
CURSO 
Direito de  
ÁGUAS  
à luz da governança

Organização

PILAR CAROLINA VILLAR
Autoras

PILAR CAROLINA VILLAR
MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA

DIREITO DE ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA



CURSO 
Direito de  
ÁGUAS  
à luz da governança

Organização
Pilar Carolina Villar

Autoras
Pilar Carolina Villar

Maria Luiza Machado Granziera

Colaboradores
Anderson Kazuo Nakano

Andreia Costa Vieira
Eduardo Cuoco Léo 

Marco Antonio Palermo 
Sara Gurfinkel Marques de Godoy

Sérgio Razera 

Projeto gráfico e editoração 
Ladislau Lima (limaeditoração@gmail.com)

Áudio e vídeo 
 Daniel Gongorra 

Edição vídeo 
Laura Videira

Fotografias 
Pilar Carolina Villar

Brasília – DF

ANA

2019

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

III

A regulação das águas é complexa pois se trata 
de um recurso político por natureza, sujeito aos mais 
distintos usos e indispensável para a vida humana e 
manutenção dos ecossistemas. O direito das águas 
tem como missão proteger e garantir esse recurso, 
bem como distribuí-lo entre os múltiplos usuários 
e estabelecer os responsáveis e os instrumentos para 
sua gestão. 

O objetivo do Curso de Direito das Águas à luz da 
Governança é promover a difusão do conhecimento 
jurídico que norteia a política de águas e identificar 
os desafios a serem superados. A legislação é um 
dos aspectos da governança dos recursos hídricos 
e sua compreensão é fundamental para aprimorar 
a gestão. Portanto, pretende-se apresentar a base 
jurídica que norteia o direito das águas no Brasil 
e demonstrar como ele influencia a construção da 
governança, distribui as competências para a gestão 
das águas, delimita as instituições responsáveis e 
estabelece os princípios e instrumentos da gestão, 
bem como, obriga a construção de um formato de 
gestão integrada e participativa. 

A difusão do conhecimento jurídico entre os 
atores chave é fundamental para aprimorar o funcio-
namento das instituições responsáveis pela gestão, 
bem como o controle social destas pela sociedade, 
além de contribuir para a proteção e negociação de 
conflitos pelo uso da água. 

O curso se dá totalmente no formato a distância 
e se estrutura em quatro unidades: 

Unidade 1: O Direito na construção da gover-
nança das águas doces (08 horas/aula);

Unidade 2: Panorama geral da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (18 horas/aula); 

Unidade 3: O tratamento jurídico das águas sub-
terrâneas no ordenamento brasileiro (13 horas/aula)

Unidade 4: A governança das águas e a integração 
da gestão: a construção dos nexos (13 horas/aula);

A carga horária total do curso é de 52 horas, 
composta por 44 horas de texto e 8 horas de vídeos. 
O material didático conta com conteúdo desen-
volvido especialmente para o curso, indicação de 
leituras obrigatórias e complementares e glossário, 
bem como atividades de fixação. Os materiais em 
vídeo são compostos por vídeos institucionais sobre 
temas relacionados, documentários e videoaulas dos 
colaboradores. Esse material é dedicado a aprofundar 
os temas abordados no material didático e contar 
experiências de gestão de sucesso.

O público alvo são os profissionais envolvidos 
com a gestão das águas doces, com destaque aos 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, sejam estes do Poder Público, 
setor privado ou sociedade civil. O curso pretende 
capacitar os profissionais de forma a permitir que 
estes compreendam e aprofundem a base jurídica que 
norteia a gestão das águas doces. Não é necessário 
ter uma formação jurídica para participar do curso.

Ao final do percurso formativo, composto pelas 
quatro unidades, se espera que o participante tenha 
condições de: compreender os aspectos jurídicos da 
gestão hídrica; incorporar na sua prática profissional 
abordagens analíticas do direito e reconhecer os 
principais direitos e obrigações impostos pelo direito 
das águas doces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

APRESENTAÇÃO
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4. A GOVERNANçA DAS ÁGUAS E 
A INTEGRAçãO DA GESTãO: A 
CONSTRUçãO DE NExOS 

O conceito de gestão integrada dos recursos 
hídricos se fortaleceu nas últimas décadas, assim 
como a compreensão das conexões entre os recursos 
ambientais e seus múltiplos usos por distintos atores 
e setores. Diante desse contexto, surge o termo nexo, 
que é usado na literatura de diversas formas, mas 
atrelado à ideia de compreender como os diversos 
setores econômicos e sociais estão vinculados no uso 
dos recursos ambientais, com o objetivo de verificar a 
coerência da governança intersetorial (Strasser et al, 
2016). O entendimento dessas relações é fundamental 
para fomentar a governança das águas, já que esses 
diferentes setores influenciam, positivamente ou 
negativamente, na condição qualitativa e/ou quantita-
tiva das águas, e, portanto, exigem esquemas de gover-
nança que promovam convergências intersetoriais. 

No caso específico dos recursos hídricos, diver-
sas regiões brasileiras apresentam problemas relacio-
nados à escassez, em contrapartida, a demanda pelo 
recurso não diminui e, em alguns casos, aumenta. 
A menor disponibilidade hídrica, seja por questões 
climáticas ou pela degradação das reservas, atrelada 
ao aumento da demanda, coloca em risco a segu-
rança hídrica, energética, alimentar e ambiental, ao 
mesmo tempo em que gera conflitos entre os setores 
(Strasser et al, 2016). Paralelamente, as políticas e 
instituições que deveriam coordenar a gestão de 
forma a evitar esse cenário ou negociar os confli-
tos, normalmente, se estruturam por segmentos 
setorizados, com pouca ou nenhuma convergência 
com os outros setores. Nesse sentido, quanto mais 
indispensável e escasso é o recurso, mais evidente se 
torna a necessidade de buscar a construção desses 
nexos (interligações) (Strasser et al, 2016).

O direito tem um papel fundamental nessa 
construção. A interação do direito com as políticas 
públicas compreende diversos processos. As polí-
ticas públicas se exteriorizam por meio de leis em 

sentido formal (editadas pelo Legislativo) ou em 
sentido material (atos regulamentares expedidos 
pelo Executivo, como decretos, regulamentos, por-
tarias, deliberações, circulares, instruções normati-
vas e operacionais, entre outros) (Coutinho, 2013). 
O direito permeia as políticas públicas de diversas 
formas, como por exemplo, para definir os seus 
objetivos e resultados esperados, para estabelecer 
arranjos institucionais ou ainda para construir espa-
ços de participação (Coutinho, 2013). Ele ainda atua 
na definição de agendas e problemas, na concepção 
de propostas e ações, bem como na avaliação de 
programas (Coutinho, 2013).

Dessa forma, se estudou nas unidades ante-
riores como o direito abarcou a gestão das águas. 
Esse direito ganhou corpo e relevância ao ponto 
de se estabelecer o chamado Direito de Águas, que 
tem um enfoque setorizado do recurso e inclusive 
precisa construir pontes entre a gestão das diversas 
fases da água no ciclo hidrológico. Nessa unidade 
se pretende verificar como o direito de outras áreas 
converge com a questão hídrica (especialmente no 
tocante aos seguintes temas: ambiente, agricultura, 
ordenamento territorial urbano, saneamento e 
energia). Não se tem como propósito esgotar cada 
um desses direitos e temas, posto que cada um deles 
merece um curso próprio, mas apontar seus pontos 
de convergência com a temática hídrica. 

De forma geral, as políticas públicas têm uma 
tradição de planejamento e ações setoriais, contudo, 
as políticas ambientais, de agricultura, ordenamento 
territorial urbano, saneamento e energia de alguma 
forma contemplaram as águas, com maior ou menor 
grau de interdependência. 

4.1 meio Ambiente, Águas e Direito 

A água é um recurso ambiental, portanto sua 
disponibilidade está diretamente associada com as 
condições ambientais nas quais ela se encontra. A 
degradação ambiental gera a degradação dos recur-
sos hídricos, impactando diretamente o balanço 
hídrico local, regional e até mesmo global. 
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Diante dessa perspectiva, o meio ambiente se 
torna um bem jurídico a ser tutelado pelo Direito. 
A preocupação ambiental cria sinergias que se con-
figuram na escala internacional e na escala nacional. 
Esses movimentos estimularam o nascimento do 
Direito Ambiental, o qual se estrutura primeira-
mente no âmbito internacional, sendo, gradual-
mente, incorporado pelos países.

4.2 Direito Internacional do Meio Ambiente 
e as Águas  

O Direito Internacional do Meio Ambiente 
(DIMA) é o ramo do Direito Internacional que 
“tem por objeto as relações dos sujeitos de Direito 
Internacional com o meio ambiente e buscando um 
propósito comum, que é o de proteção (e gestão) 
deste meio ambiente” (Rei, 2006, p. 5). Esse direito 
é um produto dos Estados. Porém ele sofre uma 
grande influência das Organizações Internacionais e 
Organizações Não Governamentais, tornando a soft 
law uma importante fonte desse Direito (Rei, 2006). 

A atuação do DIMA se pauta por duas vertentes. 
A primeira delas é promover a tutela do ambiente 
por meio dos instrumentos de Direito Internacio-
nal. A segunda é inspirar os países a estabelecer leis 
e padrões ambientais internos, bem como adotar 
os princípios ambientais (Birnie, Boyle e Redgwell, 
2009).

Esse direito ganhou destaque a partir de 1970, 
com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 
1972, e se consolida com a edição Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, também chamada de Cúpula da Terra ou 
Rio-92, em 1992, no Rio de Janeiro (Soares, 2001).

A Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente 
Humano (United Nations Conference on the Human 
Environment, 1972) lançou as primeiras bases para a 
construção do DIMA e influenciou o direito nacional 
de vários países. Esse foi o caso do Brasil, que criou a 
Secretaria Especial de Meio Ambiente (1973), subs-
tituída pelo Ministério do Meio Ambiente na função 

de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, 
como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente (Lei 
nº 8.028/1990) e passou a editar normas de cunho 
ambiental. Antes desse período, existiam algumas 
normas que abordavam os recursos naturais, como 
é o caso do Código de Águas, contudo o enfoque 
ambiental era incidental, a principal preocupação 
era garantir a proteção de direitos privados nos con-
flitos de vizinhança ou o controle de determinadas 
atividades pelo Poder Público, como por exemplo 
o uso do potencial hidráulico (Granziera, 2014; 
Viegas, 2005; Milaré, 2015).

Na Rio-92, a Declaração do Rio sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (United Nations, 1992) 
assentou os princípios basilares do direito ambiental 
como é o caso do princípio do desenvolvimento 
sustentável, da precaução/prevenção, do poluidor 
pagador, da participação social e da cooperação 
internacional (SOARES, 2001). Outros resultados 
relevantes foram a edição da Agenda 21 Global e as 
assinaturas da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças do Clima e da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (SOARES, 2001). 

A água foi um tema central no debate do 
Direito Internacional do Meio Ambiente, seja no 
ciclo das grandes conferências, como por meio 
da realização de conferências específicas. Dentre 
as conferências gerais destacam-se as seguintes: 
Conferência de Estocolmo (1972); Rio-92; Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 
Joanesburgo, África do Sul (2002); Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, Rio+20, realizada no Rio de Janeiro 
(2012). No âmbito das específicas, podem se citar 
as seguintes: Conferência das Nações Unidas sobre 
água de Mar del Plata, Argentina (1977); Confe-
rência Internacional sobre Água e Ambiente de 
Dublin, Irlanda (1992); Conferência Internacional 
sobre Água Doce, em Bonn, Alemanha (2000); 
Conferencia sobre Água em Estocolmo, Suécia 
(2007) (Ribeiro, 2005).
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Além das Conferências, cujos documentos influen-
ciaram a prática dos Estados, o Direito Internacional 
do Meio Ambiente estimulou a assinatura de diversas 

convenções multilaterais que diretamente impactam 
a qualidade e quantidade das águas. No quadro 1 se 
apresentam aquelas em que o Brasil é parte. 

Quadro  1: Convenções Internacionais Ratificados pelo Brasil para a Proteção do Meio Ambiente que impactam as Águas

CONVENçÕES MULTILATERAIS PARA A PROTEçãO 
DO MEIO AMBIENTE RATIFICADAS PELO BRASIL

ESCOPO
STATUS E  
DATA DA  

RATIFICAçãO

BIODIVERSIDADE E ÁGUAS

Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância 
Internacional, particularmente como Hábitat das Aves 
Aquáticas, Ramsar 

Proteção das áreas úmidas e da fauna associada
Em vigor
24/09/1993

Convenção para o Comércio Internacional das Espécies 
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 
(CITES)  

Regulamentação do comércio de espécimes selvagens 
em perigo de extinção 

Em vigor
04/11/1975

Convenção sobre Diversidade Biológica 

Conservação da diversidade biológica, utilização sus-
tentável de seus componentes e a repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos;

Em vigor
28/02/1994

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança 

Regula o movimento transfronteiriço, trânsito, mani-
pulação e utilização de todos os organismos vivos 
modificados que possam ter efeitos adversos para a 
diversidade biológica ou saúde humana. 

Em vigor
24/11/2003

Convenção Internacional para Controle e Gerencia-
mento de Água de Lastro e Sedimentos De Navios  

Evitar os danos ambientais e a   saúde decorrestes 
da transferência de Organismos Aquáticos Nocivos 
(OAN) e Agentes Patogênicos (AP) através do controle 
e gerenciamento da Água de Lastro dos navios e dos 
sedimentos nela contidos.”

Estado parte
15/10/2005

VARIABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

Convenção de Viena para a Proteção da Camada de 
Ozônio 

Controle de atividades humanas que modifiquem ou 
possam modificar a camada de ozônio.

Em vigor
19/03/1990

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozônio

Redução do consumo das substâncias controladas que 
ameaçam a camada de ozônio segundo os parâmetros 
estabelecidos para os países do Grupo 1 e 2.

Em vigor
19/03/1990

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima

Atingir a estabilização das concentrações de gases de 
efeito estufa na atmosfera, num nível que impeça uma 
interferência antrópica – resultante de ação humana – 
perigosa no sistema climático

Em vigor
28/02/1994

Protocolo de Quioto 

Limitação e redução de emissões de gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal 
pelos países constantes no Anexo I, conforme os per-
centuais expressos no Anexo B de forma a estabilizar as 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 
num nível que impeça uma interferência antrópica 
perigosa no sistema climático.

Em vigor
23/08/2002
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CONVENçÕES MULTILATERAIS PARA A PROTEçãO 
DO MEIO AMBIENTE RATIFICADAS PELO BRASIL

ESCOPO
STATUS E  
DATA DA  

RATIFICAçãO

Acordo de Paris 

Fortalecer a resposta global à ameaça da mudança 
do clima por meio da manutenção do aumento da 
temperatura média global bem abaixo de 2°C em 
relação aos níveis préindustriais, e envidar esforços 
para limitar esse aumento da temperatura a 1,5°C em 
relação aos níveis pré-industriais. Aumentar a capaci-
dade de adaptação e resiliência à mudança do clima 
e promover um desenvolvimento de baixa emissão de 
gases de efeito estufa.

Em vigor 
12/09/2016

SOLO, ÁGUA E CLIMA

Convenção Internacional de Combate à Desertificação 
nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, 
Particularmente na África

O combate à desertificação e a mitigação dos efeitos 
da seca nos países afetados por seca grave e/ou deser-
tificação, particularmente na África

Em vigor 
25/06/1997

POLUIÇÃO AMBIENTAL

Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito 

Controlar os movimentos transfronteiriços de resíduos 
perigosos e seu depósito.

Em vigor
01/10/1992

Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de 
Consentimento Prévio Informado para o Comércio 
Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agro-
tóxicos Perigosos 

Promover a responsabilidade compartilhada e esforços 
cooperativos entre as Partes no comércio internacional 
de certas substâncias químicas perigosas, visando a 
proteção da saúde humana e do ambiente e contri-
buir para o uso correto desses produtos, facilitando o 
intercâmbio de informações sobre suas características, 
estabelecendo um processo decisório nacional para 
sua importação e exportação e divulgando as decisões 
resultantes às Partes

Em vigor
16/06/2004

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes (Pops) 

Proteger a saúde humana e o meio ambiente dos 
poluentes orgânicos persistentes

Em vigor
16/06/2004

Convenção de Minamata
Proteger a saúde humana e o meio ambiente das 
emissões e liberações antropogênicas de mercúrio e 
de compostos de mercúrio

Em vigor
4/7/2017

PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL

Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural

Identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir 
às futuras gerações o patrimônio cultural e natural

Em vigor
01/09/1977

O Brasil é signatário das principais convenções 
multilaterais relacionadas aos temas ambientais, 
contudo não assinou a Convenção das Nações Uni-
das sobre a Utilização dos Cursos de Água Interna-
cionais para Fins Distintos da Navegação, que é o 
instrumento dedicado especificamente à utilização 
dos cursos de água internacionais. 

O processo de integração do MERCOSUL tam-
bém incorporou a questão ambiental por meio do 
Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do MER-
COSUL e do Protocolo Adicional ao Acordo Marco 
sobre Meio Ambiente do MERCOSUL em Matéria 
de Cooperação e Assistência frente a Emergências 
Ambientais. O Acordo Quadro foi assinado em 
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Assunção (Paraguai), em 21 de junho de 2001, pela 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e entrou em 
vigor em 23 de junho de 2004. Seu objetivo é promo-
ver a cooperação para a proteção do meio ambiente 
e utilização racional dos recursos naturais dos países 
membros do MERCOSUL. O Protocolo Adicional foi 
assinado em Puerto Iguaçú, em 07 de julho de 2004, e 
entrou em vigor em 21 de abril de 2012. Seu objetivo 
consiste em fomentar a cooperação e assistência em 
caso de emergências que efetiva ou potencialmente 
causem riscos ao ambiente e à população, harmonizar 
os procedimentos de atuação nesses casos, bem como 
promover o intercâmbio de informações.

Além das convenções multilaterais e dos tratados 
celebrados no âmbito do processo de integração 
regional, o Brasil assinou diversos tratados inter-
nacionais para a proteção ambiental e dos recursos 
hídricos com os países vizinhos. Vários desses 
tratados focaram na proteção ou no uso comparti-
lhado das bacias hidrográficas, rios fronteiriços ou 
sucessivos, ou ainda em projetos de infraestrutura 
ligada à questão energética ou navegação. A Bacia 
Amazônica, Bacia do Prata e suas sub-bacias, a 
Lagoa Mirim e o Aquífero Guarani possuem tratados 
internacionais, inclusive existem 14 organizações 
internacionais para promover a gestão dos recursos 
hídricos transfronteiriços na região (Villar, Ribeiro, 
Sant’Anna, 2018).

4.3 O Direito Ambiental Brasileiro e as águas 

A atuação internacional contribuiu para conso-
lidar o direito ambiental no Brasil. Esse direito pode 
ser definido como um ramo jurídico autônomo, 
com conceitos, princípios e pressupostos próprios. 
Seu principal objetivo é regular a conduta humana 
por meio de um complexo de princípios e normas 
destinadas a proteger o meio ambiente, mitigar os 
danos ambientais e melhorar a qualidade de vida 
das pessoas (Sirvinskas, 2010; Milaré, 2013; Villar 
e Cibim, 2017).

No caso do Brasil, desde a década de oitenta se 
percebe um avanço progressivo na sua coerência 

e amplitude. Seus principais marcos jurídicos se 
assentam nos seguintes instrumentos: a) a Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/1981), 
que institui os principais instrumentos de proteção 
ambiental e o Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA); b) a Lei da Ação Civil Pública (Lei 
nº 7.347/1985) que criou o principal instrumento 
processual para a defesa do meio ambiente e de 
outros interesses de natureza difusa e coletiva; c) 
a Constituição Federal de 1988, que determinou 
uma engenharia constitucional consorciativa para 
a proteção ambiental (art. 23, IV e art. 24, VI, VII 
e VIII), incluiu a proteção ambiental na ordem 
econômica (art. 170, VI) e no exercício do direito 
de propriedade (art. 186, II), bem como, consagrou 
o direito fundamental ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado (art. 225); e d) a Lei dos Crimes 
Ambientais (Lei nº 9.605/1998) que estabeleceu a 
responsabilidade penal e iniciou a sistematização 
da responsabilidade administrativa para as condutas 
lesivas ao meio ambiente, a qual foi regulamentada 
pelo Decreto n.º 6514/2008 (Milaré, 2015; Villar e 
Cibim, 2017).

A seguir se apresentam os principais instru-
mentos ambientais à disposição da administração 
pública para fomentar a integração entre ambiente 
e águas, com destaque a aqueles previstos na Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

4.3.1 Constituição Federal: o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado

A Constituição Federal de 1988 é a principal 
fonte formal do Direito Ambiental (Antunes, 2012), 
pois definiu a titularidade dos bens ambientais, seu 
domínio e competências relacionadas, bem como, 
pela primeira vez, instituiu um capítulo específico 
para o meio ambiente e o mencionou em diversos 
títulos e capítulos. O ápice do tratamento ambiental 
é encontrado no Título VIII (Da Ordem Social), em 
seu Capítulo VI, no art. 225.

O direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado pertence a todas as pessoas, podendo 
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ser qualificado como direito fundamental (Antu-
nes, 2012; Machado, 2013). A expressão “bem de 
uso comum” condicionou o exercício da atividade 
econômica e do direito de propriedade a sua função 
social e ambiental conforme prescrito no artigo 170, 
III e VI, que trata da ordem econômica. 

Portanto, o meio ambiente possui concomi-
tantemente uma dimensão individual e coletiva, 
conforme esclarece Amirante apud Machado (2013, 
p. 151):

O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute 
individual e geral ao mesmo tempo. O direito ao meio 
ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao 
mesmo tempo “transindividual”. Por isso, o direito ao 
meio ambiente entra na categoria de interesse difuso, 
não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando 
para uma coletividade indeterminada. 

O Poder Público assumiu o papel de gestor 
dos bens ambientais, ao invés de proprietário 
(Machado, 2013). Todos possuem um direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, em 
contrapartida, o dever de protegê-lo recai sobre 
toda a coletividade, na medida de sua responsa-
bilidade e possibilidade de defendê-lo. Porém se 
incumbiu diretamente ao Poder Público o dever 
de zelar pelas condições ambientais e controlar as 
atividades ou empreendimentos que possam com-
prometer a qualidade do meio ambiente, conforme 
já estudado no Módulo 1. 

4.3.2 A Política Nacional de Meio Ambiente e o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente

A Lei nº 6.938/1981 é uma das principais bases 
do Direito Ambiental. Essa norma estabeleceu a Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacio-
nal de Meio Ambiente. Seu objetivo é a “preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 
da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana” (art. 2º). As águas interiores, super-
ficiais e subterrâneas foram consideradas recursos 

ambientais (art. 3º), portanto integram o sistema de 
proteção ambiental criado por esse diploma legal.

A proteção das águas está consolidada nos prin-
cípios dessa política tanto no aspecto qualitativo (art. 
2º incisos I a IX), quanto no aspecto quantitativo, 
pois o artigo 2º, inciso II, utiliza o termo “raciona-
lização do uso da água”, que permite uma interpre-
tação que incorpore esses dois aspectos. 

Essa norma instituiu um complexo sistema 
institucional destinado a zelar pelo patrimônio 
ambiental, denominado Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA) (art. 6º da Lei nº 6.938/1981 
e art. 3º do Decreto nº 99.274/1990). O SISNAMA é 
uma rede de órgãos e instituições governamentais, 
nos diversos níveis da Federação, que tem por obje-
tivo proteger o ambiente (Antunes, 2012; Milaré, 
2015). Sua estrutura é composta pelos seguintes 
órgãos (art. 6º da Lei nº 6.938/1981 e art. 3º Decreto 
nº 99.274/1990): 

órgão superior: o Conselho de Governo, com a função 
de assessorar o Presidente da República na formulação 
da política nacional e nas diretrizes governamentais para 
o meio ambiente e os recursos ambientais;

órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assesso-
rar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes 
de políticas governamentais para o meio ambiente e 
os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua com-
petência, sobre normas e padrões compatíveis com o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial 
à sadia qualidade de vida; 

órgão central: Ministério do Meio Ambiente, com a fina-
lidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, 
como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente;

órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade – Instituto Chico Mendes, com a finalidade 
de executar e fazer executar a política e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente, de 
acordo com as respectivas competências; 

órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais 
responsáveis pela execução de programas, projetos e 
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pelo controle e fiscalização de atividades capazes de 
provocar a degradação ambiental; 

órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, res-
ponsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, 
nas suas respectivas jurisdições.  

Esses órgãos e entidades, na medida de suas 
competências, serão os responsáveis por estabele-
cer e coordenar a implantação de políticas públicas 
destinadas a melhoria da qualidade ambiental, o que 
certamente inclui as águas. 

O CONAMA é um órgão colegiado e deliberativo, 
cuja competência está prevista no art. 8º da Lei nº 
6.938/1981 e no artigo 7º do Decreto nº 88.351/1983. 
Dentre suas atribuições se destaca a de “estabelecer 
normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com 
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, prin-
cipalmente os hídricos” (art. 8, VII). O CONAMA é 
o responsável por regulamentar o enquadramento
das águas e as condições e padrões de lançamento de 
efluentes (vide Resoluções CONAMA nºs 357/2005, 
370/2006, 396/2008, 397/2008 e 410/2009 e 430/2011)

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), órgão 
que substituiu a Secretaria do Meio Ambiente da 
República (Lei nº 7.735/1989), tinha sua competência 
regulamentada pelo art. 1º do Anexo 1 do Decreto 
nº 8.975/2017, que foi revogado pelo Decreto nº 
9672/2019. Até a edição do Decreto nº 8.975/2019, 
o MMA era responsável não apenas pelo SISNAMA,
competência que foi mantida pelo decreto, mas tam-
bém pela coordenação do SINGREH. O Decreto nº 
8.975/2019 transferiu a área de recursos hídricos e sua 
estrutura institucional para o Ministério de Desen-
volvimento Regional. O MMA atuou ativamente na 
implementação e coordenação de políticas públicas, 
para proteger os recursos hídricos, bem como pro-
mover o acesso à água. Esse órgão é responsável pelo 
SISNAMA. A título exemplificativo pode se citar o 
Programa Água Doce, que estabeleceu uma política 
pública permanente de acesso à água de qualidade 
para o consumo humano, por meio da implantação 
recuperação e gestão de sistemas de dessalinização 

de águas salobras e salinas na região do Semiárido 
brasileiro. O vídeo 1 apresenta esse Programa com 
detalhes.

Assista:
Vídeo 1: Conheça o Programa 
Água Doce. 

O IBAMA tem suas competências expressas no 
art. 1º e 2º da Portaria MMA nº 341/2011. Dentre 
suas atribuições destacam-se: o poder de polícia 
ambiental, por meio da fiscalização e repressão das 
infrações administrativas ambientais, incluindo as 
que atinjam os recursos hídricos; o licenciamento 
ambiental de competência federal (Lei Comple-
mentar 140/2011); e o monitoramento e controle 
ambiental. O IBAMA pode atuar em conjunto 
com os órgãos estaduais ambientais, esse é o caso 
do Projeto Piloto de Monitoramento e Desmata-
mento e Fiscalização da Mata Atlântica e Cerrado 
nas Bacias do Rio Grande e Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí, realizado em conjunto com os órgãos 
ambientais estaduais de Minas Gerais e São Paulo. 
Esse projeto prevê o acompanhamento conjunto 
das condições da bacia por meio de imagens de 
satélite. 

O ICMBIO tem sua competência delimitada 
pelo art. 1º da Lei nº 11.516/2007. Sua principal 
missão é proteger o patrimônio natural e promover 
o desenvolvimento socioambiental, por meio da
administração das Unidades de Conservação (UCs) 
Federais (art. 1 da Lei nº 11.516/2007). O ICMBIO 
administra 335 UCs espalhadas em todos os biomas 
brasileiros, sendo que várias delas correspondem a 
áreas de relevância hídrica, como é o caso do Parque 
Nacional do Iguaçu. 

Para ver a localização das 
UC Federais clique aqui

Cabe aos estados e municípios definir os seus 
órgãos administrativos de controle ambiental, e suas 
estruturas colegiadas para a gestão ambiental. 

ACESSE ONLINE

https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ7JLoitNbzZIAJ4Tz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=Programa+%C3%81gua+Doce&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=4&vid=64e90703187607ddb1c504ea31ba1b73&action=view. Produ��o: MMA e Instituto Interamericano de Coopera��o para a Agricultura (IICA)
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros
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4.3.3  Política Nacional de Meio Ambiente e os 
Instrumentos de Proteção Ambiental

A Política Nacional de Meio Ambiente trouxe 
um arcabouço de instrumentos para a proteção 
ambiental, os quais tem como missão garantir a 
qualidade ambiental e condicionar o exercício das 
atividades econômicas. O art. 9º define os seguintes 
instrumentos de gestão ambiental: 

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambien-
tal;

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 equipamen-
tos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para 
a melhoria da qualidade ambiental;

VI – a criação de espaços territoriais especialmente pro-
tegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, 
tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas extrativistas;  

VII – o sistema nacional de informações sobre o meio 
ambiente;

VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instru-
mento de Defesa Ambiental;

IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao 
não cumprimento das medidas necessárias à preserva-
ção ou correção da degradação ambiental;

X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA;  

XI – a garantia da prestação de informações relativas 
ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a 
produzi-las, quando inexistentes;

XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades poten-
cialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 
ambientais;

XIII – instrumentos econômicos, como concessão flo-
restal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros.  

Do ponto de vista das águas, podem-se des-
tacar o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de 

impactos ambientais, o licenciamento, a criação de 
espaços territoriais protegidos e o sistema nacional 
de informações sobre o meio ambiente. Como já se 
expôs, os padrões de qualidade ambiental para os 
recursos hídricos são competência do CONAMA e 
visam estabelecer estandartes ambientais.

O zoneamento ambiental, a avaliação de 
impacto ambiental, o licenciamento e os espa-
ços territoriais protegidos são instrumentos que 
têm um impacto direto na conformação do uso e 
ocupação do solo, bem como impõem restrições a 
essa ocupação de forma a proteger o ambiente de 
usos não conformes com a sua vulnerabilidade ou 
potenciais riscos.

4.3.4  Zoneamento Ambiental

O zoneamento ambiental, também denominado 
zoneamento ecológico-econômico (ZEE), foi regula-
mentado pelo Decreto nº 4.297/2002, e corresponde 
a um “instrumento de organização do território” que 
deve ser “seguido na implantação de planos, obras 
e atividades públicas e privadas” (art. 2º do referido 
decreto). Seu objetivo é estabelecer “medidas e 
padrões de proteção ambiental destinados a assegu-
rar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do 
solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condi-
ções de vida da população” (art. 2º). Ele foi adotado 
por diversos Estados para caracterizar porções do 
território frente a sua vulnerabilidade ambiental ou 
implantação de determinados usos, por exemplo 
zoneamentos da área costeira, da viabilidade do 
desenvolvimento da agricultura ou indústria, etc. No 
plano federal, pode-se destacar o Macrozoneamento 
Ecológico-Econômico (MacroZEE) da Amazônia 
Legal, aprovado pelo Decreto nº 7.378/2010.

4.3.5 Avaliação de Impacto Ambiental

As avaliações de impacto ambiental são realiza-
das por meio da elaboração de estudos ambientais, 
os quais foram definidos pela Resolução CONAMA 
nº 237/1997, art. 1º, III como: 
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todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambien-
tais relacionados à localização, instalação, operação 
e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a análise da licença 
requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto 
de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recu-
peração de área degradada e análise preliminar de risco.

Dessa maneira, as avaliações de impacto ambiental 
correspondem ao gênero de todos os estudos ambien-
tais, dos quais se inclui o Estudo de Impacto Ambiental/
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), previsto 
no artigo 225, § 1º, IV da Constituição Federal e na 
Resolução CONAMA nº 1/1986. O EIA/RIMA possui 
natureza prévia a implantação do empreendimento e se 
aplica nos casos de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação ambiental. 
Corresponde à avaliação de maior complexidade, que 
exige a participação de uma equipe multidisciplinar. 
Nos processos de licenciamento em que se exige o EIA/
RIMA deve ser realizada audiência pública nos termos 
das Resoluções CONAMA nºs 1/1986 e 9/1987, como 
forma de dar publicidade às conclusões dos estudos 
técnicos e potenciais riscos à sociedade. Nos casos em 
que não haja potencial de significativo impacto, podem 
ser aplicados outros estudos (estudos simplificados, 
memorial de caracterização do empreendimento etc), 
conforme a legislação vigente. 

Os estudos ambientais fazem parte do processo 
de licenciamento ambiental, sendo que o órgão ou 
entidade ambiental tem discricionariedade para 
eleger o tipo de estudo aplicado. Boa parte das obras 
hidráulicas se sujeitará a esses estudos ambientais. 
A Resolução CONAMA nº 1/1986 inclusive deter-
mina a exigibilidade de EIA/RIMA para as “obras 
hidráulicas para exploração de recursos hídricos” 
nos casos de “barragem para fins hidrelétricos, 
acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 
abertura de canais para navegação, drenagem e 
irrigação, retificação de cursos d’água, abertura 
de barras e embocaduras, transposição de bacias, 
diques”. O órgão ou entidade ambiental, diante do 
nível de complexidade da obra ou vulnerabilidade, 

pode solicitar outro tipo de estudo que não o EIA/
RIMA, caso julgue que a obra não acarretará um 
significativo potencial de degradação. 

4.3.6 Licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental tem suas principais 
bases assentadas nos artigos 9º, inciso IV, e 10 da Lei 
nº 6.938/1981, na Resolução CONAMA nº 237/1997, 
na Lei Complementar nº 140/2011 e no Decreto 
Federal nº 8.437/2015, bem como nas leis estaduais 
e municipais aplicáveis. Sua definição jurídica mais 
recente se encontra no art. 2, I, da Lei Complementar 
nº 140/2011 que o conceitua como:

o procedimento administrativo destinado a licenciar
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capa-zes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental. 
Esse instrumento é aplicável na construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabe-
lecimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degra-
dação ambiental. A Lei Complementar nº 140/2011 
estabeleceu a competência para o licenciamento, 
que pode ser realizado no nível federal, estadual 
ou municipal de acordo com o grau do impacto, 
domínio do recurso ambiental que será afetado ou 
atividade a ser desempenhada. 

A competência da União está expressa nos art. 
7o, XIV, da Lei Complementar nº 140/2011 e no art. 
3º do Decreto nº 8.437/2015. Os municípios podem 
licenciar as atividades previstas no art. 9º, XIV, da 
referida lei. Para que o licenciamento municipal 
seja realizado, o município deve ter órgão ambiental 
capacitado e conselho de meio ambiente (art. 15, II), 
bem como o Conselho Estadual de Meio Ambiente 
deve ter definido as atividades ou empreendimentos 
de impacto ambiental de âmbito local, considerados 
os critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade (art. 9º, XIV, a). O Estado terá com-
petência residual (art. 8º). Os contornos gerais do 
procedimento do licenciamento e seus tipos de 
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licença são regulamentados nos artigos 8º e 10 da 
Resolução CONAMA nº 237/1997 e na legislação 
estadual e municipal aplicável. 

O licenciamento ambiental protege as águas de 
duas formas. a primeira delas é controlando os impac-
tos de obras ou empreendimentos utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente polui-
dores ou capazes de causar degradação ambiental. A 
segunda é obrigando que obras diretamente relacio-
nadas as águas se sujeitem a esse procedimento. Nesse 
caso, a Resolução CONAMA nº 273/1997 determi-
nou à sujeição das obras como hidrovias; barragens; 
diques; canais para drenagem; retificação de cursos 
d’água; transposição de bacias hidrográficas; etc se 
sujeitem ao licenciamento. A instrução Normativa 
IBAMA nº 06/2013, no item 22.9 do Anexo I, incluiu 
na tabela das atividades potencialmente poluidoras 
e utilizadoras de recursos ambientais a sondagem e 
perfuração de poços artesianos.

4.3.7 Espaços Territoriais Protegidos

Os espaços territoriais protegidos podem ser 
definidos como as “áreas, públicas ou privadas, 
sujeitas a regimes especiais de proteção, ou seja, 
sobre as quais incidam limitações objetivando a pro-
teção, integral ou parcial, de seus atributos naturais” 
(Leuzinger, 2002, p. 93).

Esses espaços buscam conservar a biodiversi-
dade e possuem relação direta com a manutenção 
da floresta nativa que oferece uma série de serviços 
ambientais que incluem a manutenção dos recur-
sos hídricos e regulação climática. Nesse sentido, o 
vídeo 2 demostra a importância da floresta para as 
águas e clima.

Assista:
Vídeo 2: Projeto Volume Vivo:  
De Onde vem a Água?
Direção: Caio Silva Ferraz. 

A evapotranspiração da floresta contribui para o 
regime de chuvas no Brasil. Estudos apontam que a 

floresta amazônica contribui para o regime hídrico 
do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, pois produz massas 
de umidade que são deslocadas pelas correntes ar. 
Esse deslocamento de massas de umidade é deno-
minado de Rios Voadores. Essa relação é estudada 
por diversos pesquisadores. Como exemplo, tem-se 
o Projeto Rio Voadores, realizado com o apoio da 
Petrobras, mais informações podem ser consultadas 
no site: http://riosvoadores.com.br/o-projeto/. O 
vídeo 3 apresenta esse projeto e chama a atenção para 
a importância dos espaços protegidos e da vegetação. 

Assista:
Vídeo 3: Rios Voadores. 
Produção: PETROBRAS. 

A proteção das florestas é beneficiada pela 
existência desses espaços protegidos, bem como 
por regulamentos específicos, como é o caso do 
regime especial aplicado ao bioma da Mata Atlân-
tica instituído pela Lei nº 11.428/2003 e o Decreto 
nº 6.660/2008. 

Dentro do gênero espaços territoriais protegi-
dos se destacam as seguintes espécies: a) o sistema 
nacional de unidades de conservação, cujas bases se 
assentam no artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII, 
na Lei nº 9.985/2000 e no Decreto nº 4340/2002; b) 
as áreas de preservação permanente, c) a reserva 
legal, e d) as áreas de uso restrito, regulamentadas 
pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 

4.3.7.1 Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação

A Lei nº 9.985/2000 estabeleceu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
– SNUC que é constituído pelo conjunto das unida-
des de conservação federais, estaduais e municipais. 
Dentre os objetivos do SNUC se encontra expres-
samente a proteção e recuperação dos recursos 
hídricos e edáficos (art. 4º, VIII). A gestão do SNUC 
é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
que é o órgão central, pelo CONAMA, que é órgão 

http://riosvoadores.com.br/o-projeto/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=lIuWdRJjRwY
https://www.youtube.com/watch?v=lKm-Nfg-l4k&t=1014s. 
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consultivo e deliberativo cuja função é acompanhar a 
implementação do sistema e pelo IBAMA e ICMBio, 
que são os órgãos executores que tem a “função de 
implementar o SNUC, subsidiar as propostas de 
criação e administrar as unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais, nas respectivas 
esferas de atuação” (art. 6, III). 

O art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.985/2000, define as 
unidades de conservação da seguinte forma: 

I – unidade de conservação: espaço territorial e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente insti-
tuído pelo Poder Público, com objetivos de conservação 
e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

As unidades de conservação se dividem em dois 
grupos: unidades de proteção integral e unidades de 
uso sustentável. 

O objetivo das unidades de proteção integral é 
a manutenção dos ecossistemas livres de alterações 
causadas por interferência humana, admitindo-se 
apenas o uso indireto dos atributos naturais (Amado, 
2015). Esse grupo é composto pelas seguintes moda-
lidades, que segundo o tipo podem ser de domínio 
público ou privado:

•	  Estação ecológica: “tem como objetivo a pre-
servação da natureza e a realização de pesqui-
sas científicas” (art. 9º da Lei nº 9.985/2000). 
Domínio Público.

•	  Reserva biológica: “tem como objetivo a pre-
servação integral da biota e demais atributos 
naturais existentes em seus limites, sem interfe-
rência humana direta ou modificações ambien-
tais, excetuando-se as medidas de recuperação 
de seus ecossistemas alterados e as ações de 
manejo necessárias para recuperar e preservar 
o equilíbrio natural, a diversidade biológica e 
os processos ecológicos naturais” (art. 10 da 
Lei nº 9.985/2000). Domínio Público.

•	  Parque nacional: “tem como objetivo básico a 
preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibi-
litando a realização de pesquisas científicas e 
o desenvolvimento de atividades de educação 
e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecoló-
gico” (art. 11 da Lei nº 9.985/2000). Domínio 
Público.

•	  Monumento natural: “tem como objetivo 
básico preservar sítios naturais raros, singula-
res ou de grande beleza cênica” (art. 12 da Lei 
nº  9.985/2000). Domínio Público ou Privado.

•	  Refúgio da vida silvestre: “tem como objetivo 
proteger ambientes naturais onde se asseguram 
condições para a existência ou reprodução de 
espécies ou comunidades da flora local e da 
fauna residente ou migratória” (art. 13 da Lei 
nº 9.985/2000). Domínio Público ou Privado.

Nas unidades de uso sustentável é permitida a 
exploração, desde que feita de maneira a “garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 
processos ecológicos, mantendo a biodiversidade 
e os demais atributos ecológicos, de forma social-
mente justa e economicamente viável”, nos termos 
do art. 2º, XI, da Lei nº 9.985/2000. Essas unidades 
se classificam em: 

•	  Área de proteção ambiental: “é uma área em 
geral extensa, com um certo grau de ocupa-
ção humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas, e tem 
como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação 
e assegurar a sustentabilidade do uso dos recur-
sos naturais” (art. 15 da Lei nº 9.985/2000). 
Domínio Público ou Privado.

•	  Área de relevante interesse ecológico: “ é uma 
área em geral de pequena extensão, com pouca 
ou nenhuma ocupação humana, com caracte-
rísticas naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como 
objetivo manter os ecossistemas naturais de 
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importância regional ou local e regular o uso 
admissível dessas áreas, de modo a compa-
tibilizá-lo com os objetivos de conservação 
da natureza” (art. 13 da Lei nº 9.985/2000). 
Domínio Público ou Privado.

•	  Floresta nacional: “é uma área com cobertura 
florestal de espécies predominantemente nati-
vas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para explo-
ração sustentável de florestas nativas” (art. 17 
da Lei nº 9.985/2000). Domínio Público.

•	  Reserva extrativista: “é uma área utilizada por 
populações extrativistas tradicionais, cuja sub-
sistência baseia-se no extrativismo e, comple-
mentarmente, na agricultura de subsistência e 
na criação de animais de pequeno porte, e tem 
como objetivos básicos proteger os meios de vida 
e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade” 
(art. 18 da Lei 9.985/2000). Domínio Público.

•	  Reserva da fauna: “é uma área natural com 
populações animais de espécies nativas, 
terrestres ou aquáticas, residentes ou migra-
tórias, adequadas para estudos técnico-cien-
tíficos sobre o manejo econômico sustentável 
de recursos faunísticos” (art. 19 da Lei nº 
9.985/2000). Domínio Público.

•	  Reserva de desenvolvimento sustentável: “é 
uma área natural que abriga populações tra-
dicionais, cuja existência baseia-se em siste-
mas sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e 
adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na pro-
teção da natureza e na manutenção da diver-
sidade biológica” (art. 20 da Lei 9.985/2000). 
Domínio Público.

•	  Reserva particular de patrimônio natural: “é uma 
área privada, gravada com perpetuidade, com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica” 
(art. 21 da Lei nº 9.985/2000). Domínio Privado.

As unidades de conservação são criadas por ato 
do Poder Público (art. 22) e devem contar com um 
plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental 
competente, no prazo de cinco anos após a sua 
criação (art. 27). O plano de manejo é “o documento 
técnico mediante o qual [...] se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso 
da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à ges-
tão ambiental” (art. 2º, XVII da Lei nº 9.985/2000). 
Esse documento deve incluir as restrições ao uso e 
ocupação na UC.

As unidades de conservação, exceto as áreas de 
proteção ambiental (APA) e a reserva particular 
de patrimônio natural (RPPN), terão uma zona de 
amortecimento para sua proteção, que corresponde 
ao entorno de uma unidade de conservação e implica 
restrições às atividades humanas visando minimizar 
os impactos sobre a unidade. Tais áreas também 
devem estabelecer os corredores ecológicos, que 
correspondem às porções de ecossistemas naturais 
ou seminaturais que permitem a ligação entre as uni-
dades de conservação permitindo o fluxo de genes, 
o movimento da biota, a dispersão de espécies, a 
recolonização de áreas degradadas e a manutenção 
de populações (art. 2, XIX da nº Lei 9.985/2000).

Como forma de promover a gestão integrada 
das unidades de conservação se estabeleceram os 
mosaicos (art. 26 da Lei nº 9.985/2000 e art. 8º a 10 
do Decreto nº 4340/2002), os quais correspondem 
a: “áreas em que se encontram um conjunto de uni-
dades de conservação de categorias diferentes ou 
não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras 
áreas protegidas públicas ou privadas” (art. 26). 
Essas áreas são reconhecidas por ato do Ministério 
do Meio Ambiente, a pedido dos órgãos gestores das 
unidades de conservação e devem ser interligadas 
por corredores ecológicos. 

A desafetação ou redução dos limites de uma 
Unidade de Conservação só pode ser feita mediante 
lei específica. A realização de atividades ou empreen-
dimentos nas Unidades de Conservação é regulada 
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também pelas Instruções Normativas do ICMBio 
nºs 4/2009 e 5/2009, bem como pela Resolução 
CONAMA nº 428/2010. Essa resolução estabelece 
os procedimentos específicos a serem atendidos no 
âmbito de licenciamentos de significativo impacto 
ambiental que possam afetar unidade de conser-
vação ou sua zona de amortecimento. No caso das 
unidades de conservação estaduais e municipais é 
necessário observar os diplomas estaduais e muni-
cipais aplicáveis. 

4.3.7.2 O Código Florestal

O Código Florestal foi instituído pela Lei nº 
12.651/2012 e regulamentado pelos Decretos nº 
7.830/2012 e 8.235/2014 e pela Instrução Norma-
tiva MMA nº 2/2014. Esse diploma legal institui 
três modalidades específicas de espaços territoriais 
protegidos: as áreas de preservação permanente, a 
reserva legal e as áreas de uso restrito. 

RECOMENDA-SE A LEITURA DOS ARTIGOS  
3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 11-A, 12, 13, 61-A, 

61-B, 64, 65, 66, 67 e 68 da Lei 12.651/2012.

RECOMENDA-SE A LEITURA  
DO GIBI NOVO  
CÓDIGO FLORESTAL 
Produção: Ministério Público  
Estadual da Bahia.  

Áreas de Preservação Permanente

As áreas de preservação permanente (APP) 
ocorrem nas áreas rurais e urbanas e foram defi-

nidas pelo artigo 3º, II, da Lei nº 12.651/2012 da 
seguinte forma:

“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;

Essas áreas foram elencadas no artigo 4º da 
referida lei. A obrigatoriedade de sua proteção está 
atrelada à presença de determinadas condições geo-
gráficas, que impõem a manutenção da vegetação 
como forma de proteger a função ambiental dessas 
áreas. A presença de recursos hídricos ou áreas úmi-
das é um fator que gera a obrigação da manutenção 
de áreas de APP. Essas áreas podem ser classificadas 
em três categorias: as relacionadas as áreas úmidas 
interiores, as áreas úmidas litorâneas e as situações 
de relevo (Milaré, 2015). 

O Novo Código Florestal também estabeleceu as 
APPs administrativas, que são áreas cobertas com 
florestas ou outras formas de vegetação que foram 
declaradas por ato do Chefe do Poder Executivo 
como APPs, pois se prestam a um dos fins especí-
ficos elencados no artigo 6º da Lei nº 12.651/2012. 
Nesse caso, o Chefe do Poder Executivo não exerce 
atividade legislativa, ele apenas faz a identificação, 
demarcação e declaração de que determinada área 
será considerada de interesse social, para fins de 
preservação permanente (Milaré, 2015). O quadro 2 
demonstra esses dois tipos de APPs, as vinculadas a 
determinados aspectos naturais e as administrativas, 
bem como quando elas ocorrem. 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/boletim-informativo/cat_view/1817-codigo-florestal.html
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Áreas úmidas 
interiores 

Áreas úmidas 
litorânea 

Situações de 
Relevo 

APPs Administrativas (art. 6º da Lei 12.651/2012) 

Margens dos cursos de água 

Entorno de lagos e lagoas naturais 

Reservatórios de água artificiais 

Manguezais 

Entorno de nascentes e olhos 
d’água 

Encostas superiores  a 45º 

Restingas 

Bordas de Tabuleiros ou 
Chapadas 

Topos de Morros 

Altitudes Superiores a 1800 metros 

Áreas sujeitas a erosão, enchentes e deslizamentos 

Proteção de restingas e veredas 

Proteção de várzeas  

Fauna e flora ameaçadas de extinção 

Sítios de excepcional beleza ou de valor científico, 
cultural ou histórico 

Margens de rodovias e ferrovias  

Bem estar público 

Defesa do território nacional 

Área de Preservação Permanente (APP)  
art. 4º da Lei 12.651/2012  

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 
leito regular [...]; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais [...]; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais [...]; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água [...] 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% 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 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 [...]. 

Margem das veredas 

Quadro  2: Tipos de APPs previstas pelo Código Florestal 

Fonte: Código Florestal, elaborado por Villar, 2018

No caso das APPs previstas no artigo 4º, sua 
existência depende única e exclusivamente de veri-
ficar se no local há a condição geográfica prevista. 
Na ocorrência dessa característica geográfica (rio, 
lago, reservatório, nascente e olhos d’água, veredas, 
mangues, encostas superiores a 45º, restinga, bordas 
de tabuleiros ou chapadas, topos de morro e altitudes 
superiores a 1800m) surge o dever para o proprietá-
rio de manter uma faixa de vegetação ou recompô-la 

segundo os parâmetros previstos no artigo 4º da 
Lei nº 12.651/2012. Ainda que a área se encontre 
desmatada, a obrigatoriedade de sua recomposição 
persiste, pois a obrigação de manter a APP possui 
natureza de direito real, sendo transmitida ao suces-
sor no caso de transferência de domínio ou posse do 
imóvel rural (art. 1º, § 2º e art. 7º, § 2º).

Por sua vez, a existência das APPs administra-
tivas é condicionada à sua determinação e criação 
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por meio de ato do Poder do Executivo, o qual 
deve ser fundamentado nas situações previstas no 
artigo 6º. 

Segundo o artigo 8º da Lei nº 12.651/2012, a 
intervenção e supressão nas áreas de APPs só pode 
ocorrer nos casos de utilidade pública, interesse 
social e baixo impacto ambiental. O artigo 2º, VIII, 
IX e X da Lei nº 12.651/2012 define respectivamente 
cada uma dessas situações. A Resolução CONAMA 
nº 396/2000, que regulamentava o tema na vigência 
do antigo Código Florestal, tem sido considerada 
revogada. A Lei nº 12.651/2012 não transferiu, essa 
competência nas hipóteses de utilidade pública e 
interesse social, e no caso de baixo impacto, todas as 
situações previstas já foram incorporadas no artigo 
2º, X, do novo Código Florestal (Milaré, 2015).

Com o objetivo de promover a regularização 
das propriedades rurais, o novo Código Florestal 
criou uma exceção aos parâmetros de recomposição 
das APPs previstos no art. 4º para os casos de áreas 
rurais consolidadas. Essas áreas foram definidas da 
seguinte forma pelo art. 3º, IV: “área de imóvel rural 
com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho 
de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a 
adoção do regime de pousio”. Caso a área preencha 
os requisitos – ocupação pré-existente a 22/07/2008 
e manutenção das atividades agrossilvipastoris – o 
parâmetro de manutenção e recomposição das faixas 
de APP será reduzido e orientado pelos arts. 61-A 
e 61-B.

O Código Florestal também reconheceu a possi-
bilidade da existência de APP consolidada urbana, 
definida como aquela “de que trata o inciso II do 
caput do art. 47 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009” 
(art. 3, XXVI). Apesar da revogação do art. 47 pela 
Lei nº 13.465/2017, considera-se que a área urbana 
consolidada é aquela que atende aos seguintes cri-
térios (vide art. 16-C, § 2o da Lei nº 9.636/1998).

•  Incluída no perímetro urbano ou em zona
urbana pelo plano diretor ou por lei municipal
específica;

•  Dotada de sistema viário implantado e vias de
circulação pavimentadas;

•  Organizada em quadras e lotes predominan-
temente edificados;

•  Tem seu uso predominantemente urbano,
caracterizado pela existência de edificações
residenciais, comerciais, industriais, insti-
tucionais, mistas ou voltadas à prestação de
serviços; e

•  Possui a presença de, no mínimo, três dos
seguintes equipamentos de infraestrutura
urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; e
e) limpeza urbana, coleta e manejo de
resíduos sólidos.

As APPs urbanas consolidadas não ganha-
ram tanto destaque quanto as rurais na Lei nº 
12.651/2012, sendo que seu tratamento se restringe 
ao contido nos arts. 3º, XXVI, 64 e 65.

Reserva Legal

Outro instrumento para a proteção das flores-
tas, que tem impacto nos recursos hídricos diante 
da relação água e vegetação, previsto no Código é 
o instituto da Reserva Legal, definido, pelo art. 3º,
III, como a: 

área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de 
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação 
e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

A Reserva Legal só se aplica na área rural e 
possui função econômica, tanto que a área pode 
ser explorada mediante Plano de Manejo Florestal 
Sustentável, aprovado pelos órgãos ambientais com-
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petentes. Apesar da função econômica, ela também 
tem uma função ambiental, tanto que, segundo o 
artigo 14 da Lei nº 12.651/2012, sua localização deve 
levar em consideração os seguintes aspectos: i) as 
diretrizes dos planos de bacia hidrográfica, portanto 
o instrumento deve dialogar com a política hídrica; 
ii) o Zoneamento Ecológico-Econômico; iii) a for-
mação de corredores ecológicos com outros espaços 
protegidos tais como, Reserva Legal, Área de Preser-
vação Permanente, com Unidade de Conservação, 
portanto há uma interação direta com o SNUC; iv) 
as áreas de maior importância para a conservação 
da biodiversidade; e v) as áreas de maior fragilidade 
ambiental. Assim como as APPs, a manutenção da 
reserva legal constitui um direito real (art. 1º, § 2º 
e art. 66, § 1o).

O Código Florestal, em seu art. 12 especifica 
que todo imóvel rural deve ter delimitada a Reserva 
Legal sem prejuízo da aplicação das normas sobre 
as Áreas de Preservação Permanente, observados os 
seguintes percentuais mínimos em relação à área do 
imóvel, excetuado os casos previstos no art. 68 do 
referido código: 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cober-
tura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, 
sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas 
de Preservação Permanente, observados os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do imóvel, exce-
tuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: 

I – localizado na Amazônia Legal: 

a) 80%, no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35%, no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20%, no imóvel situado em área de campos gerais; 

II – imóveis localizados nas demais regiões do País: 20%.

Como se percebe, o percentual de Reserva Legal 
exigida varia conforme a região Brasileira. Na área 
da Amazônia Legal, esse percentual pode variar de 
20% a 80% da propriedade. Nos casos dos imóveis 
localizados na Amazônia Legal, alínea a, inciso I, 
a área de reserva legal pode ser reduzida para até 
50% nos casos previstos no art. 12, § 4º e § 5º e no 
art. 13, I. Se indicado pelo zoneamento econômico 

ecológico, a Reserva Legal pode ser ampliada em 
até 50% para cumprimento de metas nacionais de 
proteção à biodiversidade ou de redução de emissão 
de gases de efeito estufa (art. 13, II).

Segundo o art. 12, não será exigida a constituição 
de áreas de Reserva Legal nos empreendimentos 
de abastecimento público de água e tratamento de 
esgoto (§6º); nas áreas adquiridas ou desapropriadas 
por detentor de concessão, permissão ou autorização 
para exploração de potencial de energia hidráulica, 
nas quais funcionem empreendimentos de geração 
de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas 
linhas de transmissão e de distribuição de energia 
elétrica (§7º); e nas áreas adquiridas ou desapropria-
das com o objetivo de implantação e ampliação de 
capacidade de rodovias e ferrovias (§8º). 

O art. 15 da referida lei permite que as Áreas 
de Preservação Permanente sejam computadas no 
cálculo da Reserva Legal, desde que se atendam aos 
seguintes critérios:

I – o benefício previsto neste artigo não implique a 
conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; 

II – a área a ser computada esteja conservada ou em 
processo de recuperação, conforme comprovação 
do proprietário ao órgão estadual integrante do 
Sisnama; e 

III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclu-
são do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, nos 
termos desta Lei. 

Outra inovação do Código foi o estabelecimento 
das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal 
(arts. 66 a 68 da Lei nº 12.651/2012) que corres-
pondem àquelas propriedades que, em 22 de julho 
de 2018, possuíam Reserva Legal em porcentagens 
inferiores as estabelecidas pelo artigo 12. 

Nesse caso, o Código estabeleceu condições e 
parâmetros de recuperação distintos dos estabele-
cidos no artigo 12. O artigo 66 determina como se 
dará essa recuperação, que poderá incluir o plantio 
de até 50% de exóticas na área, bem como utilizar 
uma das possibilidades de compensação da reserva 
prevista no § 5º:
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Art. 66.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural que 
detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal 
em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá 
regularizar sua situação, independentemente da adesão 
ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou 
conjuntamente:

I – recompor a Reserva Legal; 

II – permitir a regeneração natural da vegetação na área 
de Reserva Legal; 

III – compensar a Reserva Legal. 

§ 1o  A obrigação prevista no caput tem natureza real e 
é transmitida ao sucessor no caso de transferência de 
domínio ou posse do imóvel rural. 

§ 2o   A recomposição de que trata o inciso I 
do caput deverá atender os critérios estipulados pelo 
órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 
20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no 
mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua 
complementação. 

§ 3o   A recomposição de que trata o inciso I 
do  caput  poderá ser realizada mediante o plantio 
intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutífe-
ras, em sistema agroflorestal, observados os seguintes 
parâmetros

I – o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado 
com as espécies nativas de ocorrência regional; 

II – a área recomposta com espécies exóticas não poderá 
exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser 
recuperada. 

§ 4o   Os proprietários ou possuidores do imóvel que 
optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos 
§§ 2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos 
termos desta Lei. 

§ 5o   A compensação de que trata o inciso III 
do  caput deverá ser precedida pela inscrição da pro-
priedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I – aquisição de Cota de Reserva Ambiental – CRA; 

II – arrendamento de área sob regime de servidão 
ambiental ou Reserva Legal; 

III – doação ao poder público de área localizada no 
interior de Unidade de Conservação de domínio público 
pendente de regularização fundiária; 

IV – cadastramento de outra área equivalente e exce-
dente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade 
ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação 
nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, 

desde que localizada no mesmo bioma. 

§ 6o  As áreas a serem utilizadas para compensação na 
forma do § 5o deverão:

I – ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal 
a ser compensada; 

II – estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva 
Legal a ser compensada; 

III – se fora do Estado, estar localizadas em áreas identi-
ficadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. 

§ 7o  A definição de áreas prioritárias de que trata o § 
6o  buscará favorecer, entre outros, a recuperação de 
bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a cria-
ção de corredores ecológicos, a conservação de grandes 
áreas protegidas e a conservação ou recuperação de 
ecossistemas ou espécies ameaçados. 

§ 8o  Quando se tratar de imóveis públicos, a compen-
sação de que trata o inciso III do caput poderá ser feita 
mediante concessão de direito real de uso ou doação, 
por parte da pessoa jurídica de direito público proprie-
tária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em 
extensão suficiente, ao órgão público responsável pela 
Unidade de Conservação de área localizada no interior 
de Unidade de Conservação de domínio público, a ser 
criada ou pendente de regularização fundiária. 

§ 9o  As medidas de compensação previstas neste artigo 
não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a 
conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 

Por fim, os artigos 67 e 68 estabeleceram situ-
ações excepcionais que permitem ao proprietário 
manter percentuais de reserva legal inferiores aos 
previstos no art. 12. A exceção prevista no artigo 67, 
se aplica aos imóveis com até quatro módulos fiscais 
que possuíam remanescente de vegetação nativa, 
em 22 de julho de 2008, porém tinham déficit de 
reserva legal. A exceção do artigo 68 visa proteger 
o proprietário rural que seguiu a lei da época do 
desmatamento da reserva legal. 

Áreas de Uso Restrito 

O Código Florestal inovou ao criar uma nova 
categoria de espaço protegido, as áreas de uso res-
trito, que incluem as seguintes áreas:

•	  Pantanais e planícies pantaneiras: “é permi-
tida a exploração ecologicamente sustentável, 
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devendo-se considerar as recomendações téc-
nicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando 
novas supressões de vegetação nativa para uso 
alternativo do solo condicionadas à autorização 
do órgão estadual do meio ambiente” (art. 10);

•	  Áreas de inclinação entre 25º e 45º: Permite-se 
“o manejo florestal sustentável e o exercício 
de atividades agrossilvipastoris, bem como a 
manutenção da infraestrutura física associada 
ao desenvolvimento das atividades, observadas 
boas práticas agronômicas, sendo vedada a 
conversão de novas áreas, excetuadas as hipó-
teses de utilidade pública e interesse social” 
(art. 11);

•	  Apicuns e salgados: podem ser utilizados em 
atividades de carcinicultura e salinas, desde 
que observados os seguintes requisitos: a) “área 
total ocupada em cada Estado não superior a 
10% dessa modalidade de fitofisionomia no 
bioma amazônico e a 35% no restante do País 
[...]”; b) “salvaguarda da absoluta integridade 
dos manguezais arbustivos e dos processos eco-
lógicos essenciais a eles associados, bem como 
da sua produtividade biológica e condição de 
berçário de recursos pesqueiros”; c) licencia-
mento da atividade e das instalações pelo órgão 
ambiental estadual, cientificado o IBAMA e, no 
caso de uso de terrenos de marinha ou outros 
bens da União, realizada regularização prévia 
da titulação perante a União; d) recolhimento, 
tratamento e disposição adequados dos efluen-
tes e resíduos; f) garantia da manutenção da 
qualidade da água e do solo, respeitadas as 
Áreas de Preservação Permanente; e g) respeito 
às atividades tradicionais de sobrevivência das 
comunidades locais (art. 11-A, § 1o).

4.3.8 Sistema Nacional de Informações sobre o 
Meio Ambiente – SINIMA

O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 
Ambiente – SINIMA está previsto no art. 9º, VII, da 
Lei nº 6.938/198 e foi regulamentado pelo art. 11, 

II, do Decreto nº 99.274/1990. Sua manutenção é de 
responsabilidade do Ministério de Meio Ambiente, 
tendo como objetivo integrar e permitir o compar-
tilhamento das informações entre os órgãos inte-
grantes do SISNAMA. A Portaria MMA nº 160/2009 
determina que a base da Política de Informação 
do Ministério do Meio Ambiente é a construção e 
manutenção do SINIMA como uma plataforma con-
ceitual, baseada na integração e compartilhamento 
de informação entre os diversos sistemas existentes, 
ou a construir, no âmbito do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente. Dessa forma, esse sistema deve 
buscar a integração não apenas os dados ambientais, 
mas também dos sistemas relacionados, tais como 
o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH) e o Sistema de Informações de 
Águas Subterrâneas (SIAGAS).

4.4 Ordenamento territorial urbano e a água 

O ordenamento territorial urbano é de compe-
tência dos municípios, conforme estabelece o art. 
30, VIII, da Constituição Federal. Essa política de 
desenvolvimento urbano deve ordenar o desenvol-
vimento da cidade e garantir o bem-estar da popu-
lação (art. 182 da Constituição Federal). Segundo a 
Constituição Federal, o principal instrumento para o 
desenvolvimento e expansão urbana é o plano dire-
tor, obrigatório para as cidades com mais de 20.000 
habitantes; as integrantes de regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, onde o Poder Público muni-
cipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 
§ 4º do art. 182 da Constituição Federal; integrantes 
de áreas de especial interesse turístico, inseridas na 
área de influência de empreendimentos ou ativida-
des com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional, incluídas no cadastro nacional 
de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações brus-
cas ou processos geológicos ou hidrológicos corre-
latos. (art. 182, §§ 1º 4 º da CF e Lei nº 10.257/2001, 
art. 41). Esse instrumento é o responsável por definir 
a função social da propriedade urbana. 
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Além da Constituição Federal, fornecem diretri-
zes para a realização desse ordenamento municipal 
as seguintes leis: a Lei nº 6.766/1979, que dispõe 
sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 
Providências; a Lei nº 10.257/2001, que estabelece 
as diretrizes gerais da política urbana, denominada 
Estatuto da Cidade; e a Lei nº 11.977/2009, que 
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV e a regularização fundiária de assenta-
mentos localizados em áreas urbanas. Tem-se ainda 
o Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), que
estabelece diretrizes para o planejamento, a gestão e 
a execução das funções públicas de interesse comum 
em regiões metropolitanas e em aglomerações urba-
nas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o 
plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 
instrumentos de governança interfederativa, e crité-
rios para o apoio da União a ações que envolvam essa 
governança, no campo do desenvolvimento urbano. 

A Lei nº 6.766/1979 estabeleceu algumas res-
trições ambientais para os parcelamentos de solo 
urbano. O art. 3º proíbe a urbanização em terre-
nos alagadiços e sujeitos a inundações; em áreas 
contaminadas, em terrenos com declividade igual 
ou superior a 30%, em terrenos onde as condições 
geológicas não sejam adequadas para a edificação, 
em áreas de preservação ecológica ou onde não 
existem condições sanitárias em virtude da polui-
ção. Essa norma também estabeleceu uma faixa 
não edificável de 15m ao longo das águas correntes 
e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias e ferrovias (art. 4º, III). Contudo, seu 
enfoque era a regulação dos projetos de loteamento 
e desmembramento, não havia a preocupação com 
um planejamento integral da cidade.

Em compensação, o Estatuto da Cidade trouxe a 
preocupação em incentivar os municípios a desen-
volver uma política e reforma urbana. Dentre as 
diretrizes gerais previstas no artigo 2º, destacam-se o 
direito às cidades sustentáveis; a gestão democrática; 
o planejamento do desenvolvimento das cidades, da
distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções 
do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre 
o meio ambiente; a ordenação e controle do uso do
solo de forma a evitar a poluição e a degradação 
ambiental; a regularização fundiária e urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa renda; os 
padrões de produção e consumo de bens e serviços 
e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental; e a proteção, preservação 
e recuperação do meio ambiente natural e cons-
truído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico. 

A garantia do direito a cidades sustentáveis é 
um marco importante que incorpora o princípio 
do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. 
Esse princípio se desdobra em outros sete direitos: 
a) o direito à terra urbana, b) à moradia, c) ao sane-
amento ambiental, d) à infra-estrutura urbana, e) 
ao transporte e aos serviços públicos, f) ao trabalho 
e g) ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 
Para alcançar esse direito são propostos uma série 
de instrumentos: 

•  Instrumentos de planejamento municipal: a)
plano diretor; b) disciplina do parcelamento,
do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento
ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes
orçamentárias e orçamento anual; f) gestão
orçamentária participativa; g) planos, progra-
mas e projetos setoriais; h) planos de desen-
volvimento econômico e social;

•  Instrumentos tributários e financeiros: a)
imposto sobre a propriedade predial e ter-
ritorial urbana – IPTU; b) contribuição de
melhoria; e c) incentivos e benefícios fiscais e
financeiros;

•  Instrumentos jurídicos e políticos: a) desa-
propriação; b) servidão administrativa; c)
limitações administrativas; d) tombamento de
imóveis ou de mobiliário urbano; e) instituição 
de unidades de conservação; f) instituição de
zonas especiais de interesse social; g) conces-
são de direito real de uso; h) concessão de uso
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especial para fins de moradia; i) parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios; j) usu-
capião especial de imóvel urbano; l) direito de 
superfície; m) direito de preempção; n) outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração 
de uso; o) transferência do direito de cons-
truir; p) operações urbanas consorciadas; q) 
regularização fundiária; r) assistência técnica e 
jurídica gratuita para as comunidades e grupos 
sociais menos favorecidos; s) referendo popu-
lar e plebiscito; t) demarcação urbanística para 
fins de regularização fundiária; u) legitimação 
de posse, e VI – estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto 
de vizinhança (EIV).

Esses instrumentos contribuem com a proteção 
das águas na medida em que impõem o planeja-
mento da urbanização e permitem a imposição de 
restrições ao uso e ocupação de áreas sensíveis como 
os mananciais; a regularização de áreas que não pos-
suem uma infraestrutura adequada, principalmente 
no tocante ao saneamento; direcionam a cidade para 
áreas mais consolidadas, tirando a pressão das áreas 
rurais ou ambientalmente sensíveis, ou ainda con-
dicionando as novas urbanizações ao cumprimento 
de obrigações específicas para a proteção ambiental. 
Pode-se perceber que vários instrumentos de cunho 
ambiental foram inseridos como instrumentos de 
política urbana, como é o caso do zoneamento 
ambiental, unidades de conservação e o estudo 
prévio de impacto ambiental. Um instrumento 
ambiental que não consta nesse rol, porém se tornou 
obrigatório para a propriedade urbana após a edição 
da Lei nº 12.651/2012, é a manutenção das áreas de 
preservação permanente (art. 4º). 

Esses instrumentos estão à disposição dos muni-
cípios para incorporarem a questão hídrica em suas 
leis municipais de ordenamento territorial. A polí-
tica urbana municipal pode transformar positiva-
mente ou negativamente a relação recursos hídricos 
e ordenamento territorial. O vídeo 04 justamente 
demonstra como a urbanização do município de São 

Paulo contribuiu sensivelmente para a degradação 
dos recursos hídricos.

Assista:
vídeo 4: Documentário Entre Rios.
Direção: Caio Silva Ferraz. 

O município, como ente constitucional respon-
sável pelo ordenamento territorial, possui um papel 
de destaque na proteção dos recursos hídricos. Tanto 
que o SINGREH e os Sistemas de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos Estaduais e do Distrito Federal 
devem apoiá-los na adoção das diretrizes contidas 
nos planos de bacia (vide art. 6º da a Resolução 
CNRH nº 15/2001).

A adoção dos instrumentos do Estatuto da 
Cidade pode contribuir nessa missão. Como con-
traponto ao Documentário Entre Rios, o novo plano 
diretor de São Paulo, buscou incluir alguns instru-
mentos que busquem uma relação mais harmônica 
com as águas. 

Para mais informações sobre o potencial do 
plano diretor na proteção dos recursos hídricos, 
assista:
Videoaula 1: 
O Plano Direitor de São Paulo  
e os instrumentos para promover 
a gestão hídrica na cidade  
do Prof. Dr. Kazuo Nakano. 

Por fim, o Estatuto da Metrópole, embora não 
mencione especificamente os recursos hídricos, traz 
o conceito de governança interfederativa, o qual é
definido como o “compartilhamento de respon-
sabilidades e ações entre entes da Federação em 
termos de organização, planejamento e execução de 
funções públicas de interesse comum” (art. 2, IV). 
A coordenação e união de esforços entre Estados 
e municípios metropolitanos é fundamental para 
a implementação das recomendações dos planos 
de bacia, bem como o enfrentamento dos desafios 
relacionados à gestão das águas nessas áreas. O for-

https://www.youtube.com/watch?v=Xi9c_N8uFvY&t=349s&fbclid=IwAR2yf9IIKbnATLwioS6CLfOZWlWUgAe1D6kmO_DBcgeAGGLB61EYFMHhTzk.
https://youtu.be/7I5q_WUm7Ww
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necimento de água para altas concentrações popu-
lacionais e o manejo do esgoto gerado são pontos 
particularmente sensíveis nas áreas metropolitanas. 

4.5 Saneamento básico e recursos hídricos

O saneamento básico no Brasil é tratado 
pela Política Nacional de Saneamento (Lei nº 
11.445/2007) e pelo seu regulamento, o Decreto 
7.217/2010. O artigo 2, I, da Lei nº 11.445/2007 
define o saneamento básico como o conjunto de ser-
viços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável, constituído pelas
atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela 
infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abaste-
cimento público de água potável, desde a captação até 
as ligações prediais e os seus instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, 
pela disponibilização e pela manutenção de infraestru-
tura e das instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até a sua destina-
ção final para a produção de água de reuso ou o seu 
lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cons-
tituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 
instalações operacionais de coleta, transporte, trans-
bordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos resíduos de limpeza urbanas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas,
constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 
instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 
de transporte, detenção ou retenção para o amorteci-
mento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e 
a fiscalização preventiva das redes.

Os recursos hídricos não integram os serviços 
públicos de saneamento básico (art. 4º da Lei nº 
11.445/2007 e art. 18 do Decreto nº 7.217/2010), por 
isso seu uso depende de outorga de recursos hídricos 
(art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 11.445/2007 e art. 
20 do Decreto nº 7.217/2010). O setor de abasteci-
mento urbano é considerado um dos setores usuá-
rios de recursos hídricos que deve ter assento nos 
Comitês de Bacia e Conselhos de Recursos Hídricos 

(art. 14, alínea "a", da Resolução CNRH nº 5/2000). 
Sua atuação no desempenho desse serviço deve 
levar em conta o uso sustentável das águas (art. 18, 
parágrafo único, do Decreto nº 7.217/2010).

O abastecimento de água potável e o esgota-
mento sanitário estão diretamente relacionados às 
águas, posto que o abastecimento é um dos grandes 
usuários de água, enquanto o lançamento de esgotos 
é um dos principais responsáveis por sua poluição. 
As perdas físicas dos sistemas de abastecimento de 
água potável consistem em um desafio a ser enfren-
tado pelos prestadores dos serviços, como forma 
de garantir a segurança hídrica à população. No 
Brasil, os números relacionados às perdas chegam 
a 70%, e mesmo 80%, quando os níveis considera-
dos adequados variam entre 10% e 15%. Diante da 
escassez de água que ameaça muitas regiões, não há 
sentido em deixar de fazer a manutenção das redes, 
e desperdiçar água tratada. Por sua vez, as perdas 
do sistema de esgoto são desconhecidas e podem 
comprometer a qualidade das águas dos aquíferos, 
gerando um grave dano ambiental.

A drenagem e o manejo das águas pluviais urba-
nas são aspectos críticos para evitar inundações, 
bem como, podem se tornar fontes de poluição 
difusa, especialmente se existirem ligações clan-
destinas de esgoto nessa rede. A limpeza urbana e 
manejo adequado de resíduos sólidos contribuem 
para evitar a poluição das águas por resíduos sóli-
dos e rejeitos. 

Os princípios fundamentais dos serviços públi-
cos de saneamento básico, elencados no art. 3º da 
Lei nº 11.445/2007 expressamente trazem a ideia da 
interação água e saneamento, como se depreende, 
especialmente, da leitura dos incisos III, VI, XII e XIII: 

III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realiza-
dos de forma adequada à saúde pública e à proteção 
do meio ambiente; 

VI – articulação com as políticas de desenvolvimento 
urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza 
e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promo-
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ção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse 
social relevante, destinadas à melhoria da qualidade 
de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante; 

XII – integração das infraestruturas e dos serviços com 
a gestão eficiente dos recursos hídricos; e

XIII – combate às perdas de água e estímulo à racio-
nalização de seu consumo pelos usuários e fomento à 
eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e 
ao aproveitamento de águas de chuva.

Portanto, a Política Nacional de Saneamento 
reconhece a relação entre saneamento e ambiente, 
saneamento e água, e a necessidade de promover a 
articulação entre essas políticas, bem como a integra-
ção de suas infraestruturas e serviços com a gestão 
das águas. Inclusive, o Decreto nº 7.217/2010 prevê 
no Título I – Disposições Preliminares, o capítulo 
IV, denominado da relação dos serviços públicos 
de saneamento básico com os recursos hídricos, 
reconhecendo expressamente a convergência entre 
esses regimes (vide arts. 18 a 21).

Para mais informações sobre a relação recursos 
hídricos e saneamento assista:

Videoaula 2:
A Conexão entre os Recursos Hídricos  
e Saneamento Básico: Impactos  
Econômicos e Governança da  
Profa. Dra. Maria Luiza Machado Granziera.

O artigo 45 exige que as edificações urbanas sejam 
conectadas às redes públicas de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitária e se sujeitem ao pagamento 
do serviço. O parágrafo segundo do referido artigo 
determina que “a instalação hidráulica predial ligada 
à rede pública de abastecimento de água não poderá 
ser também alimentada por outras fontes”. A falta de 
outorga e a vedação trazida por esse artigo têm ser-
vido de embasamento para o fechamento de diversos 
poços clandestinos nos Estados localizados na área 
urbana dotada de infraestrutura de rede de águas. Em 
contrapartida, esse artigo pode incentivar a já alta clan-
destinidade dos usuários de poços nas zonas urbanas.

O artigo 46 da Lei nº 11.445/2007 e o art. 21 do 
Decreto º 7.217/2010 tratam das situações de racio-
namento por escassez ou contaminação dos recursos 
hídricos declaradas pela autoridade gestora de recursos 
hídricos. O art. 46, parágrafo único, permite que a ANA 
recomende, independentemente da dominialidade, a 
restrição ou a interrupção do uso de recursos hídricos 
e a prioridade do uso para o consumo humano e para 
a dessedentação de animais. Tais artigos autorizam o 
ente regulador a adotar mecanismos tarifários de con-
tingência, seja para garantir o equilíbrio financeiro do 
serviço ou para fazer a gestão da demanda. 

O saneamento básico é de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal (art. 8º-A), sendo 
que esse serviço pode ser prestado diretamente pelo 
Poder Público ou delegado ao particular por con-
trato administrativo, precedido por licitação, salvo 
nos casos do art. 10, § 1o, da Lei nº 11.445/2007. São 
deveres do prestador de serviços de saneamento: 

I – elaborar os planos de saneamento básico, nos termos 
desta Lei;

II – prestar diretamente ou delegar a prestação dos 
serviços;

III – definir a entidade responsável pela regulação e pela 
fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico 
e os procedimentos para a sua atuação, observado o 
disposto no § 5º do art. 8º-A;

IV – definir os parâmetros a serem adotados para a 
garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água 
para abastecimento público, observadas as normas 
nacionais relativas à potabilidade da água;

V – estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;

VI – estabelecer os mecanismos e os procedimentos 
de controle social, observado o disposto no inciso IV 
do caput do art. 2º;

VII – implementar sistema de informações sobre os 
serviços públicos de saneamento básico, articulado com 
o Sistema Nacional de Informações em Saneamento
Básico – Sinisa, o Sistema Nacional de Informações sobre 
a Gestão dos Resíduos Sólidos – Sinir e o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos, observadas 
a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo 
Ministério das Cidades; e

https://youtu.be/5mkn5FUrhCk
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VIII – intervir e retomar a operação dos serviços dele-
gados, por indicação da entidade reguladora, nas 
hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos 
contratos. 

Os planos de saneamento devem ser compatíveis 
com os planos de recursos hídricos (art. 19, § 3º, da 
Lei nº 11.445/2007 e art. 19 do Decreto nº 7.217/2010). 
Seu conteúdo mínimo está prescrito no art. 19 da Lei 
nº 11.455/2007 e no art. 25 do Decreto nº 7.217/2010. 
Além disso, as informações sobre os serviços de sane-
amento devem ser articuladas com o Sistema Nacio-
nal de Informações em Saneamento Básico – Sinisa, 
o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão
dos Resíduos Sólidos – Sinir e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

O Sistema Nacional de Informações de Sane-
amento Básico é uma base de dados que contém 
informações e indicadores sobre a prestação de 
serviços de Água e Esgotos, de Manejo de Resí-
duos Sólidos Urbanos e Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas. Essas informações são 
enviadas anualmente pelos prestadores de serviços 
de água, esgotos, resíduos sólidos urbanos e águas 
pluviais urbanas. Ele é dividido em três com-
ponentes: Água e Esgotos (SNIS-AE), Resíduos 
Sólidos (SNIS-RS) e Águas Pluviais (SNIS-AP).  
Para maiores informações consultar o site: http://
www.snis.gov.br/. 

O Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR, é um dos Ins-
trumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 
23 de dezembro de 2010. Para maiores informações 
consultar: http://sinir.gov.br/.

Os artigos 48 e 49 da Lei nº 11.445/2007 estabele-
ceram as diretrizes e os objetivos da Política Federal 
de Saneamento. Dentre as diretrizes deve-se destacar 
que o planejamento das ações de saneamento deve 
adotar a bacia hidrográfica como unidade de refe-
rência e buscar a melhoria das condições ambientais 

e de saúde. Por sua vez, entre os objetivos destaca-se 
a mitigação dos impactos ambientais relacionados 
ao setor. Um dos principais instrumentos da Política 
Federal é o Plano Nacional de Saneamento, Plano 
Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que foi 
publicado em dezembro de 2013, com a aprovação 
de sete ministros de estado (Cidades, Fazenda, 
Casa Civil, Saúde, Planejamento, Meio Ambiente 
e Integração Nacional). A Portaria Interministerial 
nº 571 estabelece diretrizes, metas e ações de sane-
amento básico para o País nos próximos 20 anos 
(2014-2033). 

O Plasab pode ser consultado 

4.6 Agricultura e Água

A água é um elemento fundamental na pro-
dutividade agrícola, uma vez que sua ausência 
compromete ou limita a agricultura. Dessa 
forma, a Constituição Federal, o Estatuto da 
Terra (Lei nº 4.504/1964), a Política Agrícola (Lei 
nº 8.171/1991), a Política Nacional de Irrigação 
(Lei nº 12.787/2013) e Código Florestal (Lei nº 
12651/2012) buscaram estabelecer pontos de 
convergência entre o desempenho da atividade 
agrícola e a conservação dos recursos naturais 
que garantem a produção. 

A preocupação com o meio ambiente nas pro-
priedades rurais ganhou contornos constitucionais. 
O artigo 186 condicionou o cumprimento da função 
social da propriedade rural ao atendimento dos 
seguintes requisitos: 

I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponí-
veis e preservação do meio ambiente;

III – observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprie-
tários e dos trabalhadores.

ACESSE ONLINE

http://www.snis.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
http://sinir.gov.br/
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/plansab_06-12-2013.pdf
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Dessa forma, a utilização adequada dos recursos 
naturais, nos quais se inclui a água, e a preservação 
ambiental são pré-requisitos para o atendimento da 
função social da propriedade. A inobservância desses 
critérios permite que o imóvel seja desapropriado 
para fins de reforma agrária (art. 184 da Constituição 
Federal).

A exigência ao uso adequado dos recursos natu-
rais como elemento integrante da função social da 
propriedade já era contemplada pelo art. 2º da Lei nº 
4.504/1964: 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso 
à propriedade da terra, condicionada pela sua função 
social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente
a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos traba-
lhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

O art. 20, III, do Estatuto da Terra permitia que 
os imóveis que se recusassem a pôr em prática as 
normas de conservação dos recursos naturais fossem 
desapropriados. A importância do acesso a água ou 
as obras de infraestruturas relacionadas foram colo-
cadas como uma das preocupações nos projetos de 
colonização (art. 61, § 4º, b) e nos planos nacional 
e regional de Reforma Agrária (art. 89). 

A Lei nº 8.171/1991, que dispõe sobre a política 
agrícola, incluiu a preocupação com o manejo dos 
recursos naturais em seus pressupostos e objetivos. 
Essa norma tem como pressuposto que os recursos 
naturais sejam utilizados e gerenciados pela agricultura, 
“subordinando-se às normas e princípios de interesse 
público, de forma que seja cumprida a função social 
e econômica da propriedade” (art. 2º, a). O art. 3º, no 
inciso IV, determina que é objetivo da política agrícola 
“proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional 
e estimular a recuperação dos recursos naturais”.

Essa política estabeleceu um capítulo específico 
para a proteção do meio ambiente e conservação 

dos recursos hídricos (capítulo VI). Nesse sentido, 
o artigo 19 determina que:

Art. 19. O Poder Público deverá:

I – integrar, a nível de Governo Federal, os Estados, o Dis-
trito Federal, os Territórios, os Municípios e as comuni-
dades na preservação do meio ambiente e conservação 
dos recursos naturais;

II – disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, 
da fauna e da flora;

III – realizar zoneamentos agroecológicos que per-
mitam estabelecer critérios para o disciplinamento e 
o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas
atividades produtivas, bem como para a instalação de 
novas hidrelétricas;

IV – promover e/ou estimular a recuperação das áreas 
em processo de desertificação;

V – desenvolver programas de educação ambiental, a 
nível formal e informal, dirigidos à população;

VI – fomentar a produção de sementes e mudas de 
essências nativas;

VII – coordenar programas de estímulo e incentivo à 
preservação das nascentes dos cursos d’água e do meio 
ambiente, bem como o aproveitamento de dejetos 
animais para conversão em fertilizantes.

Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recur-
sos naturais do meio ambiente é também de responsa-
bilidade dos proprietários de direito, dos beneficiários 
da reforma agrária e dos ocupantes temporários dos 
imóveis rurais.

O art. 19, parágrafo único, incluiu os proprietários 
rurais no dever de fiscalizar e zelar pelos recursos 
naturais. O proprietário ou possuidor de imóvel rural 
tem a obrigação de cumprir as normas ambientais 
relacionadas ao uso racional dos recursos naturais, 
nos quais se inclui a água. O combate à desertifi-
cação também constitui uma obrigação conjunta 
dos proprietários e do Estado (art. 21), bem como o 
controle da erosão, (art. 102, parágrafo único), pois 
o solo foi considerado como patrimônio natural do
país. Por sua vez, o art. 23 responsabiliza as empresas 
ou concessionárias de energia elétrica que exploram 
as águas represadas pelas alterações ambientas que 
causarem e impõe a obrigação de remediar os danos.



A GOVERNANÇA DAS ÁGUAS 
E A INTEGRAÇÃO DA GESTÃO: 
A CONSTRUÇÃO DE NEXOS

29

Assim como na política de águas e na de sane-
amento, a política agrícola também adotou a bacia 
hidrográfica como unidade básica de planejamento 
para o uso, conservação e recuperação dos recursos 
naturais (art. 20). Para fortalecer a proteção ambien-
tal, o Poder Público deve incluí-la como critério para 
a concessão da prestação de serviços ou aplicações 
de recursos, além de implementar programas plu-
rianuais e planos operativos anuais para esse fim 
(art. 22 e 26).

As ações e instrumentos de política agrícola 
se referem especificamente à necessidade de pla-
nejamento agrícola (art. 4º, I); proteção do meio 
ambiente, conservação e recuperação dos recursos 
naturais (art. 4, IV) e irrigação e drenagem (art. 
4º, XV). No tocante às águas, merece destaque 
a irrigação e a drenagem, que é regulada pelos 
artigos 84 e 85 da Lei nº 8.171/1991 e pela Lei nº 
12.787/2013 que institui a Política Nacional de 
Irrigação. 

A Lei nº 12.787/2013 revogou as seguintes Leis 
nºs 6.662/1979 e 8.657/1993 e os Decretos-Lei nºs 
2.032/1983 e 2.369/1987. A interação com as águas 
é abordada em diversos momentos. Nesse sentido, 
a Política Nacional de Irrigação adotou como prin-
cípios: o uso e manejo sustentável dos solos e dos 
recursos hídricos destinados à irrigação (art. 3º, I); 
a integração com as políticas setoriais de recursos 
hídricos, de meio ambiente, de energia, de sanea-
mento ambiental [...], com prioridade para projetos 
cujas obras possibilitem o uso múltiplo dos recursos 
hídricos (art. 3º, II); e a prevenção de endemias 
rurais de veiculação hídrica (art. 3º, V). Dentre 
os seus objetivos, pode-se destacar o incentivo a 
ampliação da área irrigada e o aumento da produti-
vidade em bases ambientalmente sustentáveis.

Ainda no que diz respeito às águas, podem 
se destacar os seguintes instrumentos da Política 
Nacional de Irrigação: os Planos e Projetos de Irri-
gação (art. 5º, I), o Sistema Nacional de Informações 
sobre Irrigação (art. 5º, II) e a certificação dos pro-
jetos de irrigação (art. 5º, VIII).

Os Planos e Projetos de Irrigação tem como obje-
tivo “orientar o planejamento e a implementação da 
Política Nacional de Irrigação, em consonância com 
os Planos de Recursos Hídricos” (art. 6º). Portanto, 
esses planos devem observar as diretrizes dos planos 
de recursos hídricos no momento de elaborarem 
seus conteúdos, que devem trazer informações, por 
exemplo, sobre a disponibilidade hídrica, hierar-
quização das bacias hidrográficas prioritárias para 
implantação desses projetos; indicação de culturas 
e sistemas de irrigação recomendados segundo as 
particularidades da bacia, etc.  

O Sistema Nacional de Informações sobre 
Irrigação, previsto nos artigos 8º, 9º e 10, é um 
banco de dados informatizado “destinado a coleta, 
processamento, armazenamento e recuperação de 
informações referentes à agricultura irrigada” (art. 
8). Esse sistema deve ter o registro, por exemplo, “das 
áreas irrigadas, as culturas exploradas, os métodos 
de irrigação empregados e o nível tecnológico da 
atividade” (art. 8º, I ); “do inventário de recursos 
hídricos e as informações hidrológicas das bacias 
hidrográficas” (art. 8, II); e dos dados sobre agro-
climatologia (art. 8º, IV). 

A lei não diz expressamente que ele deve ser 
coordenado com o SNIRH, porém considerando 
que entre seus princípios básicos está a cooperação 
institucional e a coordenação unificada, urge que se 
estreite a comunicação entre esses sistemas. Inclusive 
a ANA tem editado o Atlas Irrigação como forma de 
prover uma base técnica com informações sobre a 
agricultura irrigada e sua interface com os recursos 
hídricos. O vídeo 5 traz mais informações sobre o 
tema.

Assista:
Vídeo 5: O Atlas Irrigação:  
Uso da Água na Agricultura Irrigada. 
Produção: ANA 

A Certificação dos Projetos de Irrigação (art. 19) 
diz respeito à certificação dos projetos públicos e pri-

http://atlasirrigacao.ana.gov.br/.
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vados de irrigação e as unidades parcelares de Projetos 
Públicos de Irrigação no tocante aos aspectos quantita-
tivos e qualitativos associados à água e à tecnologia de 
irrigação. O Poder Executivo Federal definirá o órgão 
público responsável e os critérios da certificação. Esse 
instrumento ainda não foi regulamentado. 

A certificação que se tem para obras hídricas é 
o Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da
Obra, emitido pela Agência Nacional de Águas – 
ANA, previsto no Decreto nº 4.024/2001, para obras 
de infraestrutura hídrica de valor igual ou superior 
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).  

Os projetos de irrigação devem submeter-se ao 
licenciamento ambiental quando exigido pela legisla-
ção federal, estadual, distrital ou municipal específica 
(art. 22) e o uso dos recursos hídricos depende da 
prévia outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
concedida pelo órgão federal ou estadual, competente, 
conforme o domínio da água explorada. 

4.6.1 Código Florestal e as propriedades 
agrícolas

Além da manutenção e recuperação das áreas de 
preservação permanente e de reserva legal, o Código 
Florestal impôs aos proprietários rurais o dever de 
se cadastrar no Cadastro Ambiental Rural e, caso a 
propriedade tenha passivos ambientais, aderir aos 
Programas de Regularização Ambiental (PRAs). 
Além disso, se estabeleceram os Programas de Apoio 
e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio 
Ambiente que pretendem incentivar comportamen-
tos ambientalmente responsáveis.  

4.6.1.1 Cadastro Ambiental Rural – CAR e os 
Programas de Regularização Ambiental

O Cadastro Ambiental Rural está vinculado 
ao Sistema Nacional de Informação sobre Meio 
Ambiente – SINIMA, e gerenciado pelo Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural – SICAR (art. 3º do 
Decreto nº 7.830/2012). O SICAR e CAR podem 
ser definidos da seguinte forma, segundo o art. 2º 
do Decreto nº 7.830/2012:

I – Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR – sis-
tema eletrônico de âmbito nacional destinado ao geren-
ciamento de informações ambientais dos imóveis rurais;

II – Cadastro Ambiental Rural – CAR – registro eletrônico 
de abrangência nacional junto ao órgão ambiental 
competente, no âmbito do Sistema Nacional de Infor-
mação sobre Meio Ambiente – SINIMA, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar 
as informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo base de dados para controle, moni-
toramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento.

O cadastro é regulamento pelo arts. 29 e 30 
da Lei nº 12.651/2012 e arts. 5º a 8 do Decreto nº 
7.830/2012. Trata-se de um instrumento obrigatório 
para todos os imóveis rurais, sendo condição para a 
legalidade da propriedade e concessão de uma série 
de benefícios previstos na lei tais como: realizar 
atividades de aquicultura em área de APP (art. 4º, 
§ 6º, IV); desobrigar a averbação da reserva legal
no registro de imóveis (art. 18, § 4o); computar a 
área de APP na reserva legal (art. 15); transacionar 
o excedente de reserva legal (art. 15, § 2º) ou aderir
aos PRAs (art. 59, § 2º), que são fundamentais para 
a regularização ambiental da propriedade. 

A não adesão ao CAR, além de ser ilegal, gera 
diversos problemas para o proprietário, tais como: a 
impossibilidade de acesso ao crédito rural (art. 78-A), 
impedimento no acesso a autorizações de supressão de 
vegetação e outras licenças (art. 12º § 3º), bem como 
restrições ao ingresso em programas de apoio e paga-
mentos por serviços ambientais governamentais (art. 
41, § 3º). A falta do cadastro ainda pode ser considerada 
infração administrativa pelas normas estaduais. 

Os Programas de Regularização Ambiental foram 
abordados nos arts. 59 e 60 da Lei nº 12.651/2012, nos 
arts. 9º a 19 do Decreto nº 7.830/2012 e regulamen-
tados pelo Decreto nº 8.235/2014. Esses programas 
compreendem o “o conjunto de ações ou iniciativas 
a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros 
rurais com o objetivo de adequar e promover a regula-
rização ambiental” no tocante as áreas de preservação 
permanente, Reserva Legal ou área de uso restrito, 
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que poderá ser efetivada mediante recuperação, 
recomposição, regeneração ou compensação (arts. 
2º e 9º do Decreto 8.235/2014). Os proprietários 
que aderirem aos PRAs por meio da assinatura do 
Termo de Compromisso têm uma série de benefícios 
relacionados à responsabilidade ambiental, tais como 
a suspensão das sanções administrativas e da punibi-
lidade dos crimes relacionados à supressão irregular 
de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, 
de Reserva Legal e de uso restrito. Cumpridos os 
termos do compromisso extingue-se a punibilidade 
e as multas administrativas são consideradas como 
convertidas em serviços ambientais. O CAR e os 
PRAs se bem efetivados têm potencial para promo-
ver a compatibilização da atividade agrícola com o 
meio ambiente, o que certamente trará benefícios aos 
recursos hídricos, especialmente porque boa parte das 
APPs tem ligação com as águas.

4.6.1.2 Programa de Apoio e Incentivo à 
Preservação e Recuperação do Meio 
Ambiente

Esse programa é previsto no art. 41 da Lei nº 
12.651 e visa estimular as boas práticas no campo 
e reduzir os impactos ambientais. Para isso, são 
previstas 3 estratégias: o pagamento por serviços 
ambientais, as compensações e os incentivos para 
comercialização, inovação e aceleração das ações de 
recuperação da vegetação. 

O pagamento por serviços ambientais é definido 
como um instrumento de compensação, no qual os 
fornecedores de serviços ambientais são pagos pelos 
beneficiários destes serviços (Guedes e Seehusen, 
2011). A lei o definiu no artigo 41, I, como um instru-
mento de retribuição monetária ou não para as ações 
dedicadas à conservação e melhoria dos ecossistemas 
e que gerem os seguintes serviços ambientais: 

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e 
o aumento do estoque e a diminuição do fluxo 
de carbono;
b) a conservação da beleza cênica natural;
c) a conservação da biodiversidade;

d) a conservação das águas e dos serviços 
hídricos;
e) a regulação do clima;
f) a valorização cultural e do conhecimento 
tradicional ecossistêmico;
g) a conservação e o melhoramento do solo;
h) a manutenção de Áreas de Preservação Per-
manente, de Reserva Legal e de uso restrito;

Como se percebe, a conservação das águas foi 
expressamente incluída dentre os serviços ambien-
tais de interesse a serem protegidos. A recuperação 
das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito podem ser beneficiadas por 
esses programas, assim como os proprietários loca-
lizados nas zonas de amortecimento de Unidades 
de Conservação de Proteção Integral (art. 41, § 4º e 
6º). Esses programas devem beneficiar preferencial-
mente os agricultores familiares.

O vídeo 6 explica a ideia dos serviços ambientais, 
também denominados na literatura de serviços ecos-
sistêmicos, e sua valoração para permitir o pagamento 
de serviços ambientais. O vídeo 7 apresenta a iniciativa 
de um programa de serviços ambientais ligados à recu-
peração dos recursos hídricos, organizada pela ANA.

Assista:
Vídeo 6: Valoração dos Serviços  
Ecossistêmicos: Classe de Valores. 
Produção: Conservation Strategy  
Fund

Assista
Vídeo 7: Programa Produtor de Água. 
Produção: ANA. 

Por sua vez, o instrumento de compensação 
(art. 41, II) se fundamenta na obtenção de condi-
ções especiais, tais como, a obtenção de crédito e 
seguro agrícola em melhores condições no mercado; 
dedução das Áreas de Preservação Permanente, de 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ATy335tjlIM. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1Wm3HbsQo. 
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Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
– ITR; linhas de financiamento para preservação; e 
isenção de impostos para insumos e equipamentos. 
Além disso, o art. 41, II, alínea “d”, estabelece que 
parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo 
uso da água deve ser destinado a manutenção, recu-
peração ou recomposição das Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito na 
bacia de geração da receita. 

Por fim, o art. 41, III, estabelece os incentivos 
para comercialização, inovação e aceleração das 
ações de recuperação, conservação e uso sustentável 
das florestas e demais formas de vegetação nativa, 
que incluem a participação preferencial nos progra-
mas de apoio à comercialização da produção agrícola 

e a destinação de recursos para a pesquisa científica 
e tecnológica e a extensão rural.

4.7 Energia e Água 

A Política Energética Nacional é regulada pela 
Lei nº 9.478/1997, porém a norma focou no setor 
de petróleo em detrimento do complexo energético 
que compõe a matriz energética brasileira. A figura 1 
demonstra a oferta interna de energia elétrica no Brasil. 
Como se percebe, a matriz elétrica no Brasil é predo-
minantemente de origem renovável, com destaque a 
energia hidráulica que responde por 65,2% da oferta 
(EPE, 2018). Dessa forma, se percebe que problemas 
ligados à escassez de água comprometem a segurança 
energética do país, seja por falta de água para as tur-
binas ou comprometendo a produção de biomassa. 

Figura 1: Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte

Fonte: EPE, 2018, 16
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A política energética inclui dentro de seus obje-
tivos a proteção ambiental (art. 1º, IV), bem como 
o incentivo a fontes alternativas para a geração de
energia, especialmente os biocombustíveis e a bio-
massa (art. 1º, VIII, XII, XIII e XIV). 

Além disso, parte do setor energético é obrigado 
a pagar compensações ou participações à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em virtude 
do aproveitamento de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e dos recursos minerais 
(art 20, §1º, da Constituição Federal, art. 1º da Lei nº 
7.990/1989, arts. 48, 49 e 50-F da Lei nº 9.478/1997).  

Além de distribuir participações aos Estados e 
Municípios produtores, confrontantes ou afetados 
pelo embarque e desembarque, o setor de petróleo é 
obrigado a destinar parte dos royalties da produção 
ao Ministério de Ciência e Tecnologia para finan-
ciar programas de amparo à pesquisa científica e ao 
desenvolvimento tecnológico, nos quais se inclui a 
prevenção e a recuperação de danos causados ao 
meio ambiente por esse segmento industrial (art. 49, 
incisos I e II, alíneas “d” e “f ” respectivamente, e art. 
50-F). No caso das áreas do Pré-Sal contratadas sob 
o regime de concessão, a parcela dos royalties que
cabe a administração direta da União irá para um 
fundo que dentre as suas linhas de financiamento 
inclui a proteção ambiental e a mitigação e adapta-
ção as mudanças climáticas (art 49, § 3º e art. 50-F). 

 A geração hidrelétrica é obrigada a pagar a 
Compensação Financeira pela Utilização de Recur-
sos Hídricos (CFURH) a título de compensação 
pelo uso da água dos rios e pela desapropriação de 
áreas necessárias a formação de reservatórios (Lei nº 
7.990/1989). A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) gerencia a arrecadação e a distribuição dos 
recursos entre os beneficiários: Estados, Municípios 
e órgãos da Administração Direta da União. 

As usinas hidrelétricas recolhem 7% do valor 
da energia produzida a título de Compensação 
Financeira. O total a ser pago é calculado segundo 
uma fórmula padrão: CF = 7% x energia gerada no 
mês x Tarifa Atualizada de Referência – TAR. A 

TAR é definida anualmente por meio de Resolução 
Homologatória da ANEEL. O percentual de 0,75% 
é repassado ao MMA para a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Os 6,25%, restantes, conforme estabelecido na Lei 
nº 8.001/1990, com modificações dadas pelas Leis 
nº 9.433/97, nº 9.984/00, nº 9.993/00, nº 13.360/16 e 
nº 13.661/18, são destinados da seguinte forma: 65% 
dos recursos aos municípios atingidos pelos reser-
vatórios das usinas hidrelétricas e 25% aos Estados. 
A União fica com os 10% restante, dividido entre o 
Ministério de Meio Ambiente (3%); o Ministério 
de Minas e Energia (3%) e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (4%), 
administrado pelo Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação. Empreendimentos hidrelétricos 
enquadrados como Pequenas Centrais Hidrelétricas 
são dispensados do recolhimento da Compensação 
Financeira, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996 (ANEEL, 2018).

Percebe-se que parte dos recursos da CFURH é 
diretamente aplicada na gestão dos recursos hídricos 
e ambientais, contribuindo para a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos.

Por conta inclusive desses impactos, o setor 
energético é amplamente regulado pela legislação 
ambiental, as instalações energéticas, especialmente 
as relacionadas à cadeia de petróleo e gás, termoelé-
tricas e energia hidráulica, se submetem ao processo 
de licenciamento ambiental (anexo I da Resolução 
CONAMA nº 237/1997) e estão na lista de ativida-
des que exigem a realização de Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA) (art. 2º da Resolução CONAMA nº 1/1986). 

Além disso, cabe citar a Lei nº 12.334/2010 que 
estabeleceu a Política Nacional de Segurança de 
Barragens destinadas à acumulação de água para 
quaisquer usos, à disposição final ou temporária 
de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, 
bem como criou o Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Segurança de Barragens. Essa política 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19908001.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19908001.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979433.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979433.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009984.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427compilada.htm
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se aplica diretamente para as usinas hidrelétricas e 
as atividades de mineração que possuam lagoas de 
rejeitos. O vídeo 08 demonstra os usos das barragens 
e seus impactos e riscos envolvidos, bem como as 
responsabilidades institucionais. 

Assista:
Vídeo 8: Segurança de Barragens  
no Brasil.
Produção: ANA.

O artigo 5º determina a competência para fisca-
lizar a segurança das barragens aos seguintes órgãos: 

I – à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos 
hídricos, observado o domínio do corpo hídrico, quando 
o objeto for de acumulação de água, exceto para fins de 
aproveitamento hidrelétrico; 

II – à entidade que concedeu ou autorizou o uso do 
potencial hidráulico, quando se tratar de uso prepon-
derante para fins de geração hidrelétrica; 

III – à entidade outorgante de direitos minerários para 
fins de disposição final ou temporária de rejeitos; 

IV – à entidade que forneceu a licença ambiental de 
instalação e operação para fins de disposição de resí-
duos industriais.

A ANA e os órgãos de gestão de recursos hídri-
cos estaduais têm competência para fiscalizar as 
barragens relacionadas ao inciso I. A ANEEL é 
responsável pela fiscalização das barragens com 
fins de geração hidrelétrica. A ANM/DNPM será 
a responsável pela fiscalização no caso de lagoas 
de rejeitos provenientes da mineração. No caso do 
inciso IV, a competência será do IBAMA ou do órgão 
ambiental responsável pelo licenciamento. Essas 
competências não excluem as ações fiscalizatórias 
dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA.

Diante do potencial risco do rompimento ou 
vazamento dessas estruturas, o órgão fiscalizador 
(art. 5º) é obrigado a comunicar imediatamente “à 
Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Sistema 
Nacional de Defesa Civil (Sindec) qualquer não con-
formidade que implique risco imediato à segurança 

ou qualquer acidente ocorrido nas barragens” (art. 
16, § 1º). A Resolução CNRH nº 143/2012 é a res-
ponsável por estabelecer os critérios gerais de clas-
sificação de barragens por categoria de risco, dano 
potencial associado e pelo volume do reservatório

O Sistema Nacional de Informações sobre Segu-
rança de Barragens (SNISB), instituído pelo artigo 
13 da Lei nº 12.33.4/2010, visa coletar, armazenar, 
tratar, gerir e disponibilizar as informações relacio-
nadas à segurança de barragens em todo o território 
nacional. Os órgãos fiscalizadores e os empreen-
dedores enviarão os dados sobre as barragens sob 
sua jurisdição à ANA, que deverá agregar essas 
informações de forma a preparar o Relatório Anual 
de Barragens, bem como possibilitar uma gestão 
unificada das barragens brasileiras. O SNISB foi 
regulamentado pela Resolução CNRH nº 144/2012.

Para maiores informações  
sobre o tema consultar:  
Neves, L. P. Segurança de Barragens –  
Legislação federal brasileira em segurança  
de barragens comentada. Brasília, 2018. 

Além dessas obrigações, a Política Agrícola (Lei 
nº 8.171/1991) determina a responsabilidade das 
concessionárias de energia elétrica por alterações 
ambientais. Nesse sentido, o artigo 23 determina que: 

Art. 23. As empresas que exploram economicamente 
águas represadas e as concessionárias de energia elé-
trica serão responsáveis pelas alterações ambientais 
por elas provocadas e obrigadas a recuperação do meio 
ambiente, na área de abrangência de suas respectivas 
bacias hidrográficas.

A produção de energia hidráulica gera impac-
tos ambientais na bacia hidrográfica, seja em sua 
geomorfologia, qualidade da água e nas condições 
naturais dos ecossistemas, afetando a fauna e flora 
locais (Guerra e Carvalho, 1995). Tais danos se dão no 
momento da construção, mas também pela operação 
do sistema energético, nesse sentido, várias usinas 
hidrelétricas têm buscado compensar esses danos por 
meio de programas de monitoramento e ação. 

ACESSE ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=If57BMOy5Xk.
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/e-book-livre-legislacao-federal-brasileira-em-seguranca-de-barragens-autor-luiz-paniago-neves
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Pode-se destacar o Programa Cultivando Água 
Boa de Itaipu Binacional, que foi premiado pela 
ONU por incorporar e aplicar Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) na bacia hidrográfica 
do Paraná 3, de forma integral e integrada, com 
participação de uma ampla rede de parceiros.  O 
vídeo 9 apresenta mais detalhes desse programa. A 
Hidrelétrica de Itaipu se localiza no rio Paraná, e 
sua construção se viabiliza a partir da assinatura do 
Tratado de Itaipu, em 1973, pelo Brasil e Paraguai. 
Esse tratado permitiu o aproveitamento Hidrelétrico 

dos Recursos Hídricos do Rio Paraná, pertencentes 
em Condomínio aos dois Países, desde e inclusive o 
Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaíra até a 
Foz do Rio Iguaçu. A figura 2 mostra a região de Sete 
Quedas, que foi inundada na construção da usina.

Assista
Vídeo 9: Programa Cultivando 
Água Boa. 
Produção: ITAIPU.

Figura 2:  Região do Salto de Sete Quedas

Fonte: Imagens cedidas por Maria de Lourdes Souza Badona.

Data: 26/01/1975

Toda produção energética possui impactos, 
contudo a energia hidrelétrica e as outras fontes 
alternativas renováveis têm sido reconhecidas mais 
sustentáveis que as energias fósseis, especialmente 
em razão das emissões de gases de efeitos estufa, 
responsáveis pelo fenômeno das mudanças climá-
ticas. A Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.390/2010, deixa 
claro que os investimentos na expansão das energias 
renováveis é uma das estratégias para aumentar a 
eficiência energética e conseguir cumprir as metas 
de redução desses gases.

4.8 Clima e Água 

As mudanças climáticas são definidas como uma 
variação estatisticamente significante em um parâ-
metro climático médio (incluindo sua variabilidade 
natural), que persiste num período extenso (tipi-
camente décadas ou por mais tempo). Em termos 
abstratos, a mudança climática pode ser causada 
por processos naturais, e realmente no passado da 
Terra houve variações importantes no clima, como 
por exemplo, os períodos glaciais. Contudo, tem se 
admitido que a mudança recente nos padrões de 
temperatura é causada pelas atividades humanas 

https://www.youtube.com/watch?v=K2IT_vMKQpw&feature=youtu.be
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que ao liberarem gases de efeito estufa, têm interfe-
rido no equilíbrio climático. (IPCC, 2014). O vídeo 
10 explica o fenômeno do efeito estufa, enquanto 
os vídeos 11 e 12 apresentam as causas naturais e 
antrópicas que contribuem para o efeito estufa.

Assista:
Vídeo 10: Efeito Estufa. 
Produção: Agência Espacial  
Brasileira (AEB) e Instituto Nacional  
de Pesquisas Espaciais (INPE).  

Assista:
Vídeo 11: Mudanças Ambientais  
Globais. 
Produção: AEB e INPE

Assista:
Vídeo 12: Mudanças Climáticas  
Naturais.
Produção: AEB e INPE

A alteração das condições climáticas está direta-
mente ligada às águas, pois as mudanças climáticas 
tendem a alterar o regime de chuvas globais, bem 
como aumentar a incidência de fenômenos extre-
mos, tais como inundações e secas causando graves 
impactos para os setores dependentes das águas e 
nos territórios. Os vídeos 13 e 14 contextualizam 
esses problemas e apresentam os cenários relacio-
nados as mudanças climáticas, enquanto o vídeo 15 
apresenta seus efeitos nas fontes hídricas. 

Assista:
Vídeo 13: Cenários de Mudanças  
Climáticas Futuras.
Produção: AEB e INPE.  

 
Assista:
Vídeo 14: Impactos das mudanças  
climáticas no Brasil e no Mundo. 
Produção: AEB e INPE.  

Assista:
Vídeo 15: A água e as mudanças  
climáticas. 
Produção: ANA.

Como forma de enfrentar esse cenário, se editou a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 
instituída pela Lei nº 12.187/2009 e regulamentada 
pelo Decreto nº 7.390/2010, complementar à Política 
Nacional de Meio Ambiente. A promulgação dessa 
política se deu após o término da COP 15 – 15ª Confe-
rência das Partes, realizada pela UNFCCC – Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, em Copenhague (Dinamarca). A PNMC está 
diretamente relacionada aos compromissos assumi-
dos pelo Brasil nos instrumentos internacionais sobre 
o tema: a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto e, 
recentemente, ao Acordo de Paris. 

Para mais informações sobre o Acordo de Paris 
e seus desdobramentos no campo da energia e água, 
assista:

Videoaula 3:
Acordo de Paris,  
Energias renováveis  
e Segurança Hídrica 
da Profa. Dra Sara Gurfinkel Marques de Godoy.

Os objetivos da PNMC se encontram estabeleci-
dos no art. 4º da Lei nº 12.187/2009, conforme segue:

I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-
-social com a proteção do sistema climático;

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KeQusJ6Jw-g. 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=video+efeito+estufa+cptec#id=1&vid=fce7b30f5b64c09551ac07398af9e61c&action=click. 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1x2g29hbPxAA0QDz6Qt.;_ylu=X3oDMTByMjB0aG5zBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=videos+educacionais+cpetec&fr=mcafee#id=4&vid=ec5b93ee2b567988c280438abc9c6404&action=view. 
https://www.youtube.com/watch?v=8RJ56rasYIc. 
https://www.youtube.com/watch?v=GVHGCg6GMLk. 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18mh4dhbQ78AdFLz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=agua+e+mudan%C3%A7as+climaticas+ana&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&vid=b0827e2592d216037b2b015c044ac010&action=view. 
https://youtu.be/UViWdFRayxE
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II – à redução das emissões antrópicas de gases de efeito 
estufa em relação às suas diferentes fontes;

III – (VETADO);

IV – ao fortalecimento das remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa no território 
nacional;

V – à implementação de medidas para promover a 
adaptação à mudança do clima pelas 3 (três) esferas 
da Federação, com a participação e a colaboração dos 
agentes econômicos e sociais interessados ou benefici-
ários, em particular aqueles especialmente vulneráveis 
aos seus efeitos adversos;

VI – à preservação, à conservação e à recuperação dos 
recursos ambientais, com particular atenção aos grandes 
biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;

VII – à consolidação e à expansão das áreas legalmente 
protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à recom-
posição da cobertura vegetal em áreas degradadas;

VIII – ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado 
Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE.

No que se refere às suas diretrizes, o art. 5º, assim 
as enumera:

I – os compromissos assumidos pelo Brasil na Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos 
sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário;

II – as ações de mitigação da mudança do clima em 
consonância com o desenvolvimento sustentável, que 
sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua ade-
quada quantificação e verificação a posteriori;

III – as medidas de adaptação para reduzir os efeitos 
adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos 
sistemas ambiental, social e econômico;

IV – as estratégias integradas de mitigação e adapta-
ção à mudança do clima nos âmbitos local, regional e 
nacional;

V – o estímulo e o apoio à participação dos governos 
federal, estadual, distrital e municipal, assim como do 
setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade 
civil organizada, no desenvolvimento e na execução 
de políticas, planos, programas e ações relacionados à 
mudança do clima;

VI – a promoção e o desenvolvimento de pesquisas 
científico-tecnológicas, e a difusão de tecnologias, 
processos e práticas orientados a:

a) mitigar a mudança do clima por meio da redução 
de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento 
das remoções antrópicas por sumidouros de gases de 
efeito estufa;

b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e 
regionais futuras da mudança do clima;

c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de 
adaptação adequadas;

VII – a utilização de instrumentos financeiros e econô-
micos para promover ações de mitigação e adaptação 
à mudança do clima, observado o disposto no art. 6o;

VIII – a identificação, e sua articulação com a Política 
prevista nesta Lei, de instrumentos de ação governa-
mental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger 
o sistema climático;

IX – o apoio e o fomento às atividades que efetivamente 
reduzam as emissões ou promovam as remoções por 
sumidouros de gases de efeito estufa;

X – a promoção da cooperação internacional no âmbito 
bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a 
capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difu-
são de tecnologias e processos para a implementação de 
ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa 
científica, a observação sistemática e o intercâmbio de 
informações;

XI – o aperfeiçoamento da observação sistemática e 
precisa do clima e suas manifestações no território 
nacional e nas áreas oceânicas contíguas;

XII – a promoção da disseminação de informações, a 
educação, a capacitação e a conscientização pública 
sobre mudança do clima;

XIII – o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:

a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emis-
sões de gases de efeito estufa;

b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.

Dessa forma, a PNMC fixa as normas de plane-
jamento para a mitigação e adaptação ao fenômeno 
das mudanças climáticas. Para atingir os objetivos e 
diretrizes propostos, o art. 6º estabeleceu os seguin-
tes instrumentos:

I – o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;

II – o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;

III – os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento nos biomas;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-1123-09.htm
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IV – a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
de acordo com os critérios estabelecidos por essa Con-
venção e por suas Conferências das Partes;

V – as resoluções da Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima;

VI – as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a 
redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, 
incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações 
e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;

VII – as linhas de crédito e financiamento específicas de 
agentes financeiros públicos e privados;

VIII – o desenvolvimento de linhas de pesquisa por 
agências de fomento;

IX – as dotações específicas para ações em mudança do 
clima no orçamento da União;

X – os mecanismos financeiros e econômicos referentes 
à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos 
efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima e do Protocolo de Quioto;

XI – os mecanismos financeiros e econômicos, no 
âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação 
à mudança do clima;

XII – as medidas existentes, ou a serem criadas, que 
estimulem o desenvolvimento de processos e tecno-
logias, que contribuam para a redução de emissões e 
remoções de gases de efeito estufa, bem como para a 
adaptação, dentre as quais o estabelecimento de crité-
rios de preferência nas licitações e concorrências públi-
cas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e 
a autorização, permissão, outorga e concessão para 
exploração de serviços públicos e recursos naturais, 
para as propostas que propiciem maior economia de 
energia, água e outros recursos naturais e redução da 
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;

XIII – os registros, inventários, estimativas, avaliações 
e quaisquer outros estudos de emissões de gases de 
efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em 
informações e dados fornecidos por entidades públicas 
e privadas;

XIV – as medidas de divulgação, educação e conscien-
tização;

XV – o monitoramento climático nacional;

XVI – os indicadores de sustentabilidade;

XVII – o estabelecimento de padrões ambientais e de 
metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de 

emissões antrópicas por fontes e para as remoções 
antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;

XVIII – a avaliação de impactos ambientais sobre o 
microclima e o macroclima.

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi 
apresentado em 2008, tendo como objetivo incen-
tivar ações de mitigação para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, bem como criar condições 
para enfrentar os impactos das mudanças climáticas 
globais (adaptação). O Plano se estrutura em quatro 
eixos: oportunidades de mitigação; impactos, vulne-
rabilidades e adaptação; pesquisa e desenvolvimento; 
e educação, capacitação e comunicação. Seu conte-
údo pode ser consultado em: 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima

ACESSE ONLINE

O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
visa financiar projetos, estudos e empreendimentos 
dedicados à redução de emissões de gases de efeito 
estufa e à adaptação aos efeitos da mudança do clima. 
Sua administração é realizada por um Comitê Ges-
tor presidido pelo Secretário-Executivo do MMA. 
Mais informações e editais de convocação 
podem ser consultados no site do MMA. 

No caso dos Planos de Ação para a Prevenção e 
Controle do Desmatamento nos biomas, até o pre-
sente momento foram lançados o Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Ama-
zônia Legal (PPCDAm), em 2004, que foi elaborado 
pelo Grupo Permanente de Trabalho Interministerial 
(GPTI), e o Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado 
(PPCerrado), cuja primeira versão foi lançada em 2009. 

O PPCDAm, lançado em 2004, foi elaborado 
pelo Grupo Permanente de Trabalho Interministerial 
(GPTI), constituído em 2003 por meio do Decreto s/n 
de 3 de julho, com o intuito de conter o aumento do 
desmatamento Amazônia. O documento e as fases 
desses planos podem ser consultados em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf
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O documento e as fases desses planos podem ser 
consultados em:

ACESSE ONLINE

 Seguindo a experiência adquirida na elaboração 
do PPCDAm, em 2009 foi lançada a primeira versão 
do PPCerrado. 

O documento base pode ser consultado em: 
Plano de Ação para Prevenção  

e Controle do Desmatamento e das Queimadas 
no Cerrado - PPCerrado

ACESSE ONLINE

Em 2010, foi divulgado o Plano de Ação para a 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Caatinga 
(PPCaatinga). 

O documento base pode ser consultado em: 
Plano de Ação para a Prevenção e Controle  

do Desmatamento na Caatinga (PPCaatinga)

ACESSE ONLINE

O artigo 7º da Lei nº 12.187/1997 também esta-
beleceu os seguintes instrumentos institucionais:

•  Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima: criado pelo Decreto nº 6.263/2007,
suas atribuições estão expressas no art. 1º da
referida lei. Sua principal função é orientar
a elaboração, a implementação, o monitora-
mento, a avaliação e a disseminação do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima.

•  Comissão Interministerial de Mudança
Global do Clima: instituída pelo Decreto
Presidencial de 7 de julho de 1999, com a
finalidade de articular as ações de governo
decorrentes da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima e seus
instrumentos subsidiários ratificados pelo
Brasil. Seu regimento interno foi publicado
pela Portaria nº 533/2000.

•  Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas: trata-
-se de um espaço de conscientização e mobiliza-
ção dos atores sociais para a discussão sobre os
problemas decorrentes das mudanças climáticas.
Foi instituído por meio do Decreto Presidencial
nº 3.515/2000, que foi alterado pelo Decreto nº
9.082/2017. O Fórum possui representantes da
sociedade civil, empresas e Poder Público.

•  Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudan-
ças Climáticas (Rede Clima): instituída pelo
Ministério de Ciência e Tecnologia em 2007,
com o objetivo de gerar e disseminar conheci-
mento sobre as mudanças climáticas.

•  Comissão de Coordenação das Atividades de
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia –
CMCH: criada pelo Decreto nº 6.065/2007,
corresponde a um órgão colegiado integrante
da estrutura básica do Ministério de Ciência e
Tecnologia, suas atribuições foram definidas no
art. 1º do referido decreto. Dentre suas funções
destaca-se a formulação de proposta da Política
Nacional de Meteorologia e Climatologia e do
Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia 
e a articulação das atividades de meteorologia,
climatologia e hidrologia com o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
órgãos de gestão do meio ambiente, com vistas
à utilização compartilhada de infraestrutura, de
recursos e de bancos de dados.

A PNMC, no artigo 12, estabeleceu uma meta de 
redução dos gases que causam o efeito estufa. Sendo 
assim o país adotou o compromisso voluntário de 
reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões proje-
tadas até 2020. As emissões projetadas para 2020 
foram regulamentadas pelo Decreto nº 7.390/2010. 
O artigo 5º específica que essa projeção é de 3.236 
milhões tonCO2eq os quais se distribuem entre os 
setores da seguinte forma: 

I - Mudança de Uso da Terra: 1.404 milhões de tonCO2eq;

II - Energia: 868 milhões de tonCO2eq;

III - Agropecuária: 730 milhões de tonCO2eq; e

http://www.mma.gov.br/component/k2/item/616?Itemid=1155.
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/ppcerrado_consultapublica_182.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_arquivos/diagnostico_do_desmatamento_na_caatinga_168.pdf
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IV - Processos Industriais e Tratamento de Resíduos: 234 
milhões de tonCO2eq. 

Para atender essa meta, o Decreto nº 7.390/2010, 
no artigo 6º, § 1º, prevê as seguintes ações:

I - redução de oitenta por cento dos índices anuais de 
desmatamento na Amazônia Legal em relação à média 
verificada entre os anos de 1996 a 2005;

II - redução de quarenta por cento dos índices anuais de 
desmatamento no Bioma Cerrado em relação à média 
verificada entre os anos de 1999 a 2008;

III -  expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes 
alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, 
pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta 
de biocombustíveis, e incremento da eficiência energética;

IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens 
degradadas;

V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuá-
ria-floresta em 4 milhões de hectares;

VI - expansão da prática de plantio direto na palha em 
8 milhões de hectares;

VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 
milhões de hectares de áreas de cultivo, em substituição 
ao uso de fertilizantes nitrogenados;

VIII - expansão do plantio de florestas em 3 milhões de 
hectares;

IX - ampliação do uso de tecnologias para tratamento 
de 4,4 milhões de m3 de dejetos de animais; e

X  -  incremento da utilização na siderurgia do carvão 
vegetal originário de florestas plantadas e melhoria na 
eficiência do processo de carbonização. 

Como se percebe, as ações se voltam para o 
combate do desmatamento, o aumento da partici-
pação das energias renováveis na matriz energética 
brasileira e intervenções nas práticas agropecuárias.  
O acompanhamento do cumprimento dessas metas 
pode ser verificado no documento Estimativas Anu-
ais de Emissões de Efeito Estufa no Brasil. A última 
versão do documento está disponível em: 

Estimativas Anuais de Emissões 
de Efeito Estufa no Brasil

ACESSE ONLINE

4.9 Os desafios da construção da governança 
das águas à luz da gestão integrada de 
recursos hídricos

A água desempenha um papel central nas ativi-
dades humanas e para os ecossistemas. As políticas 
para o meio ambiente, ordenamento territorial 
urbano, saneamento, agricultura, energia e clima 
possuem vínculos com a política hídrica. Em alguns 
casos essa interrelação se manifesta de forma direta. 
como no caso da política ambiental. Em outros, 
ocorre de forma difusa e depende de regulações 
específicas, como é o caso das políticas de ordena-
mento territorial urbano. 

Por se tratar de um elemento fundamental 
para esses setores, a construção dos nexos é uma 
necessidade para se atingir a governabilidade e a 
governança. O Poder Público enfrenta dificuldades 
em coordenar esses múltiplos sistemas institucionais 
e seus instrumentos. Os arranjos institucionais e as 
políticas públicas ainda têm um caráter bastante 
setorizado, e isso se percebe até mesmo na política 
hídrica que ainda não conseguiu integrar de forma 
plena as águas superficiais, subterrâneas e costeiras. 
A edição da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos marca um esforço de buscar iniciativas para a 
construção da gestão integrada, contudo ainda há 
muito por fazer, seja no sentido de consolidá-la ou 
integrá-la com outras políticas. 

A criação de espaços participativos entre os 
diversos setores precisa ser ampliada. As políticas 
hídricas, ambientais e urbanas, estabeleceram fóruns 
participativos, porém estes não existem em outros 
setores, como por exemplo, no setor de energia. 

A regulamentação e aplicação das políticas 
públicas relacionadas às águas apresentam dificul-
dades. Um exemplo, é o Cadastro Ambiental Rural 
e os Programas de Regularização Ambiental, que 
enfrentam atrasos e problemas na sua implemen-
tação. Esses dois instrumentos podem transformar 
a realidade ambiental do campo e beneficiar os 
recursos hídricos. As instituições e os instrumentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos ainda não 

https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/P2L00001.pdf
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estão plenamente operativos, várias bacias ainda não 
definiram seus comitês e agências, ou aplicaram de 
forma plena as ferramentas previstas na lei.

Os sistemas nacionais de informações ambien-
tais, agrícolas, hídricos, energéticos e de saneamento 
não estão trabalhando de forma plenamente coo-
perativa, embora se reconheça que há avanços na 
sistematização e integração dos dados e informações 
produzidos por cada um dos setores. 

A coordenação institucional entre as escalas 
de governança também precisa ser aprimorada. A 
proteção dos recursos hídricos muitas vezes exige 
a coordenação de União, Estados e municípios no 
sentido de construir uma gestão que realmente 
abarque a área da bacia. Um exemplo clássico dessa 
falta de coordenação se dá na integração da política 
urbana e de águas, muitos municípios não incluíram 
as diretrizes dos planos de recursos hídricos em suas 
normas de ordenamento territorial. 

As últimas décadas marcaram avanços repre-
sentativos na gestão de recursos hídricos, porém 
a crescente demanda pelo recurso, a variabilidade 
climática e a degradação das fontes vão exigir que 
se estreitem as relações entre as políticas de águas e 
as políticas dos setores que as utilizam ou são res-
ponsáveis por sua degradação.
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