis, destinadas a uso 
público, se por algum motivo não fossem 
federais, municipais ou particulares; 



Constituição Republicana de 1934 

 competência privativa da União para legislar 
sobre águas e energia elétrica, florestas, caça 
e pesca e sua exploração e sobre o regime 

 propriedade do subsolo (minas, outros bens e 
quedas d’água) distinta da do solo, 
necessitando sua exploração de autorização 
ou concessão federal 

 a defesa contra efeitos da seca nos Estados do 
Nordeste cabia a União (previa plano 
sistemático e permanente e obras e serviços 
de assistência, além de percentual do 
Orçamento para tanto) 



Constituição Republicana de 1937 

 praticamente repetiu as disposições da 

Constituição de 1934 sobre águas. 



Constituição Republicana de 1946 

 excluiu os municípios da categoria de 
detentores de domínio da água 

 União: lagos e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio ou que 
banhassem mais de um Estado, servissem 
de limites com outros países ou se 
estendessem a território estrangeiro 

 Estados: lagos e rios em terrenos de seu 
domínio e os que tivessem nascente e foz 
em seu território 



Constituição Republicana de 1946 

 competência da União para organizar defesa 
permanente contra os efeitos da seca, das 
endemias rurais e das inundações 

 previa porcentagem do Orçamento da União que 
deveria ser aplicado na execução de plano de 
defesa contra os efeitos da seca do Nordeste 

 em suas disposições transitórias, estabelecia prazo 
de 20 anos para o Governo Federal estabelecer e 
executar um plano de aproveitamento total das 
possibilidades econômicas do Rio São Francisco e 
seus afluentes - novamente previsão de 
planejamento, agora voltado para uma bacia 
hidrográfica 



Constituição Republicana de 1967 

 quanto a domínio hídrico, praticamente 
repetiu os termos da Constituição de 1946 

 competência da União: organizar a defesa 
permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente secas e 
inundações e estabelecer e executar 
planos regionais de desenvolvimento (não 
vinculou percentual de receita para 
execução) 

Emenda Constitucional n 1, de 1969 
 Não alterou a Constituição anterior nas 

disposições referentes à recursos hídricos 



Constituição Republicana de 1988 



Constituição Republicana de 1988 

Bens da União – CF art 20 

• 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; 

• STF: Súmula 479 (1969) 

• AS MARGENS DOS RIOS NAVEGÁVEIS SÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO, 
INSUSCETÍVEIS DE EXPROPRIAÇÃO E, POR ISSO MESMO, EXCLUÍDAS 

DE INDENIZAÇÃO. 

• IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II; 

• V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva; 

• VI - o mar territorial; 

• VIII - os potenciais de energia hidráulica; 



Constituição Republicana de 1988 

Participação assegurada aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios na exploração de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica; - CF art. 20, § 1º 

•§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 
da administração direta da União, participação no 
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por 
essa exploração.  



Constituição Republicana de 1988 

Competência da União – CF art. 21 

•XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão: 

•b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 
aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os 
potenciais hidroenergéticos; 

•d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário 
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Estado ou Território; 

• f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 



Constituição Republicana de 1988 

Competência da União – CF art. 21 

• XV - organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia de 
âmbito nacional; 

• XIX - instituir o sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso; 

• XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação,saneamento básico 
e transportes urbanos; 



Constituição Republicana de 1988 

Competência da União para legislar privativamente - 
CF art. 22 

• I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; 

• IV - águas, energia, informática, telecomunicações 
e radiodifusão; 

• X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, 
marítima, aérea e aeroespacial; 

• XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de 
geologia nacionais; 



Constituição Republicana de 1988 

Competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios - CF art. 23 

• VI - proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas; 

• IX - promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 

• XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração 
de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 



Constituição Republicana de 1988 

Competência da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para legislar concorrentemente - CF art. 24 

• VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição; 

• VIII - responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 



Constituição Republicana de 1988 

Bens dos Estados - CF art. 26 

• I - as águas superficiais ou 
subterrâneas, fluentes, emergentes 
e em depósito, ressalvadas, neste 
caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União; 



Constituição Republicana de 1988 

Incentivos regionais - prioridade para o aproveitamento 
econômico e social das águas; - CF art. 43 

•Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular 
sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, 
visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais. 

• § 1º Lei complementar disporá sobre: 

• I - as condições para integração de regiões em 
desenvolvimento; 

• II - a composição dos organismos regionais que executarão, 
na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos 
nacionais de desenvolvimento econômico e social, 
aprovados juntamente com estes. 



Constituição Republicana de 1988 

Defesa do meio ambiente como um dos 
princípios da ordem econômica - CF art. 170, VI 

• Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes 
princípios: 

• VI - defesa do meio ambiente; 



Constituição Republicana de 1988 

Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica; exploração 
ou aproveitamento - CF art. 176 

• Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e 
os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, 
e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade 
do produto da lavra. 

• § 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste 
artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou 
empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 
administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as 
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem 
em faixa de fronteira ou terras indígenas.  



Constituição Republicana de 1988 

Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica; 
exploração ou aproveitamento - CF art. 176 

• § 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos 
resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.  

• § 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo 
determinado, e as autorizações e concessões previstas neste 
artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 

• § 4º - Não dependerá de autorização ou concessão o 
aproveitamento do potencial de energia renovável de 
capacidade reduzida. 



Constituição Republicana de 1988 

Política agrícola - CF art. 187 

• Art. 187. A política agrícola será planejada e 
executada na forma da lei, com a participação 
efetiva do setor de produção, envolvendo 
produtores e trabalhadores rurais, bem como dos 
setores de comercialização, de armazenamento e 
de transportes, levando em conta, especialmente: 

• VII - a eletrificação rural e irrigação; 

• § 1º Incluem-se no planejamento agrícola as 
atividades agroindustriais, agropecuárias, 
pesqueiras e florestais. 



Constituição Republicana de 1988 

Água – meio ambiente – bem de uso 
comum do povo – CF art 225 

•Art. 225. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para 
as presentes e futuras gerações. 



Constituição Republicana de 1988 

Terras indígenas; exploração; autorização do 
Congresso Nacional - CF art. 231, § 3º 

•§ 3º - O aproveitamento dos recursos 
hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
a pesquisa e a lavra das riquezas minerais 
em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei.  


