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Eu sustento que a única finalidade da ciência é 

aliviar a canseira da existência humana. E se 

os cientistas, intimidados pela prepotência dos 

poderosos, acham que basta amontoar saber, 

por simples amor ao saber, a ciência pode se 

transformar em um aleijão e as vossas 

máquinas serão novas aflições e nada mais. 

 

(Bertolt Brecht) 
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RESUMO 

 

A produção de água é inevitável durante a vida útil do poço de petróleo. A quantidade de água 

produzida associada com óleo varia muito, podendo alcançar valores da ordem de 50% em 

volume a próximo de 100%, ao fim da vida econômica dos poços. Verifica-se que, visto a 

água atingir os poços produtores, entra em cena o gerenciamento de água produzida. O seu 

destino é definido após um minucioso estudo, optando-se pela melhor alternativa entre o seu 

descarte no meio ambiente, reinjeção no reservatório produtor ou descarte em formações não 

produtoras. Seja qual for a opção escolhida pelos profissionais envolvidos, após as análises 

necessárias, ela deverá considerar, além dos aspectos técnicos e econômicos, também as 

alternativas de menor impacto ambiental. O intuito da presente pesquisa é realizar estudo 

acerca da aplicação do princípio constitucional da eficiência aos instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos operacionalizados pela Administração Pública, especificamente dos 

instrumentos da outorga dos direitos de uso e da cobrança pelo uso na gestão dos recursos 

hídricos, no âmbito da exploração e produção petrolífera, por traduzirem efetiva interferência 

estatal na esfera pessoal dos administrados, conferindo-lhes direitos específicos. Nesse 

intento, antes de adentrar propriamente na abordagem da eficiência dos instrumentos 

mencionados por meio dos quais a Administração intervém para alcançar os objetivos 

colimados, fez-se necessário, não só trazer a lume a percepção doutrinária acerca do princípio 

constitucional da eficiência administrativa, mas, também, realizar algumas considerações 

pertinentes à estrutura nacional da gestão dos recursos hídricos, configurada pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Lei 9.433/97. 

 

Palavras-chave: Exploração Petrolífera; Gestão dos Recursos hídricos; Princípio 

Constitucional da Eficiência. 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Water production is unavoidable during a petrol well’s lifetime. The amount of produced 

water associated with oil varies a lot. It can reach values which account to 50% in volume up 

to nearly 100%, at the end of the well’s economic life. It could be verified that, once the water 

reaches the productive wells, there must be a management of this produced water. Its destiny 

is defined after a precise study, after which the best option is chosen between relieving it into 

the environment, re-injecting it into the producing container or disposing it into non-

producing formations. Whichever option is made by the involved professionals, after the 

necessary analysis, it shall consider, besides the technical and economical aspects, also the 

alternatives which entail less environmental impact. The purpose of the present research is to 

conduct a study about the application of the constitutional principle of efficiency on the 

instruments worked out by the public administration on water management, specifically the 

water use licence and charging for the use in the management of water resources applicable to 

water production at the petrol wells. In this attempt, before entering the proper approach of 

the efficiency of the mentioned instruments, it was necessary not only bring to light the 

doctrinal perception about the constitutional principle of administrative efficiency, but also 

make some considerations concerning to the structure of the national water resources 

management, set by the Federal Constitution (1988) and the federal legislation (9433/97). 

 

Keywords: Petrol Production; Management of Water Resources; Constitutional Principle of 

Administrative Efficiency. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de produção do petróleo envolve grande esforço técnico e financeiro, 

mobilizando centenas de profissionais com formações diversas na montagem de uma 

complexa infra-estrutura que viabilize a sua extração. Este é, evidentemente, o objetivo 

precípuo identificado na atividade de perfuração dos poços petrolíferos: a produção de 

petróleo.  

Verifica-se, no entanto, que, ao longo da vida produtiva de um campo de petróleo, 

há, geralmente, a produção simultânea de gás, óleo e água, juntamente com impurezas.  

No que concerne aos hidrocarbonetos (óleo e gás), é identificado o interesse 

econômico do produtor, que busca dotar os campos de instalações destinadas a efetuar, de 

forma controlada, o processamento primário dos fluidos, separando-os, tratando-os e 

condicionando-os, para que possam ser transferidos às refinarias.  

Já no tocante à água, talvez devido ao próprio enfoque da indústria, qual seja a 

produção petrolífera, verifica-se que ela é uma coadjuvante no processo, ocupando local de 

pouco destaque, destinada, quando muito, à potencialização da produção dos hidrocarbonetos, 

quando não tem por destino final o descarte.  

Sabe-se que a quantidade de água produzida na perfuração do poço depende das 

condições em que ela se apresenta no meio poroso. Em média, para cada m
3
/dia de petróleo 

produzido, são gerados três a quatro m
3
/dia de água. Há campos em que este número se eleva 

a sete ou mais. Nas atividades de exploração, perfuração e produção, a água responde por 98 

(noventa e oito) por cento dos efluentes gerados. Entretanto, mesmo diante desse significativo 

volume de água produzida, há pouca regulamentação sobre o seu uso pela indústria.  
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A falta de água potável no mundo a tornou, nos últimos anos, mais valiosa do que o 

próprio petróleo, o que suscita a necessidade de seu uso ser cuidadosamente regulado.  

As Nações Unidas calculam que, até 2050, mais de dois bilhões de pessoas de 48 

(quarenta e oito) países sofrerão com a escassez de água, que é o constituinte mais 

característico da Terra e o recurso mais precioso à sobrevivência de todos os seres vivos, 

consequentemente, da Humanidade. O que se verifica, todavia, é uma verdadeira negligência 

dos países que não procuram manter seus reservatórios naturais nem salvaguardar sua pureza 

através de uma forte regulação do seu uso. De fato, o futuro da espécie humana e de muitas 

outras espécies pode ficar comprometido, a menos que haja uma melhora significativa na 

administração dos recursos hídricos terrestres. 

Ao longo da história da Humanidade, o aumento populacional, a aceleração da 

economia e o desenvolvimento cultural fizeram com que novas necessidades fossem 

incorporadas no âmbito das atividades da Sociedade, diversificando-as, e, consequentemente, 

multiplicando e variando os usos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Essa diversificação dos usos múltiplos dos referidos recursos hídricos produziu 

inúmeras pressões sobre as reservas de água, cujos efeitos repercutiram sobre o seu contínuo 

movimento cíclico, ou seja, sobre o Ciclo Hidrológico. 

O conjunto de ações produzidas pelas atividades humanas, ao explorarem os recursos 

hídricos para expandir o desenvolvimento econômico e fazer frente às demandas industriais e 

agrícolas e à expansão e crescimento da população e das áreas urbanas, vem resultando numa 

variada gama de impactos, colocando em risco os recursos hídricos em sua totalidade. 

O uso excessivo da água, ocasionado pelo aumento da população e pela invasão da 

economia global, a qual reflete na industrialização e no aumento das atividades nos sistemas 

terrestres, como a agricultura não-sustentável e o desmatamento, repercute negativamente 
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sobre o sistema original, ocasionando o decréscimo dos recursos hídricos, a perturbação do 

transporte de superfície, a degradação da qualidade da água, a perda da diversidade biológica 

e a danificação à pesca. 

Com vistas a se evitarem tais ocorrências, as ações potencialmente impactantes nas 

águas e as de proteção e mitigação a serem empreendidas devem ser diagnosticadas e 

previstas, incluídas as medidas emergenciais a serem adotadas em caso de contaminação ou 

poluição acidental. 

No caso particular da água produzida por ocasião da extração de petróleo do subsolo, 

verifica-se a necessidade de regulamentação não só do seu uso como também das condições 

em que ela será devolvida ao ambiente, uma vez que, além da agregação de partículas de óleo, 

nessa água, geralmente, encontram-se dissolvidos uma elevada concentração de metais 

pesados (bário, berílio, cádmio, cobre, aço, chumbo, níquel, prata e zinco) e um pequeno 

número de elementos radioativos. 

O presente trabalho, tendo em vista a significativa produção de água nos poços 

petrolíferos, a indiscutível importância desse recurso e o tratamento legal e infra-legal dado a 

essa água produzida nos poços de petróleo, tanto quanto ao seu uso como ao seu descarte, tem 

por escopo o estudo do princípio constitucional da eficiência aplicado aos instrumentos de 

outorga e cobrança do direito de uso dos recursos hídricos, no âmbito da exploração 

petrolífera. 

Para atingir o objetivo identificado, o Capítulo 2 (“O atual modelo brasileiro de 

abordagem institucional dos recursos hídricos e o princípio constitucional da eficiência”) trata 

das mudanças conceituadas operadas ou incorporadas pela nova legislação brasileira de gestão 

das águas - Lei nº 9.433/97 - e de como tais mudanças repercutem positivamente na eficiência 

do modelo institucional inaugurado, ou seja, na perspectiva de uma gestão efetiva pela 

Administração Pública. 
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A fim de dar subsídio à abordagem da eficiência da outorga e da cobrança dos 

recursos hídricos em geral, notadamente à eficiência específica da gestão da água produzida 

na exploração petrolífera, fez-se necessário realizar, inicialmente, uma abordagem da 

percepção doutrinária acerca do princípio constitucional da eficiência administrativa, bem 

como fazer considerações pertinentes à eficiência e à utilização de instrumentos econômicos 

na gestão ambiental, dando-se especial enfoque aos instrumentos de gestão hídrica que são 

objetos centrais da presente pesquisa, quais sejam: a outorga e a cobrança. 

Visando à compreensão de aspectos técnicos relacionados à exploração petrolífera e 

à produção de água pelos reservatórios, o Capítulo 3 (“Aspectos técnicos relativos à produção 

de água nos reservatórios petrolíferos”) aborda a relação entre os derivados da exploração 

petrolífera e os recursos aquíferos, colecionando algumas informações, em especial, as 

relativas a essa água resultante da exploração petrolífera, denominada “água de produção” ou 

“água produzida”, as quais são imprescindíveis à determinação dos contornos da questão 

hídrica na indústria petrolífera. 

Pretende-se verificar, por ocasião da abordagem dos supramencionados aspectos 

técnicos, que, visto a água atingir os poços produtores, entra em cena o gerenciamento de 

água produzida. O seu destino é definido após um minucioso estudo, optando-se pela melhor 

alternativa: o descarte no meio ambiente, a reinjeção no reservatório produtor ou o descarte 

em formações não produtoras. Seja qual for a opção escolhida pelos profissionais envolvidos, 

após as análises necessárias, ela deverá considerar, além dos aspectos técnicos e econômicos, 

também as alternativas de menor impacto ambiental. Para tanto, tal opção deverá estar 

consentânea com as disposições legais e as determinações dos órgãos reguladores. 

 O Capítulo 4 (“O controle estatal sobre a água produzida na exploração petrolífera”) 

traz, justamente, a abordagem dessas regras de comando e controle, consubstanciadas em 

normas de cunho restritivo pleno ou parcial, relacionadas à água produzida na exploração 
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petrolífera e que devem ser observadas por todos os agentes da indústria, assim como 

manejadas pela Administração Pública na atividade de gerenciamento dos recursos hídricos. 

Após a apreensão da incidência do preceito constitucional da eficiência na atuação da 

Administração Pública, mais especificamente da eficiência dos instrumentos de outorga e de 

cobrança no atual modelo nacional de gestão dos recursos hídricos, e após as definições 

técnicas e as determinações legais e regulamentares aplicáveis à água produzida na 

exploração petrolífera, para atender ao escopo do presente estudo, no Capítulo 5 (“O princípio 

constitucional da eficiência e a gestão da água produzida na exploração petrolífera”), serão 

feitas considerações finais sobre como o mencionado preceito constitucional poderá ser 

materializado na específica atuação da Administração Pública de controle da água produzida 

na exploração petrolífera. 

Com o propósito de dar subsídio à proposta em questão, motivando-se, inclusive, por 

fatores didáticos, antes da abordagem propriamente dita de tais critérios para a outorga e a 

cobrança, em especial da água produzida na exploração petrolífera, faz-se necessário discorrer 

acerca tanto da inter-relação entre o desenvolvimento da exploração petrolífera e a gestão da 

água produzida quanto da integração setorial na gestão da água produzida na exploração 

petrolífera. 

Por fim, ressalte-se que os temas propostos e a ordem em que se dispõem os 

capítulos justificam-se, primeiramente, pela necessidade da constituição das informações 

necessárias ao conhecimento das dimensões não só jurídicas mas também técnicas, afeitas ao 

domínio particular da Engenharia de Reservatórios Petrolíferos, as quais envolvem o 

problema central abarcado pela presente pesquisa. A outra justificativa reside na busca da 

superação de uma visão fragmentada dos ramos das ciências, a qual se mostra insuficiente no 

intento de enfrentar e propor soluções para as mais diversas questões que preocupam o 

homem. 
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CAPÍTULO 2. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA NO ATUAL 

MODELO BRASILEIRO DE ABORDAGEM INSTITUCIONAL DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

2.1 O ATUAL MODELO DE GESTÃO HÍDRICA  

Por muito tempo, a aparente abundância hídrica no território brasileiro serviu de 

justificativa para a inércia do País em estabelecer uma política com diretrizes básicas para a 

adequada utilização de suas águas. 

Quando houve a organização do regime jurídico dos recursos hídricos pelo Código 

das Águas de 1934
1
, não se conjeturava ainda acerca do enfrentamento da questão da escassez 

da água, com a finalidade de garantir o bem-estar ou a sobrevivência das populações humanas 

e do conjunto dos seres vivos.
2
 

Sob a égide da codificação de 1934, durante as seis décadas que compuseram sua 

vigência, os recursos hídricos foram, no Brasil, geridos por seus usuários.  

Desse modo, cada indivíduo visualizava uma única função e um único uso para a 

água, de acordo com os seus interesses e necessidades (irrigação, abastecimento domiciliar, 

abastecimento industrial, saneamento, geração de energia elétrica e outros).
3
 

                                                 
1
 O Código de Águas de 1934 estabeleceu-se em um contexto no qual o modelo burocrático teve o seu ápice. 

Sobre o modelo burocrático de gestão dos recursos hídricos, afirma-se que a sua prática “acaba por burocratizar 

as ações e concentrá-las em entidades públicas, que são as responsáveis pela fiscalização das leis. Sua principal 

falha é que ele se limita a estabelecer um controle sobre as situações, sendo omisso em relação às ações de 

planejamento estratégico, de geração de recursos financeiros necessários aos investimentos para 

implementação das soluções de negociação social. Esse tipo de modelo não é capaz de dar solução a toda a 

complexa gama de problemas ambientais que evoluem no tempo e se diferenciam regionalmente. Para 

contemplar a diversidade de problemas existentes é criada uma grande quantidade de leis, decretos e normas. O 

agravamento de conflitos e problemas ambientais realimenta o processo de criação de leis cada vez mais 

específicas, levando a uma legislação confusa e complexa. A dificuldade de aplicação desse modelo não resulta 

da incompetência ou venalidade, mas sim das limitações do próprio modelo quando não conta com uma base 

institucional para referendá-lo e desenvolver iniciativas complementares de planejamento estratégico”. (LEAL, 

Márcia Souza. Gestão ambiental de recursos hídricos: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: CPRM, 1998, 

p.43.) 
2
 CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... E o meio ambiente? Curitiba, Juruá, 2004, p.34. 

3
 MACHADO, Carlos José Saldanha. Mudanças conceituais na Administração Pública do meio ambiente. 

Revista da Sociedade Brasileira para o progresso da ciência. Ano 55. n. 4. out./nov./dez. 2003. São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2003, p.22. 
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O contexto em que a Lei nº 9.433/97 se inseriu, todavia, foi totalmente diferente. 

Alterações conceituais e de postura com relação aos bens ambientais fortaleceram-se diante, 

principalmente, da constatação de que o uso irresponsável dos recursos naturais, perpetrado 

pelo homem no decorrer de toda a sua existência, vinha conduzindo a uma inevitável escassez 

desses bens, considerados recursos críticos e finitos.  

Se, em princípio, a imposição de limites ao acesso e ao uso dos recursos naturais era 

considerada verdadeira restrição ao domínio, o Direito atual evoluiu para uma concepção 

completamente distinta dos séculos passados. Tais normas ambientais de proteção passam a 

ser concebidas como uma forma de influenciar a lógica operativa, ou racionalidade da 

economia hoje globalizada e de difícil controle, e de encetar um esforço internacional no 

sentido de construir um caminho capaz de promover o desenvolvimento sustentável.
4
 

Nesse sentido, tanto a certeza de dano futuro para a Sociedade quanto a dúvida sobre 

a sua ocorrência carecem de uma atitude que comunique de forma eficiente a devida 

antecipação aos danos futuros, ou seja, que consolide políticas e decisões de cautela, de 

precaução.
5
 

A emergência de novos fatores de incerteza e de imprevisibilidade que reduzem, 

inelutavelmente, a capacidade de resposta no quadro dos sistemas institucionalizados 

conduziu ao agravamento do risco social na contemporaneidade. E, justamente em razão da 

presença crescente dessas consequências não esperadas, nem desejadas, do processo de 

                                                 
4
 “Na verdade, a questão ambiental que deve ser examinada em relação a iniciativas de desenvolvimento não se 

reduz simplesmente a explorar recursos não renováveis de maneira parcimoniosa. Uma visão distinta do 

processo econômico, levando em conta a dimensão biofísica, as leis, os princípios da natureza, é o que se 

requer. A elaboração de regras para um desenvolvimento sustentável tem que reconhecer o fato de que a ciência 

econômica convencional não considera a base ecológica do sistema econômico dentro de seu arcabouço 

analítico, levando assim à crença no crescimento ilimitado.” (destaques do original) (CAVALCANTI, Clóvis. 

Política de governo para o desenvolvimento sustentável: uma introdução ao tema e a esta obra coletiva. (p.21-41) 

In Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4 ed. Clóvis Cavalcanti (org.). São 

Paulo, Recife: Cortez, Fundação Joaquim Nabuco, 2002, p.24) 
5
 WEYERMÜLLER, André Rafael. Comunicação, sistemas e precaução: a questão do aquecimento global e o 

papel do direito. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. São Leopoldo, 2007, p.117. 
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modernização e da generalização da insegurança, as sociedades passaram a ser designadas 

“sociedades de risco”.
6
 

Nas sociedades de risco, as mudanças atingem todas as suas esferas e traduzem-se 

num embate dos contornos das categorias que pareciam estruturar as relações de 

conhecimento científico, de forma que as próprias ideias e as respostas institucionais da época 

anterior deixam de ser convincentes.
7
  

Se, por um lado, o processo de globalização proporcionou efeitos negativos nas 

dimensões política, social, ambiental e cultural
8
, por outro, foi responsável por despertar a 

preocupação mundial para as questões ambientais, ao acelerar a proliferação de informações 

sobre os efeitos danosos de determinada degradação ambiental e por tornar evidente que o 

                                                 
6
 Ulrich Beck publicou, em 2007, o livro Weltrisikogesellschaft: auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, 

título que poderia ser traduzido como "Sociedade global de risco: na busca da segurança perdida". O objetivo do 

autor na obra é conceituar e analisar a sociedade inserida no contexto dos ataques terroristas, das crises 

financeiras internacionais, dos debates sobre pesquisas com embriões e da mudança climática na agenda 

internacional. Tais acontecimentos, ocorridos no período compreendido entre 1999 e 2007, instigaram o autor, 

que passou a tratá-los como encenações de riscos globais e como elementos do que ele considera uma sociedade 

global de risco. Na introdução, Beck realiza três passos conceituais no que tange a: risco, sociedade de risco e 

sociedade global de risco. Ao tratar do risco, o autor afirma que “é um tema mediador que demanda uma nova 

divisão de trabalho entre a ciência, a política e a economia", No que tange à categoria da sociedade de risco, o 

autor afirma que esta “tematiza o processo de questionamento das idéias centrais para o contrato de risco, a 

possibilidade de controle e a possibilidade de compensação de incertezas e perigos fabricados industrialmente". 

Já com relação à sociedade global de risco, as considerações de Beck são no sentido de que “somente pela 

presentificação (Vergegenwärtigung), pela encenação dos riscos globais, o futuro das catástrofes se transforma 

em presente - normalmente com o objetivo, de evitá-las, ganhando-se influência sobre decisões presentes”. 

(MOTTA, Renata. Sociologia de risco: globalizando a modernidade reflexível. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222009000200015&script=sci_arttext>. Acesso em: 18 set. 

2009.) 
7
 HESPANHA, Pedro. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: novos problemas e novos desafios para 

a teoria social. Cap. 4. In A globalização e as ciências sociais. 3 ed. Boaventura de Souza Santos (org.) 3 ed. 

São Paulo: Ed. Cortez, 2005, p.165. 
8
 De acordo com Liszt Vieira, acerca da perspectiva da globalização política: “ao aprofundar a mercantilização 

das relações sociais, a atual reestruturação capitalista vem abalando a ordem jurídica-política e as diferentes 

instituições estatais e civis que a regulavam”, com isso os “Estados nacionais ficam privados da possibilidade 

de articular uma política econômica autônoma de desenvolvimento.” No que diz respeito à dimensão social da 

globalização, Liszt observa que a economia global conduziu o “Terceiro Mundo” à fome e ao empobrecimento, 

consolidando uma exclusão social com características alarmantes. No tocante à dimensão ambiental da 

globalização, assevera que esta se encontra manifesta no impacto negativo da industrialização no meio ambiente, 

decorrente da produção industrial e agrícola, do desenvolvimento das biotecnologias e da urbanização acelerada.  

Com relação à globalização cultural, o âmbito mais visível das dimensões da globalização, observa que esta 

rompe com as fronteiras nacionais, acaba com a divisão interno/externo, o que resulta na internalização da 

cultura mundializada, a exemplo da denominada “americanização do mundo”. Por fim, ao analisar as 

peculiaridades da globalização econômica em todas as suas etapas, Liszt conclui que esta última dimensão da 

globalização constitui um fator que contribui para o declínio do Estado-Nação, à medida que coloca o Estado e 

suas políticas governamentais reféns de um novo panorama globalizado. (VIEIRA, Liszt. Cidadania e 

globalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 1998, p.86-89/92-93/97-98.) 
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meio ambiente, por sua própria natureza, é um tema que tende a desprezar as fronteiras 

jurídico-políticas dos Estados.
9
 

Nesse sentido, desde a Década de Setenta, com a Conferência de Estocolmo
10

, o 

ambientalismo tem evoluído para outros parâmetros, tendo em vista que a consciência 

planetária ganhou dimensão maior e os riscos ambientais, ao lado dos riscos econômicos e dos 

riscos sociopolíticos, transformaram-se em desafios a ser enfrentados solidariamente por 

todos os países.
11

 

Concluindo o ciclo dos três princípios revolucionários franceses - liberdade, 

igualdade e fraternidade -, o princípio da solidariedade é apontado como mais uma tentativa 

histórica de realizar na integralidade o projeto da modernidade, consubstanciado na 

contemplação, através de um Estado Socioambiental de Direito Contemporâneo, de uma vida 

digna e saudável para todos os integrantes da comunidade humana. Para tanto, tal princípio 

busca prosseguir na edificação de uma comunidade estatal que teve o seu marco inicial com o 

Estado Liberal, alicerçando, agora, novos pilares constitucionais, ajustados à nova realidade 

social, e desafios existenciais postos no espaço histórico-temporal contemporâneo.
12

 

                                                 
9
 Acerca do “paradoxo da globalização”, Paulo José Leite Farias observa que: “no âmbito dos direitos 

fundamentais de terceira geração é que a globalização apresenta, simultaneamente, elementos positivos e 

negativos de proteção dos direitos dos povos. Assim, se por um lado, é criada uma consciência universal dos 

direitos fundamentais, surge, também, uma grande pressão econômica pela diminuição dos custos da atuação 

protetiva, em face da relevância dada ao aspecto econômico da oferta/procura do preço dos bens e serviços que 

competem em um mercado global”. (FARIAS, Paulo José Leite. Água: bem jurídico econômico ou ecológico? 

Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p.199.) 
10

 Como resultado da Conferência de Estocolmo, foi aprovada a Declaração de Estocolmo (Declaração das 

Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente), a qual consubstancia vinte e seis princípios a serem observados pelas 

Nações signatárias, tendo sido estabelecido um plano de ação, contendo 109 recomendações centradas em três 

grandes tipos de políticas, a saber: as tocantes à avaliação do Meio Ambiente (o Earthwatch); as referentes à 

gestão ambiental; e as voltadas para as medidas de apoio, tais como informações, educação e formação de 

especialistas. Foi ainda aprovado o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), órgão 

subsidiário da Assembléia Geral da ONU, sediado em Nairóbi, no Quênia. Por fim, foi estabelecida como 

agenda a realização de reuniões outras, voltadas para a verificação dos avanços e correções necessárias. (GRAU 

NETO, Werner. O Protocolo de Quioto e o mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL: uma análise 

crítica do instituto. São Paulo: Editora Fiúza, 2007, p.30/31.) 
11

 AMARAL, Paulo Henrique do. Direito Ambiental. p. 160-161. In Dicionário da globalização: Direito, 

Ciência Política. André-Jean Arnaud e Eliane Botelho Junqueira. (orgs.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 

p.160/161. 
12

 “O princípio democrático está no âmago do Estado de Direito contemporâneo. Todo o pensamento 

constitucional contemporâneo, especialmente no âmbito da teoria dos direitos fundamentais, também está 
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O fenômeno da globalização
13

, entendido numa acepção paradigmática não apenas 

como uma crescente interdependência entre sociedades nacionais, mas como uma verdadeira 

desterritorialização do social e do político, é fator fortemente associado à produção do quadro 

descrito, em que se verifica a predominância da incerteza e do risco. Isto porque, nesse 

contexto, a coincidência entre Sociedade e Estado se vai desvanecendo e transcendendo à 

medida que as formas de atividade social e econômica de trabalho e de vida deixam de ter 

lugar dentro do quadro do Estado-Nação.
14

 

A globalização traz hoje, indubitavelmente, grandes problemas para o Estado, que 

insiste em permanecer confinado às suas próprias fronteiras. Em épocas anteriores, assentou-

se, no âmbito do Direito, o paradigma construído na base do racionalismo cartesiano da 

doutrina jurídico-política do individualismo, o qual conduziu ao movimento formidável dos 

direitos humanos. No entanto, a globalização e a consequente sociedade de risco com que a 

pós-modernidade nos brindou parecem ser, atualmente, um dos principais desafios que se 

colocou na ordem jurídica, à medida que fez com que fossem repensados os paradigmas até 

                                                                                                                                                         
pautado pela perspectiva democrática. Nesse contexto, o art. 1º, II, da Constituição brasileira traz, de forma 

expressa, a cidadania como princípio fundamental do Estado de Direito e de toda edificação normativo-

constitucional da comunidade estatal, (...) o que demarca a perspectiva democrático-participativa que deve 

pautar as relações sociais e estatais no âmbito da República brasileira. Assim, sob o marco do Estado 

Socioambiental de Direito, aponta no horizonte a idéia de uma cidadania ambiental, que tem como marca 

característica o protagonismo da sociedade civil na proteção do ambiente.” (FENSTERSEIFER, Tiago. 

Direitos fundamentais e proteção ao meio ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do Estado Socioambiental do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, 

p.111/112.) 
13

 Segue descrição sucinta e clara do complexo fenômeno da globalização:“Globalization embodies a set of 

processes which generate a multiplicity of linkages and interconnections which transcend the regions and 

society which make up the modern word system: the concept therefore has a spatial connotation. Social, political 

and economic activities are becoming stretched across the globe, so that events, decisions and activities are one 

part of the word can come to have immediate significance for individuals and communities in distant parts of the 

globe. But globalization also implies an intensification, or increasing density, in the flows and patterns of 

interaction or interconnectedness between the states and societies which constitute the modern world 

community.” (McGREW, Anthony G. Global legal interaction and present-day patterns of globalization. In 

Emerging legal certainty: Empirical studies on the globalization of Law. Volkmar Gressner e Ali Cem Budak. 

Brookfield: Ashgate, 1998, p.341.) 
14

 HESPANHA, Pedro. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: novos problemas e novos desafios para 

a teoria social. Cap. 4. In A globalização e as ciências sociais. 3 ed. Boaventura de Souza Santos (org.) 3 ed. 

São Paulo: Ed. Cortez, 2005, p.165. 
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então predominantes na ordem jurídica, o que terminou por se constituir num dos fatores de 

que vai depender a eficácia do Direito no futuro.
15

  

Na esfera ambiental, tem-se, sob a ótica de uma globalização dos problemas 

ambientais
16

, que praticamente toda agressão ecológica é uma agressão a um bem comum, no 

sentido de que todas as agressões ou ataques aos ecossistemas, ou sub-ecossistemas, se 

adicionam, de uma forma ou de outra, e contribuem para fazer pressão sobre o ecossistema 

global, sobretudo, naturalmente, quando prejudicam uma parte importante do ecossistema em 

questão, ultrapassando a sua capacidade auto-regeneradora, ou contribuindo para incrementar 

a taxa de contaminação irreversível do Planeta.
 17

 

A agressão ambiental totalmente localizada, porém, efetivamente não existe. 

Encarado dessa maneira, o evento danoso deve ser definido como um delito ecológico 

exercido contra o bem jurídico por excelência, pertencente à comunidade humana. A biosfera, 

portanto, do ponto de vista jurídico, é um bem comum da Humanidade e o Direito, como 

fenômeno humano, classifica-a juridicamente como um bem jurídico a tutelar, em razão de 

estar ligada às necessidades da comunidade humana, o que não impede, naturalmente, que 

filosófica e moralmente o homem cumpra a obrigação ética de, em respeito à vida, reconhecer 

para todos os seres vivos um direito sui generis.
18

  

                                                 
15

 CUNHA, Paulo. A globalização, a sociedade de risco, a dimensão preventiva do direito e o ambiente, p. 109-

147. In Estado de Direito Ambiental: aspectos constitucionais e diagnósticos. Heline Sivini Ferreira e José 

Rubens Morato Leite (orgs.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 112/113. 
16

 Ao abordar a compreensão dos problemas do Direito do Ambiente, José Joaquim Gomes Canotilho convoca o 

postulado globalista e afirma que “a proteção do ambiente não deve ser feita em nível de sistemas jurídicos 

isolados (estatais ou não), mas sim de sistemas jurídico-políticos, internacionais e supranacionais, de forma a 

que se alcance um standard ecológico ambiental razoável a nível planetário”. Destaca ainda que “o globalismo 

ambiental visa ou procura formatar uma espécie de Welt-Umweltrecht (direito de ambiente mundial)”. Por fim, 

ressalta que a estruturação de uma responsabilidade global não implica no desprezo às estruturas estatais e às 

instituições locais. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e Democracia 

Sustentada. (p.3-19) In Estado de Direito Ambiental: tendências, aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.5-6.) 
17

 MELLO, Mateo J. Magariños de. Medio Ambiente y Sociedad: fundamentos de política y derecho 

ambientales (teoria general e praxis). Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2005, p.168. 
18

 “Deve-se ainda atentar para a questão do valor autônomo do meio ambiente. O aspecto de proteção 

ambiental, delineado nos arts. 170 e 186 (Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira) da Constituição, não 

pode ser analisado sem atenção ao art. 225. É este que demonstra que a concepção de ambiente na ordem 
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No descrito contexto de incerteza inerente às sociedades de risco, destaca-se o 

princípio da precaução
19

, o qual coloca o benefício da dúvida a favor das pessoas e seu 

ambiente, quando haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar.
20

 Na dúvida sobre 

a periculosidade para o meio ambiente de uma determinada atividade, por exemplo, decide-se 

a favor do meio ambiente e contra o potencial poluidor.
21

 

Observe-se, ainda, que o despertar para a repercussão global das questões ambientais 

encontra-se atrelado à definição da qualidade ambiental como elemento integrante do 

conteúdo do princípio da dignidade humana das presentes e futuras gerações. O princípio da 

dignidade da pessoa humana
22

 possui conteúdo conceitual e normativo intrinsecamente 

                                                                                                                                                         
jurídica brasileira transcende muito uma visão antropocêntrica economicista, em que a preservação ambiental 

(apontada nos arts. 170 e 186) seria tão somente meio de se garantir o estoque de capital natural como 

condição de sustentabilidade. A Carta de 1988 adotou o “antropocentrismo alargado” porque considerou o 

ambiente como bem de uso comum do povo, atribuindo-lhe inegável valor de macrobem”. (LEITE, José Ruben 

Morato. Sociedade de risco e Estado (p. 136-204). In Direito Constitucional ambiental brasileiro. José 

Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007,  p.140-141.)  
19

 Segundo Paulo de Bessa Antunes: “O princípio da precaução ganhou reconhecimento internacional ao ser 

incluído na Declaração do Rio (Princípio nº 15) que resultou da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92: Com o fim de proteger o meio ambiente, os estados devem aplicar 

amplamente o critério da precaução conforme as suas capacidades. Quando haja perigo de dano grave ou 

irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas 

eficazes em função do custo para impedir a degradação do meio ambiente.” O autor afirma ainda que: “a 

aplicação de tal princípio, entretanto, não pode ser realizada de maneira simplista, pois existe uma complexa 

relação entre progresso científico, inovação tecnológica e risco”. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 

Ambiental. 7 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p.36.) Apesar de a definição trazida pelo referido 

documento ser a mais aceita e difundida do conceito de precaução, Joana Setzer adverte que “por não se tratar 

de uma concepção estática, o conceito de precaução continua sendo desenvolvido, inserido e revisado no 

contexto da política ambiental internacional”. (SETZER, Joana. Diretrizes para a aplicação do princípio da 

precaução no Direito internacional do meio ambiente. (p.51-68) In Direito Internacional do meio ambiente: 

ensaios em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. Salem Hikmat Nasser e Fernando Rei (orgs.). 

São Paulo: Atlas, 2006, p.54.) 
20

 Sobre a abordagem do princípio da precaução no âmbito da regulação dos recursos hídricos ver: 

GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar e; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Meio-ambiente e regulação de 

águas no Brasil: possibilidades de aplicação do princípio da precaução. In XV Congresso Nacional do 

Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), 2006, Manaus. Anais do XV 

Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), 2006. 

Disponível em: 

<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_ambiental_patricia_guimaraes_e_yanko_>. 

Acesso em: 20 ago. 2009. 
21

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional ambiental português e da União Européia. (p.1-

56). In Direito Constitucional ambiental brasileiro. José Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato 

Leite (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007, p.44. 
22

 Ingo Sarlet, ainda que em termos evidentemente não fechados, fornece a seguinte definição para a dignidade 

da pessoa humana: “a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
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relacionado à qualidade do meio ambiente, de modo que a vida e a saúde humanas só são 

possíveis dentro dos padrões mínimos exigidos constitucionalmente para o desenvolvimento 

pleno da existência humana.
23

 

Com isso, quer-se dizer que, ao se conceber um conceito de vida que se desenvolve 

para além de uma concepção estritamente biológica, e, ao se impor um conceito amplo ao 

elemento dignidade, contemplando uma dimensão existencial plena que inclui a qualidade 

ambiental como componente nuclear, a ordem jurídica deve acompanhar a dinâmica da vida 

em face dos novos desafios existenciais postos pela degradação ambiental, de forma a 

contemplar, no seu campo normativo, a proteção da vida, inclusive contra as novas ameaças 

de natureza ecológica.
24

 

De uma forma geral, a legislação ambiental brasileira, em atenção à descrita 

necessidade da abordagem global dos problemas ambientais, observou tal tendência 

conceitual, passando a considerar o meio ambiente como macrobem, através de uma visão 

globalizada e integrada. Tal legislação mereceu, inclusive, destaque internacional, por conter 

amplas e severas exigências visando à prevenção ambiental, tendo, já em 1988, alçado ao 

âmbito constitucional a proteção do meio ambiente em capítulo próprio e como princípio 

orientador da ordem econômica.
25

 

                                                                                                                                                         
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da 

pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, 3. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2004, p.60.) 
23

 Ney de Barros Bello Filho, procurando perpassar a idéia arrimada em ALEXY, Robert. Teoria de los 

derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, e em DWORKIN, Ronald. Los 

derechos en serio. Barcelona: Ariel, Derecho, 1995, afirma que “o direito que protege a sociedade, que lhe dá 

segurança na era do risco será sempre um direito fundamental. O ambiente é um bem e um valor fundamental, e 

que carece de uma norma fundamental que lhe dê proteção. A fundamentalidade traz reflexos na norma que o 

toma como direito fundamental”. (BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do Direito e ecologia: apontamentos 

para um Direito Ambiental no Século XXI. (p.71-108) In Estado de Direito Ambiental: tendências, aspectos 

constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.75.)   
24

 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ao meio ambiente: a dimensão ecológica da 

dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental do Direito. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2008, p.61-63. 
25

 LEITE, José Ruben Morato. Sociedade de risco e Estado (p. 136-204). In Direito Constitucional ambiental 

brasileiro. José Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007, p.145. 
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A Constituição Brasileira de 1988 tratou do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito fundamental do qual todos são destinatários, estabelecendo, 

assim, a existência de um bem que tem duas características específicas: ser de uso comum do 

povo
26

 e essencial a uma sadia qualidade de vida.
27

 

Nesse sentido, merece destaque o fato de que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 

sua jurisprudência, tem consagrado a proteção ambiental como típico direito de terceira 

geração
28

 que reflete a afirmação dos próprios direitos humanos de uma coletividade social e 

representa valores fundamentais indisponíveis.
29
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 “A toda evidência, o termo “bem de uso comum” designa, no texto constitucional, conceito diverso do 

descrito no Código Civil. Expressa, sim, o caráter difuso da proteção ambiental, pois não sendo de ninguém, é 

de todos. Refere-se a expressão à titularidade e não à sua natureza.” (FARIAS, Paulo José Leite. Água: bem 

jurídico econômico ou ecológico? Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p.81.) 
27

 Os bens essenciais a uma sadia qualidade de vida são aqueles fundamentais à garantia da dignidade da pessoa 

humana, que constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Ao analisar o conceito de 

qualidade de vida, unindo Direito Econômico e Direito Ambiental, Cristiane Derani afirma: “a inserção de tal 

expressão no direito ambiental brasileiro acaba por denunciar a busca por um aspecto qualitativo, depois das 

decepções resultantes da adoção de um sentido unicamente quantitativo para designar qualidade de vida, 

traduzida que era apenas por conquistas materiais. O alargamento do sentido da expressão “qualidade de 

vida”, além de acrescentar esta necessária perspectiva de bem estar relativo à saúde física e psíquica, 

referindo-se inclusive ao direito do homem fruir de um ar puro e de uma bela paisagem, vinca o fato de que o 

meio ambiente não diz respeito à natureza isolada, estática, porém integrada à vida do homem social nos 

aspectos relacionados à produção, ao trabalho como também no concernente ao seu lazer” (DERANI, 

Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.57/58.)  
28

 Segundo Paulo Bonavides: “Se na primeira geração os direitos fundamentais consistiriam essencialmente no 

estabelecimento das garantias fundamentais de liberdade, a partir da segunda geração tais direitos passaram a 

compreender, além daquelas garantias, também os critérios objetivos de valores, bem como os princípios 

básicos que animam a lei maior, projetando-lhe a unidade e fazendo a congruência fundamental de suas regras. 

(...) A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de 

desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até 

então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e 

provida de uma latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção específica de direitos 

individuais e coletivos. (...) A teoria, com Vasak e outros, já identificou cinco direitos da fraternidade, ou seja, 

de terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação”. (BONAVIDES, Paulo. 

Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.568-569.) 
29

 No sentido da consagração da proteção ambiental como direito de terceira geração, segue trecho de julgado do 

Supremo Tribunal Federal (STF): “E M E N T A: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE 

METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE 

CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A 

TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS 

INTERGENERACIONAIS – (...) COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO 

DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS 

BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS 

(RTJ 164/158, 160-161) – (...). - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de 

um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 

158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em 
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O meio ambiente, elevado à categoria de bem jurídico essencial à vida, à saúde e à 

felicidade do homem, é, portanto, objeto, no Estado Moderno, de forte proteção, disciplinada 

em regulamentação específica, a qual tem como fundamento a solidariedade.
30

  

Todavia, ressalte-se, em acompanhamento à consciência da existência dos riscos, ser 

necessária não só a existência de instrumentos que possibilitem a gestão dos novos riscos 

ambientais mas também a sua efetiva implementação, afastando, assim, o Direito Ambiental 

da racionalidade da irresponsabilidade organizada e desvinculando-o da intenção do exercício 

de uma função meramente simbólica.
31

  

Sendo a água, repita-se, um bem de uso comum do povo e essencial a uma sadia 

qualidade de vida, não se lhe pode negar a natureza de bem difuso ambiental, devendo, por 

isso, ser sua qualidade tutelada em função da qualidade de vida, como uma nova projeção do 

direito à vida, pois neste há de incluir-se a manutenção daquelas condições que são suportes 

da própria vida e o ordenamento jurídico, ao qual compete tutelar o interesse público. Esse 

ordenamento há de dar resposta coerente e eficaz a essa nova necessidade social.
32

 

Com a Lei nº 9.433, houve profunda revisão da legislação brasileira sobre o uso da 

água, de modo a substituir a supremacia de mais de 60 (sessenta) anos do setor elétrico pela 

                                                                                                                                                         
benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 

164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se 

instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever 

de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. 

Doutrina. (...)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3540-DF. Procurador Geral da República e Presidente da República. Relator: Ministro 

Celso de Mello, 1 set. 2005. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=meio%20ambiente%20e%20terceira%2

0geração&base=baseAcordaos>. Acesso em: 5 out. 2009.) 
30

 “A solidariedade expressa a necessidade fundamental de coexistência do ser humano em um corpo social, 

formatando a teia de relações intersubjetivas e sociais que traçam no espaço da comunidade estatal. Só que 

aqui, para além de uma obrigação ou dever unicamente moral de solidariedade, há que se transpor para o 

plano jurídico normativo tal compreensão, como pilar fundamental à construção de uma sociedade e de um 

Estado de Direito guardiões dos direitos fundamentais de todos seus integrantes, sem exclusões” 

(FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ao meio ambiente: a dimensão ecológica da 

dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental do Direito. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2008, p.114.). 
31

 LEITE, José Ruben Morato. Sociedade de risco e Estado (p. 136-204). In Direito Constitucional ambiental 

brasileiro. José Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007, p.133. 
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 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 36. 
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convicção da necessidade de se gerenciarem os recursos hídricos a partir de uma visão de usos 

múltiplos.
33

 

A gestão passou a ser o operador conceitual, por meio do qual se confrontam os 

objetivos de desenvolvimento econômico e de organização territorial, bem como aqueles 

relacionados à conservação da natureza, ou à manutenção, ou ainda à recuperação da 

qualidade ambiental.
34

 

Numa análise mais detida, verifica-se que 97,2 (noventa e sete vírgula dois) por 

cento da água existente na Terra é salgada, imprópria para as necessidades prioritárias do 

homem. Dos 2,8 (dois vírgula oito) por cento de água doce restantes, 77,2 (setenta e sete 

vírgula dois) por cento acumulam-se nas geleiras e calotas polares, e as águas subterrâneas, 

representadas pelos lençóis freáticos, aquíferos e umidades dos solos, concentram 22,4 (vinte 

e dois vírgula quatro) por cento desse percentual, sendo que dois terços delas encontram-se a 

mais de 750 (setecentos e cinquenta) metros de profundidade. Na Atmosfera, encontram-se 

0,04 (zero vírgula zero quatro) por cento de água doce, em forma de vapor de água; os lagos e 

pântanos totalizam 0,35 (zero vírgula trinta e cinco) por cento; e, finalmente, apenas 0,01 

(zero vírgula zero um) por cento de toda a água doce do mundo é superficial, representada 

pelos rios, córregos, lagos e paranás.
35

 

Diante desses fatos, constata-se que os recursos hídricos à disposição da Humanidade 

são bastante limitados. Atualmente, observa-se que todos os países do mundo enfrentam 
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problemas relacionados à escassez e  à má distribuição da água, por cuja solução os Estados, 

as Organizações Não-Governamentais e a própria Sociedade devem empenhar-se
36

.  

Mesmo no Brasil, que detém cerca de 10 (dez) por cento de todo o potencial de água 

doce disponível no Planeta, sendo, portanto, um país privilegiado no tocante à quantidade de 

recursos hídricos, o risco de desabastecimento é real.
37

 Isso porque essa relativa abundância 

tem servido de suporte à cultura do desperdício da água disponível, à não-realização dos 

investimentos necessários ao seu uso e proteção mais eficientes, e à sua pequena valorização 

econômica.
38

 

Todas as áreas relativamente mais povoadas dos Estados do Brasil ostentam caóticos 

quadros sanitários, os quais são engendrados pelo crescimento desordenado das demandas, 

baixo nível de eficiência dos serviços e, sobretudo, pela degradação tolerada ou estimulada 

das águas. A necessidade de gerenciamentos dos recursos hídricos, desta feita, configura-se à 

medida que a demanda evolui.
39

 

Com a publicação da Lei nº 9.433, em 1997, após anos de discussão no Congresso 

Nacional, o Brasil ingressou no grupo dos países que têm um marco legal específico para a 

gestão de recursos hídricos, dentro do contexto descrito de mudança conceitual com relação à 

regulamentação e administração dos usos humanos dos recursos naturais.
40
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 Situação da água no mundo e por regiões. 20 mar. 2006. Disponível em: 

<http://www.ipcdigital.com/ver_noticiaA.asp?descrIdioma=br&codNoticia=1516&codPagina=1480&codSecao

=369>. Acesso em: 24 jan. 2007. 
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Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 12-13. 
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 Em muitos países, a maioria das novas leis que disciplina os recursos hídricos foi, ou está sendo, desenvolvida, 

mas necessita, ainda, ser traduzida em regras efetivas e em mecanismos de implementação. Não é comum haver 

leis sobre águas para atribuir funções a agências que ainda não foram criadas. Em alguns casos, no entanto, o 
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O referido diploma legal, que engloba os conceitos mais modernos e de aplicação 

prática eficaz em vários países do mundo, estabelece os instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, que são: os planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos 

d‟água em classes; a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; a compensação a municípios; e o Sistema de Informações sobre recursos 

hídricos.
41

 

Partindo do princípio de que a gestão dos usos das águas, denominada de “gestão de 

demanda”, ocorre no sentido de utilizar, da melhor maneira possível, as disponibilidades 

hídricas viabilizadas pela oferta, as diversas ações, em obras ou serviços, através dos quais a 

água se torna efetivamente útil para os homens, as plantas, os animais e as paisagens, os usos 

da água podem ser classificados em funções, às quais é dada menor ou maior prioridade em 

razão das particularidades que envolvem um corpo hídrico determinado.
42

 

Percebe-se, pelo conjunto de atividades em que se utilizam recursos hídricos, que os 

usos múltiplos da água, determinados em razão das funções do recurso, incluem, além da 

irrigação e da utilização doméstica e industrial, entre outros, a recreação e o turismo, os quais 

são extremamente importantes em regiões do interior dos Continentes, em que o acesso à 

                                                                                                                                                         
outubro de 2002. Dentro dessa linha de ação, uma mesa-redonda qualificada será mantida no âmbito de um 

comitê permanente do People‟s Congress, com o objetivo de considerar as implicações da governabilidade e a 

necessidade de regulamentações locais, para tornar a lei operacional não só da perspectiva do setor regulador, 

mas também das administrações municipais. Todas as nações da Europa Central e Oriental, assim como muitos 

países do Mediterrâneo (Grécia, Eslovênia, Turquia, Croácia e Bósnia-Herzegovina), destacaram a importância 

de adaptar-se à diretiva do bloco europeu: EU Water Framework Directive. Essa peça-chave na legislação 

ambiental teve grande repercussão na região por intermédio de tratados regionais no âmbito do bloco europeu e 

pelas diretivas de ação, com o intuito de implementar uma “governabilidade hídrica”. Verificou-se, todavia, em 

vários países do sudeste da África, que as leis falharam em reconhecer estruturas comunitárias que habilmente 

administraram, por muitos anos, os recursos hídricos. (GLOBAL WATER PARTNERSHIP. Effective water 

governance: learning from dialogues. Disponível em: 

<http://www.gwpforum.org/servlet/PSP?iNodeID=215&itemId=473>. Acesso em: 25 ago. 2009.) 
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 A abordagem, em particular, dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos encontra-se no 

Capítulo III, “O controle estatal sobre a água produzida na exploração petrolífera”, no tópico: “O regime 
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recreação em água doce é mais fácil e barato, consequentemente com pressão considerável 

sobre rios, lagos e represas.
43

 

É, portanto, no momento em que essas atividades são desenvolvidas 

simultaneamente que surgem os problemas relativos às demandas de água e os conflitos entre 

seus usos. 

São conflitantes, por exemplo, a recreação e o turismo e o uso industrial, uma vez 

que, se a água estiver contaminada por resíduos industriais, há ameaças à saúde humana, 

restringindo-se os dois primeiros usos. Também são, até certo ponto, conflitantes a mineração 

e o abastecimento público, pois aquela pode deteriorar os mananciais e as fontes de 

abastecimento superficial e subterrâneo. 

Nesse contexto, surge o papel da gestão dos usos dos recursos hídricos, por 

intermédio dos mencionados instrumentos de gestão, no sentido de promover a resolução 

desses conflitos, a otimização dos usos múltiplos e a promoção de bases científicas sólidas, 

através do gerenciamento integrado de recursos hídricos que se apóie, inclusive, em dados 

acerca das previsões de variabilidade climática, com o objetivo de identificar impactos sobre a 

disponibilidade hídrica.
44
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 Recente relatório do International Panel on Climate Change (IPCC) esclarece que, com as mudanças 
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ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution 

of working group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. M.L. 
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Um importante aspecto dentro da abordagem preventiva desse gerenciamento é a 

definição da hierarquia de usos, a qual categoriza, em razão da atividade a que se destina a 

água, o padrão de qualidade do recurso hídrico. 

No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) nº 357, de 2005, encarregou-se de classificar as águas segundo 

seus “usos preponderantes”, ou seja, levando em consideração aspectos como a hierarquia de 

usos e o conjunto de condições e padrões de qualidade da água, em termos de uso possível 

com segurança adequada, definindo a classe na qual devem se inserir as águas, de acordo com 

a destinação que a ela é conferida.
45

  

Sempre que não são observadas as determinações do Conselho Nacional, o 

lançamento de efluente, por exemplo, interfere na classe de qualidade do corpo receptor – que 

pode ser “Classe Especial”, “Classe 1”, “Classe 2” ou “Classe 3” –, conferindo-lhe 

características em desacordo com as metas do seu enquadramento, o que é vedado, visto que 

caracteriza contaminação intolerável de um corpo de água.
46

 

Categorizando-se da forma descrita o padrão de qualidade da água em razão do uso 

que será feito do recurso, possibilita-se o não-comprometimento dos usos mais nobres pela 
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Brasileiro de Regulação (ABAR), Trabalhos técnicos, 2009. Disponível em: 

<http://www.workoutenergy.com.br/abar/cbr/Trab0401.pdf.>. Acesso em: 20 out. 2009. 
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 A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 357, de 2005, define como de “Classe 

Especial” as águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à preservação do 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas, e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral; como de “Classe 1” as águas destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, 

tais como: natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 

sem remoção de película; e à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas; como de “Classe 2” as 

águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como: natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme a Resolução; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à atividade de pesca; e, por fim, 

como de “Classe 3” as águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 

ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato 

secundário; e à dessedentação de animais. 
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pressão das novas demandas advindas do desenvolvimento industrial, urbano e agrícola, e, 

uma vez definidos os “usos preponderantes” de determinado corpo de água, estar-se-á não só 

garantindo a convivência dos múltiplos usos da água mas também a sua utilização planejada, 

de forma a compatibilizar as demandas à disponibilidade através do aproveitamento racional. 

Este garante a disponibilidade de água potável para um maior número de pessoas, preserva os 

rios e a fauna usada para alimentação, e possibilita o aumento da produção energética e da 

atividade industrial. Tudo isso se traduz em desenvolvimento, aumento de renda e do número 

de consumidores, além de proteção do bem jurídico maior: a vida. 

Nesse sentido, também as empresas, no atual cenário internacional, devem adotar um 

critério de precaução com respeito às questões ambientais e às iniciativas para promover uma 

maior responsabilidade ambiental, além de deverem fomentar o desenvolvimento e a difusão 

de tecnologias ecologicamente racionais.
47

 

Na Indústria de Petróleo e Gás Natural (IPGN), como uma atividade que envolve alto 

risco de acidentes ambientais, espera-se (antes de qualquer motivo), por uma questão de 

razoabilidade
48

, que a gestão ambiental apresente-se como uma importante variável dentro do 

planejamento estratégico da empresa.
49
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 Trata-se de princípios do Pacto Global (2000), derivados da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992). O Pacto, por sua vez, é uma iniciativa internacional que busca direcionar o Setor 

Privado a assumir uma conduta cidadã, aproveitando os avanços conquistados e aumentando a difusão dos 

princípios de cidadania. (PACTO GLOBAL. Acordo integra gigantes da responsabilidade social. The Global 

Compact. Nova Iorque, 10 out. 2006. Disponível em: < http://www.pactoglobal.org.br/view.php?id_mat=48>. 

Acesso em: 15 jan. 2006.).  
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 Entre os principais motivos que levam as empresas a se preocupar e investir nas questões relacionadas ao meio 

ambiente incluem-se: a melhoria da imagem institucional, a imposição legal, a certificação ambiental, a melhoria 

do desempenho, a competitividade (ou o aumento da vantagem competitiva) e a redução dos custos. (LINS, 

Luiz; e MAGRINI, Alessandra. A integração entre o planejamento estratégico e gestão ambiental no segmento 

de petróleo e gás. (p.353-373). In Textos de discussão em geopolítica e gestão ambiental de petróleo. 

Alexandre Salem Szklo e Alessandra Magrini (orgs.). Rio de Janeiro: Interciência, UFRJ, FAPERJ, 2008, p.357-

358.) 
49

 Planejamento estratégico consiste no processo pelo qual se decidem os programas que a empresa adotará, 

assim como a quantidade aproximada de recursos que a empresa reservará para cada um desses programas, nos 

vários anos seguintes. (ANTHONY, Robert N.; GOVIDARAJAN, Vijay. Management control systems. Nova 

Iorque: The MacGraw-Hill Companies, 1998, p.75.) 
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A integração entre o planejamento estratégico e a gestão ambiental – no sentido de 

que grande parte das decisões estratégicas com efeitos tanto no curto quanto no longo prazo 

passa por uma avaliação dos possíveis efeitos sobre a preservação ambiental – tem se tornado 

importante não só na contribuição para a redução de custos mas também na melhoria da 

imagem institucional das empresas perante a Sociedade.
50

 

A Indústria Brasileira de Petróleo e Gás, incluindo as empresas estrangeiras que 

atuam no País, portanto, no âmbito de sua atividade industrial e atendendo à Política Nacional 

de Recursos Hídricos, deve adotar as diretrizes de uso eficiente da água e de prevenção da 

poluição, em todas as etapas de sua cadeia produtiva.
51

 Do mesmo modo, deverá avaliar os 

cenários de disponibilidade hídrica, atual e futuro, relativos ao manancial de abastecimento e 

ao corpo hídrico receptor de efluentes, e investigar fontes alternativas superficiais e 

subterrâneas.
52
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 LINS, Luiz; e MAGRINI, Alessandra. A integração entre o planejamento estratégico e gestão ambiental no 

segmento de petróleo e gás. (p.353-373) In Textos de discussão em geopolítica e gestão ambiental de 

petróleo. Alexandre Salem Szklo e Alessandra Magrini (orgs.). Rio de Janeiro: Interciência, UFRJ, FAPERJ, 

2008, p.359-358. 
51

 O meio ambiente é um bem jurídico em si e que diz respeito a todos, juridicamente caracterizado como um 

interesse difuso, ou seja, o desenvolvimento sustentável não é apenas um desafio dos Estados, mas também das 

indústrias, dentre elas destacando-se a do petróleo e a do gás natural. A consagração de princípios 

constitucionais como o da proteção ambiental, da promoção da conservação de energia, do estímulo ao 

desenvolvimento, da ampliação do mercado de trabalho, da valorização dos recursos energéticos e, ainda, o 

incentivo à livre iniciativa dos que regem a política energética nacional, se configuram  tentativas de harmonizar 

o progresso econômico com o desenvolvimento humano e ambiental. Logo, mesmo sabendo que a sua missão 

principal é atender o mercado nacional com a produção de óleo e gás natural, as empresas produtoras de petróleo 

devem, em razão da sua responsabilidade ambiental e social, empreender iniciativas que vão além das áreas de 

exploração, perfuração e produção de petróleo, por meio de programas sociais e ambientais. No semi-árido 

potiguar, a Petrobras tem desenvolvido programas voltados para a geração de trabalho e renda, melhorias da 

educação e programas culturais, numa região de seca em que a pobreza atinge níveis extremos, principalmente 

nas áreas rurais. No âmbito desses programas, o de doação de poços secos, no qual poços que não apresentam 

interesse comercial, mas têm água em abundância, são doados, é bastante significativo. Para tanto, tem bastado à 

Petrobras deixar de tamponar os poços, de modo que a água possa ser aproveitada para beber e para a utilização 

em projetos que viabilizam a agricultura irrigada. De acordo com Mário Jesiel, no que diz respeito ao impacto 

dessas medidas no efetivo desenvolvimento da região, observa-se que: “Nos espaços geográficos em que os 

programas da Petrobras são efetivamente desenvolvidos, há uma expectativa real de consolidação do grau de 

desenvolvimento socioeconômico, atingindo uma melhor qualidade de vida nas cidades e comunidades rurais. 

No entanto, tudo isso depende do envolvimento dos governos municipais na gestão das receitas diferenciais 

advindas da indústria do petróleo e, por outro lado, da sociedade civil organizada que deverá exercer o papel 

de fiscalização da aplicação desses recursos”. (destaques do original) (JESIEL, Mário. O papel do petróleo no 

(des)envolvimento dos municípios do semi-árido potiguar. (p.235-254) In Petróleo e região no Brasil: o desafio 

da abundância. Rosélia Piquet e Rodrigo Serra (orgs.) Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p.246-248.) 
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 PERES, Antônio Luiz; e MAGRINI, Alessandra. A política de recursos hídricos no Brasil e seus reflexos 

sobre a gestão de água na indústria. (p.397-414) In Textos de discussão em geopolítica e gestão ambiental de 
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Nesse contexto, o conhecimento apurado da empresa petrolífera dos mencionados 

cenários torna-se imprescindível, dentro das atividades de exploração e produção (E&P), ao 

gerenciamento da água produzida, no que concerne à sua extração e ao seu destino, de modo a 

possibilitar uma correta avaliação da viabilidade técnica, financeira, ambiental e social da 

realização de investimentos expressivos na redução do uso da água, ou, ainda, em projetos de 

reutilização do recurso. 

A água é um dos bens jurídicos fundamentais à vida na Terra, possuindo um valor 

ambiental intrínseco a ser resgatado e protegido, independentemente da existência de lei ou da 

opinião da doutrina
53

.  

Desse modo, para o desenvolvimento sustentado e a prosperidade dos povos, as 

gestões dos recursos hídricos e do saneamento ambiental necessitam estar integradas às 

demais políticas públicas
54

, fortalecendo o poder local, as empresas públicas e os mecanismos 

de controle social dos serviços, reforçando, assim, a cooperação entre os entes federados e a 

participação de Sociedade Civil Organizada.
55

 

Pela relevância dos recursos hídricos para todas as atividades da vida e pelas suas 

particularidades, em geral, eles são alvo de uma abordagem específica – como é o caso do 

Brasil (Lei nº 9.433/97). As políticas de gestão da água, todavia, têm de ser articuladas ou 

                                                                                                                                                         
petróleo. Alexandre Salem Szklo e Alessandra Magrini (orgs.). Rio de Janeiro: Interciência, UFRJ, FAPERJ, 

2008, p.412-413. 
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 MUSETTI, Rodrigo Andreotti. Da proteção jurídico-ambiental dos recursos hídricos. São Paulo: Editora 

de Direito, 2001, p.41. 
54

 Procura-se, juridicamente, definir o fundamento da política pública na necessidade de concretização de direitos 

por meio de prestações positivas do Estado. Segundo Maria Paula Dallari Bucci: “políticas públicas são 

programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privada, para a realização de objetivos relevantes e politicamente determinados”. (BUCCI, Maria Paula Dallari. 

Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p.241.) Sobre a impossibilidade de 

compreender o papel do Estado no processo de desenvolvimento exclusivamente pelas políticas públicas, 

Gilberto Bercovici defende que: “o desenvolvimento impõe a necessidade de repensarmos um planejamento 

abrangente” e que “analisar o desenvolvimento por meio das políticas públicas só faz sentido se considerarmos 

o desenvolvimento nacional a principal política pública, conformando e harmonizando as demais” 

(BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura da Constituição de 1988. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p.63.) 
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 FÓRUM INTERNACIONAL DAS ÁGUAS – A VIDA EM DEBATE. Carta de Porto Alegre. Porto Alegre, 

2003. 
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integradas
56

 com as políticas ambientais que cuidam dos demais recursos – a título de 

exemplo, citem-se as Leis n
os

 4.771/65 e 5.197/67
57

 – e do ambiente como um todo – Leis n
os

 

6.938/81 e 6.902/81
58

 –, observando-se que, de qualquer maneira, os conceitos básicos que 

orientam a gestão ambiental também orientam a gestão da água.
 59

 

Os recursos hídricos representam um bem global e comunitário, cuja proteção é 

idealizada em razão dos interesses de toda a Humanidade, em uma dimensão que relaciona 

presente e futuro. Uma vez que o direito fundamental à água só pode ser concretizado 

mediante cooperação solidária e intergeracional entre os Estados e a Sociedade, o enfoque 

mais adequado à organização de uma gestão eficiente da água é o que a posiciona como bem 

social e patrimônio comum de toda a Sociedade. 

A ideia de defesa do bem comum enquanto finalidade básica da atuação da 

Administração Pública
60

 decorre da própria razão de existência do Estado, norteando a adoção 

do princípio da eficiência.
61
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 “Pelo conceito de gestão integrada, afirma-se a preocupação de se superar uma dicotomia antiga entre as 

análises ambientais focalizando, por um lado, os fenômenos de degradação e as ações corretivas ou 

reparadoras a serem empreendidas, e, por outro lado, as análises centradas na disponibilidade de recursos 

para a satisfação das necessidades da produção e do consumo humanos. Seria através da manutenção de um 

vínculo estreito entre a questão dos recursos naturais e a questão do meio ambiente que poderíamos alcançar 

uma relação de harmonização entre os objetivos considerados a priori tão opostos, como aqueles relacionados à 

conservação ambiental e à promoção do desenvolvimento sócio-econômico”. (GODARD, Olivier. A gestão 

integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: conceitos, instituições e desafios de legitimação. (p.201-

166). In Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa 

ambiental. 2. ed. Paulo Freire Vieira e Jacques Weber (orgs.). São Paulo: Cortez, 2000, p.201.)  
57

 Respectivamente: institui o novo Código Florestal; e dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 
58

 Dispõem, respectivamente, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação e dá outras providências; e sobre a criação de estações ecológicas, áreas de proteção 

ambiental e dá outras providências 
59

 LEAL, Márcia Souza. Gestão ambiental de recursos hídricos: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: 

CPRM, Serviço Geológico do Brasil, 1998, p.19. 
60

 No campo da Administração Pública, interessante é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello ao afirmar 

que: “quem exerce a “função administrativa” está adstrito a satisfazer interesses públicos, ou seja, interesses de 

outrem: a coletividade. Por isso, o uso das prerrogativas da Administração é legítimo se, quando e na medida 

indispensável ao atendimento dos interesses públicos; vale dizer, do povo, porquanto nos Estados Democráticos 

o poder emana do povo e em seu proveito terá de ser exercido”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso 

de Direito Administrativo. 17 ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p.62.) Sua afirmação se coaduna com a 

advertência de Cirne Lima, no sentido de que é traço característico da atividade administrativa “estar vinculada 

a um fim alheio à pessoa e aos interesses particulares do agente ou do órgão que a exercita” e de que “a 

relação de administração somente se nos depara no plano das relações jurídicas, quando a finalidade, que a 

atividade de administração se propõe, nos aparece defendida e protegida na ordem jurídica contra o próprio 
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Tendo em vista o objetivo de realizar a abordagem da eficiência da outorga e da 

cobrança dos recursos hídricos em geral, para subsidiar posterior enfoque à eficiência 

específica da gestão da água produzida na exploração
62

 petrolífera, faz-se necessário não só 

trazer a lume a percepção doutrinária acerca do princípio constitucional da eficiência 

administrativa mas também realizar considerações pertinentes à eficiência e à utilização de 

instrumentos econômicos na gestão ambiental, dando-se especial enfoque aos instrumentos de 

gestão hídrica que são objetos centrais da presente pesquisa, quais sejam: a outorga e a 

cobrança. 

 

2.2 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA 

O princípio da eficiência foi inserido, pela Emenda Constitucional nº 19/98, no 

Artigo 37, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88), no contexto da reforma 

do aparelho do Estado e na tentativa de implantar, no âmbito da Administração Pública, 

mecanismos de iniciativa privada, de modo a aproximá-la de uma qualificação gerencial.
63

 

A doutrina, no entanto, questiona sobre o que há de substancialmente novo na 

inclusão do princípio da eficiência no âmbito público, argumentando que, ao que se infere 

                                                                                                                                                         
agente e contra terceiros”. (LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. 3 ed. Porto Alegre: 

Editora Sulina, 1954, p.21.) 
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 MORAES, Alexandre. O princípio da eficiência e a evolução do controle jurisdicional dos atos administrativos 

discricionários. In Direitos Fundamentais e Estado Constitucional. George Salomão Leite e Ingo Wolfgang 

Sarlet. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 429. 
62

 O termo exploração é usado na indústria do petróleo e gás, para se referir à fase anterior ao descobrimento de 

uma jazida. Refere-se, portanto, às pesquisas em mapas geológicos, para identificação das bacias sedimentares, 

de modo que, somente após tais pesquisas, são feitos levantamentos aerofotogramétricos para identificação das 

formações mais promissoras. Todavia, para o escopo do presente estudo, a expressão “exploração petrolífera” é 

empregada para se referir à etapa do upstream na cadeia de atividades da indústria do petróleo, a qual é integrada 

pelas fases de exploração e produção. Exclui-se, portanto, da abordagem do presente trabalho monográfico a 

etapa do dowstream, constituída essencialmente pelas operações de refino, transporte e comercialização de 

combustíveis e derivados. 
63

 “Administração pública gerencial é aquela construída sobre as bases que consideram o Estado uma grande 

empresa cujos serviços são destinados aos seus clientes, outrora cidadãos; na eficiência dos serviços na 

avaliação de desempenho e no controle de resultados, suas principais características. A Administração 

gerencial seria conseqüência dos avanços tecnológicos e da nova organização política e econômica mundial, 

para tornar o Estado capaz de competir com outros países.” (MAFRA FILHO, Francisco Salles Almeida. 

Administração Pública Burocrática e Gerencial. Revista Fórum Administrativo – Dir. Público – FA, Belo 

Horizonte, ano 5, n. 55, p. 6121-6129, set. 2005.) 
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como princípios já consolidados doutrinariamente, como a segurança e a legalidade, à 

Administração Pública sempre coube agir com eficiência em seus cometimentos, motivo pelo 

qual restaria inócua a sua inserção no mencionado artigo.
64

 

De todo modo, pondo-se de lado a discussão acerca da utilidade da explicitação do 

princípio da eficiência no texto constitucional, a qual foge do escopo do presente estudo, tem-

se como assente que, a partir de então, a Administração passou a ter o dever 

constitucionalmente explícito de ser eficiente.
65

 

Resta, assim, a perquirição acerca da fixação nítida dos domínios da expressão 

“princípio da eficiência”, a qual apresenta uma grande, embora compreensível, dificuldade, 

por tratar-se de um conceito jurídico indeterminado.
66
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 Segundo Celso Antônio, o princípio da eficiência “mais parece um adorno agregado ao art. 37”, que não 

pode ser concebido “senão na intimidade do princípio da legalidade” e, finalmente, que “é uma faceta de um 

princípio mais amplo, já superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da „boa 

administração‟.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed., São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 104). No mesmo sentido, Lúcia Valle Figueiredo afirma que “é de se perquirir o que muda 

com a inclusão do princípio da eficiência, pois, ao que se infere, com segurança, à Administração Pública 

sempre coube agir com eficiência em seus cometimentos” e opina que “tais mudanças, na verdade, redundaram 

em muito pouco de substancialmente novo, e em muito trabalho aos juristas para tentar compreender figuras 

emprestadas, sobretudo do Direito Americano, absolutamente diferente do Direito brasileiro.” (FIGUEIREDO, 

Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 5 ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2001, p. 63). E, ainda, 

Maurício Antônio Ribeiro Lopes, apontando o caráter retórico da inclusão da eficiência como princípio, afirma: 

“trata-se de princípio retórico imaginado e ousado legislativamente pelo constituinte reformador, sem qualquer 

critério e nenhuma relevância jurídica no apêndice do elenco dos princípios constitucionais já consagrados 

sobre Administração Pública.” (LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à reforma administrativa: 

de acordo com as Emendas Constitucionais 18, de 5.2.98, e 19, de 4.6.98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1998, p. 108/109.) 
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 Sobre a noção de eficiência no Direito Administrativo, ver: BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito 

administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 
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 Acerca do processo lógico de formação dos conceitos que não foram antecipadamente elaborados pela lei 

como produto pronto e acabado, ou seja, quando a lei não aglutina previamente certas realidades debaixo de uma 

nomenclatura, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que, nessas situações, “é o estudioso do Direito quem 

trata de promover essas aglutinações. Para tanto toma (ou pelo menos deve tomar) como referenciais uma 

coleção de traços arrecadados no direito positivo e, com base neles, constrói o conceito jurídico que lhe 

interessa. Este funciona como continente de um plexo de situações e realidades em que comparecem os traços 

que – consciente ou inconscientemente – adotou como radicais dos “fatos” erigidos em conteúdo do conceito 

que formula.” (destaques do original) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 

17 ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 345.) Rita Tourinho procurando dar definição aos conceitos jurídicos 

indeterminados, afirma que: “não são exclusivos do direito público, conforme já observado, estamos diante de 

normas com conceitos de valor (boa-fé, probidade, justo preço) ou experiência (premeditação, força 

irresistível), conceitos estes que dependem de exercício interpretativo para o alcance do seu sentido, que 

poderão variar de acordo com o tempo e o espaço, não importa, porém sempre voltados a atingir um 

entendimento comum aceito pelo meio social. O intérprete, ao desenvolver o raciocínio de interpretação, 

chegará a uma única solução para o caso concreto, não lhe sendo possível adotar tal ou qual conceito, guiado 

por uma liberdade subjetiva”. (TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos 
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Primeiramente, destaque-se que o alto grau de indeterminação do conceito de 

eficiência não implica a liberdade do aplicador do Direito de adotar qualquer solução. Antes, 

uma restrição dessa liberdade, diante da incompatibilidade do limite do conceito com a 

atuação do aplicador, a qual conduz à invalidação desta última.
67 

Nesse sentido, pode-se, de certa maneira, uma vez que não deve haver empecilho a 

que o cientista do Direito busque em outras ciências noções que lhe permitam aclarar 

determinados conceitos jurídicos, ter os limites do contorno do conceito definidos a partir de 

orientações provenientes dos ensinamentos das ciências econômicas, da administração, da 

política etc., desde que adequadamente juridicizados
68

. 

No nosso ordenamento, mais do que o viés econômico do princípio da eficiência, 

identificado na maximização dos lucros
69

, há, no âmbito do Direito Público, uma feição não-

econômica do princípio que se liga com a gestão equilibrada e com a ponderação da coisa 

pública.  

Logo, ressaltando-se que a efetivação do princípio da eficiência deve ser mensurada 

em termos dos custos sociais de determinadas estruturas e práticas administrativas e sua 

repercussão sobre a formação de uma consciência de ação coletiva, de interesse público, dos 
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cidadãos, observa-se que a eficiência pode ser entendida como um melhor exercício das 

missões de interesse coletivo de que o Estado se incumbe.
70

 

A eficiência administrativa identifica-se, em outras palavras, com a função inerente à 

atuação da Administração Pública de atingir concreta e materialmente os objetivos da lei, 

modificando a realidade, em virtude de o ato administrativo atingir uma finalidade concreta.
71

 

O poder modificador da realidade da atuação administrativa é esclarecido por 

Alexandre Santos Aragão, para quem o Direito Público do Estado Contemporâneo, vinculado 

ao atendimento eficiente dos fins sociais e fáticos aos quais se destina, deixa de ser uma 

ciência preocupada apenas com a realização lógica dos seus preceitos, indo mais além, com 

vistas a aferir se essa realização lógica está apta para produzir efeitos na realidade da vida em 

sociedade.
72

 

Observe-se, todavia, que só se averigua, de fato, o respeito e a observância do 

princípio da eficiência administrativa quando o administrador atinge, efetivamente, a 

finalidade legal, sem se afastar dos preceitos do regime jurídico-administrativo, ainda que 

assim o fizesse sob o argumento da prevalência do interesse público.
73

 Em outras palavras: a 

Administração Pública não está autorizada a praticar atos ilegais, mesmo que esses 

contribuam para o incremento da sua eficiência.
74

 

Ademais, não se pode olvidar que o princípio da eficiência, na sua aplicação 

concreta, assim como o princípio da razoabilidade, vale-se das regras tradicionais da 
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experiência administrativa, prescindindo, na sua aplicação, de disposição regulamentar, por 

tratar-se de dispositivo auto-aplicável.
75

 

Diante da fundamental relação entre eficiência e legalidade, a Administração de 

Resultado – Administração obrigada a assegurar com rapidez, eficiência, transparência e 

economicidade bens e/ou serviços à comunidade e às pessoas – não deve, repita-se, optar pelo 

menosprezo à lei, mas pela valorização dos elementos finalísticos, determinando a insurgência 

de uma dita legalidade finalística e material, e não mais de uma legalidade meramente formal 

e abstrata.
76

 

Não resta dúvida, portanto, que a lei superou sua atribuição precípua de servir apenas 

como um meio para impedir a arbitrariedade, para se transmutar em um ponto de partida para 

uma variedade de atividades, nas quais há uma maior margem de delegação e de 

discricionariedade e um crescente espaço para a técnica. 

No particular aspecto da discricionariedade, enquanto prerrogativa concedida pelo 

Direito Positivo à Administração Pública para inserir critérios de conveniência e oportunidade 

na sua atuação, esclareça-se que ela, de forma controlada e delimitada, ocorre apenas nas 

situações específicas em que for materialmente impossível para o Poder Judiciário, diante da 

situação jurídica posta à sua apreciação, fixar a melhor interpretação, e quando a lei ou 

estabelece de forma expressa mais de uma opção à atuação administrativa concreta, ou furta-

se da tarefa de fixar o motivo ou o objeto do ato administrativo; ou, ainda, quando são 

empregados conceitos jurídicos indeterminados no texto normativo.
77

 

Observe-se, por fim, que a presente abordagem, apesar de não se propor a realizar 

aprofundamento no seu estudo, não ignora a compreensão de que, por trás do problema da 
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ineficiência administrativa brasileira, não há só um aspecto técnico, de inadequação de meios 

ou procedimentos jurídicos, mas também, e mais profundo, um problema político de 

apropriação privada do Estado Brasileiro, de uso privado da estrutura administrativa estatal, 

herança do passado colonial e escravista.
78

 

Nesse sentido, tem-se que a introdução do princípio da eficiência no Direito 

Brasileiro deve ser acompanhada de condições concretas para uma boa prestação do serviço, 

em favor de uma ordem pública, sob pena de seu uso tornar-se retórico. 

Ao referir-se a ordem pública, quer-se com isso dizer que a imposição dos limites 

estatais, que objetiva curar a desordem derivada do exercício abusivo das chamadas 

“liberdades privadas”, é instituída em favor de todos, e contra todos, não sendo ditada pelo 

mercado, nem pela autonomia da vontade individual. 

Como vítima dessa desordem, identifica-se, naquilo que interessa ao presente estudo, 

o meio ambiente, o qual, dentro da visão constitucional de bem de uso comum do povo e 

essencial a uma sadia qualidade de vida, recebe proteção que fundamenta a sua característica 

de direito constitucionalizado, de modo a sustentar a ordem pública ambiental, em 

substituição ao estado de desordem ecológica.
79

 

Nesse contexto, ocupa lugar de destaque a aplicação dos instrumentos econômicos à 

gestão ambiental, com o objetivo de se alcançar a tarefa-fim, definida na Constituição, 

referente à proteção do meio ambiente, a qual será a seguir abordada. 
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2.3 A EFICIÊNCIA E A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS NA 

GESTÃO AMBIENTAL 

Durante os últimos vinte anos, aguçou-se, no meio do debate público, a consciência 

dos problemas ambientais, conduzindo-se ao consenso de que o uso indiscriminado dos 

recursos naturais pode levar o Planeta a um colapso e, consequentemente, inviabilizar a vida.  

Com o incremento da consciência sobre as consequências do mau uso dos recursos 

da Terra, cientistas buscam desenvolver novas teorias, atravessando um penoso caminho de 

reformulação de princípios e de reconstrução de conceitos.
 

No âmbito particular das 

discussões para o alcance do desenvolvimento sustentável, o papel dos recursos naturais foi (e 

continua sendo) aos poucos revisto dentro da seara de várias ciências.
80

 

No contexto em que a população mundial e a escala da atividade econômica eram 

pequenas em relação à abundância aparente da natureza, fazendo-se crer que a sua 

disponibilidade e a sua habilidade para absorver e assimilar refugos eram ilimitadas, havia, 

para os economistas, sentido em tratar os serviços ambientais como bens gratuitos.
 81

 

Atualmente, com o evidente excesso de demanda degradante em muitas partes do 

meio ambiente e com a crescente escassez de determinados recursos naturais, não há mais 

como se omitir, nos cálculos econômicos, a deterioração ambiental, sem que, com isso, a 

análise econômica, para as economias dependentes de recursos naturais, perca consistência 

em quesitos relativos à realidade e à relevância.
82

 

Nesse sentido, a economia ambiental, buscando conferir esteio a uma política 

ambiental tendente a promover a „poupança‟ dos recursos naturais, para que possam atender 
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às presentes e futuras gerações, tem como pressuposto, antes de tudo, estudos que 

possibilitem o conhecimento acerca dos limites que não podem ser ultrapassados sem que se 

causem efeitos irreversíveis ao meio ambiente.
83

  

A necessidade de apreensão das condições e dos impactos ambientais reflete, em 

parte, a visão cada vez mais difundida de que o meio ambiente é abrangido pelo contexto 

verdadeiro, dentro do qual todas as ações humanas, incluindo as atividades econômicas, 

acontecem.
84

 Ou seja, mesmo de uma perspectiva econômica estreita, o meio ambiente, além 

de fonte de matérias-primas escassas e de energia, passa a ser claramente visto como receptor 

último dos dejetos da produção e do consumo.
 85

  

Não obstante a incidência da deterioração ambiental nas economias ocorrer de forma 

variada, algumas tentativas têm sido feitas com vistas a se refletir sobre essa deterioração a 

partir de indicadores físicos, conduzindo, dessa forma, a um conhecimento mais esclarecido 

do estado do meio ambiente. Tal conhecimento comporá o substrato que servirá de 

fundamento a uma política otimizadora das possibilidades de uso da natureza.
86

  

                                                 
83

 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p.89. 
84

 A postura descrita de inserção do elemento degradação ambiental nos cálculos das economias dependentes de 

recursos naturais traduz a necessidade de harmonização, no caso concreto, de dois relevantes bens 

constitucionais: o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. A partir da harmonização (princípio de 

hermenêutica constitucional) e levando-se em consideração a ideia do igual valor dos bens constitucionais e do 

princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição, impõe-se a coordenação e a 

combinação dos bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros. 

Dentro dessa perspectiva, tem-se que a ponderação de cada valor constitucional realizar-se-á na circunstância 

específica, resultando na sua variação em razão da necessidade fática da solução do problema. Logo, pode-se 

afirmar que a coexistência do desenvolvimento econômico e da proteção ambiental se resolve pela noção de 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido posiciona-se Paulo José Leite Farias: “é viável compatibilizar o 

desenvolvimento e a preservação ambiental, desde que se considerem os problemas ambientais dentro de 

processo contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de ambos os bens jurídicos e 

observando-se às suas inter-relações particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e 

ecológico, dentro de uma dimensão tempo/espaço”. (FARIAS, Paulo José Leite. Água: bem jurídico econômico 

ou ecológico? Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 206/207.) 
85

 SERAFY, Contabilidade verde e política econômica. In Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e 

políticas públicas, 2002, p.195. 
86

 Um conhecimento mais esclarecido do estado do meio ambiente é estágio que precede e, de certo modo, 

condiciona a percepção concreta do princípio do acesso à informação ambiental, o qual, por sua vez, constitui, 

no horizonte do Estado Socioambiental do Direito, componente essencial ao exercício pleno da democracia 

participativa ecológica. Nesse sentido, “somente o cidadão devidamente informado e consciente da realidade e 

da problemática ambiental é capaz de atuar qualitativamente no processo político, ensejando a autonomia e 

autodeterminação da sua condição política. A informação conforma a própria esfera de liberdade do 

indivíduo”. (FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão 



 

 

43 

 

Constituída a base informacional para a aplicação de políticas públicas de proteção 

ambiental efetivas, parte dos cientistas econômicos vislumbra, além da imprescindível 

regulamentação, ainda como pressuposto da economia ambiental, a necessidade de uma 

internalização dos custos externos das atividades econômicas, em especial os ambientais, 

como esforço para conter a poluição.
87

 Ou seja, além do estabelecimento de limites legais às 

externalidades negativas – leia-se a regulação direta do comportamento dos agentes 

econômicos, ou, ainda, a política de comando e controle –, as mencionadas políticas públicas 

também podem ser expressas por intermédio de instrumentos de natureza econômica que 

tenham capacidade de induzir o poluidor a controlar seus níveis de consumo de recursos 

naturais e o grau de suas emissões.
88

 

Primeiramente, tem-se que, por instrumentos de regulação direta aplicados à área 

ambiental, também conhecidos como “políticas de comando e controle”, entende-se o sistema 

pelo qual, por intermédio da legislação e das normas, o Poder Público estabelece os padrões e 

monitora a qualidade ambiental, regulando as atividades e aplicando sanções e penalidades. 
89

 

Uma vez que impõe modificações ao comportamento dos agentes poluidores por 

meio de normas de cunho restritivo pleno ou parcial, o principal atributo da política de 

comando e controle é o de impor regra de obediência compulsória ao poluidor, que, em caso 
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de desobediência, se sujeita a penalidades em processos judiciais ou administrativos. Em 

outras palavras, trata-se do tradicional poder de polícia inerente à administração pública.
90

  

Tal controle direto exerce-se por meio da regulamentação legislativa e 

administrativa, compreendendo a composição de deveres, como, por exemplo, o dever de uso 

de equipamentos antipoluentes, cujo descumprimento é sancionado por multas, interdições e 

fechamento de unidades produtoras. Pode-se citar como exemplo de instrumento de controle a 

previsão da legislação brasileira da necessidade de controle prévio do Poder Público para a 

instalação de atividades industriais, comerciais e agrícolas, ou, ainda, as Leis Federais 

6.830/80, 6.902/81 e 6.938/81, que dispõem, respectivamente, sobre implantação de indústrias 

em áreas críticas de poluição, criação e instalação de atividades em áreas de proteção 

ambiental e sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, exigindo, portanto, licenciamento 

das atividades.
 91

 

Os instrumentos econômicos, ou o denominado “controle indireto do Estado”, 

apresentam-se, por sua vez, como outra forma de trato da questão das políticas públicas 

ambientais, a qual apresenta um enfoque econômico de incentivo ou de oneração.
92
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Por serem mais flexíveis que os instrumentos de comando e controle, uma vez que 

permitem que o próprio agente decida quando e como vai utilizar os recursos naturais, em 

função da variação ocorrida nos seus custos, os instrumentos econômicos são comumente 

considerados como uma alternativa economicamente adequada e ambientalmente eficaz para 

a complementação das estritas abordagens da política ambiental de comando e controle que 

muitas vezes permanece ineficaz, restrita ao mundo do dever-ser. Ou seja, afirma-se que esses 

instrumentos ajudam na superação das limitações apresentadas quando se aplicam os 

instrumentos tradicionais de comando e controle.
93

 

Entende-se, portanto, que tal modalidade de instrumentos - a econômica - tem o 

condão de carrear para o jurídico e para a proteção ambiental as forças favoráveis do 

mercado, possibilitando uma  consonância protetora entre o jurídico e o econômico, de modo 

que um mínimo ético-ecológico possa ser resguardado. Defende-se, ainda, que a participação 

dos agentes econômicos relevantes (consumidores e fornecedores) no meio ambiente e na 

esfera pública contribui para que o político e o jurídico possam ocasionar ressonância no 

econômico.
94

 

Entre as principais categorias de instrumentos econômicos utilizáveis, apontam-se: 

os tributos ambientais, o sistema de cobranças pelo uso de recursos ambientais, os subsídios 

públicos, os sistemas de devolução de depósitos, as licenças ou os créditos negociáveis e o 

seguro ou a caução ambiental. Tais categorias possuem como ponto em comum a capacidade 

de indicar aos agentes econômicos o custo social pelo desgaste ambiental ocasionado por suas 

atividades, transferindo-lhes, ao mesmo tempo, a assunção da responsabilidade.
95
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Sob esta ótica - a da economia ambiental -, a preocupação com os efeitos externos é 

posta em foco, à medida que se procura responder à questão do uso de recursos renováveis e 

não-renováveis mediante a fixação do critério da monetarização. Para tanto, os problemas 

ambientais são ponderados a partir da idéia de que o meio ambiente, em especial a parte que 

pode ser utilizada nos processos de produção e desenvolvimento da sociedade industrial - não 

obstante se observe o progressivo apuramento da eficiência tecnológica para sua apropriação -

, é limitado.
96 

 

Então, a fim de orientar solução para o problema da escassez dos recursos naturais, 

assegurando a concomitante continuidade do processo produtivo, a economia ambiental busca 

incorporar o meio ambiente ao mercado, adotando a teoria da extensão deste, sustentada por 

Ronald Coase. Segundo essa teoria, institui-se a premência da atribuição de preços a todos os 

bens, inclusive os ambientais.
97

 

Ainda sob o enfoque econômico da questão ambiental, constatando a tendência no 

sentido da exploração predatória dos recursos naturais e procurando corrigir uma suposta 

“falta de desejo em relação ao futuro”, outro teórico, Arthur C. Pigou, adotando a via da 

correção do mercado, ou seja, apostando na revalorização das preferências individuais por 

intermédio do Estado, considerou o fenômeno das externalidades e previu a internalização 

destas como meio de compelir os seus responsáveis a pagar pelos custos coletivos ou 

sociais.
98
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Em suma, parte-se do entendimento de que as externalidades ditas negativas surgem 

pelo fato de que boa parte dos recursos ambientais constitui bens de acesso livre, aos quais, 

em princípio, não é atribuído um preço de uso, de modo que os custos privados da atividade 

produtiva apresentam-se totalmente desalinhados em relação aos custos sociais decorrentes.
99

 

Essa crença na capacidade de absorção do mercado é subjacente ao princípio do 

poluidor-pagador. Ratificado somente em 1972 pelos países desenvolvidos, por meio do 

Conselho da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com a 

elaboração do Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of 

Environmental Policies (Princípios Guias Concernentes aos Aspectos Internacionais e 

Econômicos das Políticas Ambientais)
100

, que foi implementado em 1974, o referido princípio 

indica que o poluidor é obrigado a corrigir ou recuperar o meio ambiente, suportando os 

encargos daí resultantes, não lhe sendo permitido continuar a ação poluente. O mesmo 

princípio aponta, desde logo, para a assunção, pelos agentes, das consequências, para 

terceiros, de sua ação, direta ou indireta, sobre os recursos naturais.
101

 

Embutido na legislação ambiental nacional, o princípio do poluidor-pagador 

necessariamente se fará presente nas políticas públicas implementadas com base em 

instrumentos legais de natureza econômica.
102

 

Caracterizado como um princípio estrutural, sua manifestação nas políticas públicas 

é orientadora de comportamentos, o que promove a facilitação da imposição política das 
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medidas de proteção ambiental, uma vez que, a partir do seu reconhecimento, são definidos 

instrumentos contra a resistência de interesses e objetivos políticos conflitantes.
103

 

A diretriz do princípio em questão aponta para a cobrança apenas dos custos das 

medidas ambientais exigidas pela política pública de proteção ambiental, sendo assim um fato 

necessário para a efetivação do direito constitucional a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.
104

 

Observa-se, ainda, que esse princípio é um meio de que se vale tanto o aplicador da 

legislação, em particular na formação de políticas públicas, como o legislador, na elaboração 

de textos destinados a uma proteção mais eficiente dos recursos naturais.
105

 

Na definição do princípio do poluidor-pagador (ou, dependendo do enfoque, do 

usuário pagador), remanesce a ideia de que os agentes responsáveis pelas externalidades 

devem internalizar os custos sociais de suas atividades econômicas, pagando um preço pela 

utilização ou degradação dos recursos ambientais, não impedindo, no entanto, que o poluidor 

ou usuário pagador transfira esses custos aos preços de seus produtos finais ou serviços, 

redistribuindo-os para a Sociedade, através dos consumidores.
106

 

Argumenta-se, todavia, que tal propensão à redistribuição dos custos para a 

Sociedade não impede a aplicação do princípio, posto que, em determinadas circunstâncias, o 

                                                 
103

 Nesse sentido, observem-se as recomendações do Guiding Principles Concerning International Economic 

Aspects of Environmental Policies acerca da alocação de custos com base no princípio do poluidor pagador: 

“este princípio significa que o poluidor deve suportar os custos de realização das medidas acima mencionadas 

decididas pelas autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja em um estado aceitável. Em outras 

palavras, os custos dessas medidas devem estar refletidos no custo dos bens e serviços que causam poluição na 

produção e/ou consumo. Estas medidas não devem ser acompanhadas de subsídios que criem significativas 

distorções no comércio e investimento internacionais”. (Guiding Principles Concerning International Economic 

Aspects of Environmental Policies. Recommendation C (72) 126. Documento disponível em: 

<htpp://WWW.oecd.org.> Acesso em: 20 set. 2009.) 
104

 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p.149. 
105

 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p.149. 
106

 “Making consumers pay a price that reflects both the costs of pollution and factors such as the need for a fair 

price for farmers in the case of agricultural products could encourage a change in the use of water. Sustainable 

production of food could be further stimulated by reallocating, subsidies paid for unsustainable products. Water 

use, as well as pollution, can moreover be reduced by changing lower meat consumption.” (HILDERING, 

Antoinette. International law, sustainable development and water management. Holanda: Eburon 

Publishers, 2004., p.160.) 



 

 

49 

 

reflexo das externalidades negativas de natureza ambiental nos preços dos produtos e serviços 

contribuiria para uma percepção mais concreta das consequências dos hábitos de consumo 

sobre a qualidade do meio ambiente, possibilitando aos setores da Sociedade a avaliação da 

forma pela qual manifestam suas preferências no mercado.
 107

  

Destaca-se, inclusive, que a mudança de perspectiva de algumas parcelas do setor 

empresarial, indubitavelmente catalisada pelo papel indutor das políticas de controle e 

regulação das atividades econômicas, pode ser estruturada sob a crescente mobilização e 

conscientização da Sociedade em torno da necessidade de proteção do meio ambiente e da 

busca de uma melhor qualidade de vida, sensibilizando a opinião pública e até mesmo o 

consumidor, cujas decisões devem ser cada vez mais influenciadas pelas informações acerca 

dos impactos ambientais associados ao ciclo de vida de um produto ou serviço.
108

 

Do mesmo modo, as empresas devem tender a atingir a percepção de que a gestão 

ambiental pode render-lhes inúmeras vantagens competitivas, por intermédio de adequação 

dos processos produtivos, com a utilização mais racional dos recursos naturais disponíveis, 

associada a uma redução dos resíduos gerados e a um aumento de eficiência energética.
 109
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Dentro dessa perspectiva, percebe-se uma acentuada tendência de implementação de 

mecanismos de autocontrole e auto-regulação do mercado, com o surgimento de processos de 

rotulagem ecológica e de certificação ambiental, capazes de, por um lado, destacar as 

empresas e os produtos que cumprem com os padrões de qualidade exigidos e, por outro, 

discriminar as atividades que não se adaptam às novas exigências ambientais.
 110

 

Outro aspecto que deve ser ressaltado ao se abordarem as leis que dispõem sobre a 

internalização dos custos ambientais é que estas devem orientar-se, geralmente, até o limite 

em que não imprimem sobrecarga ao valor dos custos da produção, evitando, deste modo, que 

a aplicação do princípio do poluidor-pagador redunde na paralisação da dinâmica do mercado, 

em razão de uma elevação dos preços impossível de ser absorvida nas relações de troca.
 111

 

Uma postura ótima de aplicação deste princípio seria aquela que escapasse da relação 

aritmética individualizada e passasse pela sua aproximação às preocupações de 

regulamentação macroeconômicas do Direito Ambiental, seara em que não se procura apenas 

normatizar a produção ou consumo individual, mas impulsionar a realização de políticas 

econômicas específicas.
 112

 

De todo modo, o que se sobrepuja é a progressiva ênfase na implementação de 

determinadas soluções de índole privada para o problema das externalidades ambientais, 

baseadas em mecanismos que sugerem negociação e concertação social.
113
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É de se observar, neste ponto, que tal visão privatista, no entanto, deve ser 

relativizada por uma orientação macroeconômica, comprometida com princípios 

constitucionais de melhoria das condições de existência. Para tanto, deve estar fundada na 

orientação de políticas públicas, as quais têm a vocação de efetivamente realizar os objetivos 

básicos previstos no capítulo do meio ambiente, sem olvidar os demais princípios norteadores 

da Sociedade Brasileira.
 114

  

Dentro desse contexto da produção de efeitos externos negativos das atividades 

econômicas, em relação à qualidade do meio ambiente, o Estado surgiria, enfim, como agente 

externo ao mercado que, lançando mão da função interventiva, formularia políticas públicas 

propensas a persuadir os agentes econômicos a sopesar os custos sociais da degradação 

ambiental em seus cálculos privados.
 115

 

Em suma, para a correção das falhas ou ineficiências do mercado, a intervenção do 

Poder Público seria, em regra, imprescindível, regulando diretamente o comportamento dos 

agentes, ou mesmo induzindo sua ação por intermédio de instrumentos econômicos que os 

estimulem a adequar suas atividades. 

Exemplo dessa espécie de atuação do Poder Público, no caso brasileiro, em que ainda 

é pouco significativo o uso de instrumentos econômicos na política ambiental, é a cobrança de 

recursos hídricos, a qual permite a imposição de ônus econômico aos usuários, em valor 

proporcional ao volume de água captada e à qualidade final dos efluentes lançados, 

considerando suas características físicas, químicas e biológicas, bem como seu grau de 

toxidade.
116
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Sabe-se que a água é fundamental para a vida na Terra, seja do ponto de vista da 

sobrevivência humana básica, seja do ponto de vista do sistema produtivo. Dessa forma, 

aspectos relativos à incorporação de um instrumento de feições econômicas na gestão hídrica 

operam função relevante no processo de desenvolvimento não só econômico mas social e 

humano, devendo, portanto, estar na ordem do dia de qualquer estudo, inclusive jurídico, que 

se pretenda empreender acerca do novo modelo brasileiro de gestão dos recursos hídricos.  

Em busca da resolução do problema hídrico, o ordenamento jurídico brasileiro, com 

o advento da CF/88 e a Lei nº 9.433/97, modificou, como visto, a configuração híbrida que 

até então perdurava sobre as águas no Brasil, buscando uma apreciação uniforme, calcando-se 

na proteção da água como bem público, de acesso comum, por se tratar de um recurso natural 

limitado, representativo da integração do homem à natureza.
117

  

A outorga de uso de água surge, então, como mecanismo que possibilita o 

conhecimento e o controle, por parte do administrador público, das quantidades de água 

utilizadas pelos usuários, ou seja, como um elemento fundamental para se disciplinar o uso 

desse bem escasso.  

Todavia, a outorga, sozinha, não seria suficiente para garantir o direito de todos aos 

recursos hídricos. Diante da definição legal da água como um bem econômico e, portanto, um 

recurso escasso, faz-se necessária a conjugação de tal instrumento jurídico com outros  que 

corrijam as distorções que costumam ocorrer nas decisões individuais de utilização desse 
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recurso para consumo ou produção, como forma de fazer com que cada usuário inclua, nos 

custos privados, os custos sociais que tais decisões impõem aos demais usuários.
 118

  

É justamente sob esse espectro que se sobressai a importância da cobrança da água 

como mecanismo de correção das externalidades ambientais negativas. 

São determinantes, portanto, para a consecução de um modelo eficiente de gestão as 

condições democráticas de decisão, as quais se implementam por intermédio da otimização da 

capacidade das instituições e dos governos de desenvolverem instrumentos de participação 

pública, plural e solidária de todos os potenciais interessados e afetados pelos efeitos das 

decisões dessas “instâncias processuais de negociação de alternativas”.
119

 

Na perspectiva da abordagem de uma ampla revisão das políticas públicas, deve-se ir 

além: mais do que conceber a valoração econômica à água, é imperiosa a compreensão de que 

a água também é condição indispensável à vida, inerente à biologia e à cultura, inseparável da 

Civilização e da História.
120

 

Em razão disso é que se procurará, no tópico que segue, estudar como se inserem os 

instrumentos da cobrança e da outorga dentro da mudança de paradigma proposta pelo novo 

modelo de gestão hídrica, ou seja, entender como o sistema institucional agenciado pelo 
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conjunto de normas adotadas em 1997 insere-se dentro da perspectiva de uma gestão efetiva 

pela Administração Pública. 

 

2.4 O PAPEL DA OUTORGA E DA COBRANÇA PELO USO NA EFICIÊNCIA DO 

ATUAL MODELO DE GESTÃO HÍDRICA 

Uma vez definido o papel dos instrumentos econômicos na formulação das políticas 

ambientais, sob a justificativa de uma frutífera integração do jurídico e do econômico, e 

situada a cobrança como espécie de paradigma desse gênero de instrumento, resta 

compreender, no contexto brasileiro, como tal valoração econômica da água, juntamente com 

o instrumento da outorga, pode imprimir mudanças reais nas relações sociais e humanas, 

promovendo o seu acesso democrático, solidário e equitativo. 

Ao longo da história, verificou-se o fortalecimento da consciência de uma postura 

voltada para a gestão, a proteção, a conservação e a juridicização do uso dos recursos 

hídricos, a qual conduziu ao atual estágio da valoração econômica do recurso natural.
121

 

No período de 1981 a 1990, considerado a Década Internacional de Suprimento de 

Água e Saneamento, ensaiou-se o enfrentamento frontal da complexidade dos problemas do 

setor hídrico, a ponto de, desde então, ter-se passado a conceber uma ampliação da interação 

com o meio ambiente mundial e a avaliar os impactos globais; o incremento da conservação 

de florestas; a prevenção de ações degradantes e poluidoras e a percepção de que as melhorias 

no saneamento demandariam tempo e recursos para serem atingidas.
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Em 1990, logo no final da mencionada década, constatou-se que o crescimento 

contínuo da população ameaçava superar as possibilidades físicas e financeiras de aumentar a 

oferta de água, ao mesmo tempo que surgiram grandes evidências de que a água estava sendo 

usada de maneira ineficiente em todos os setores (abastecimento de água potável e 

saneamento, agricultura, indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia hidroelétrica, 

pesqueiros de águas interiores, transporte, recreação, manejo de terras baixas e planícies e 

outras atividades).
 123

  

Em razão disso, em 1991, a Consulta Informal de Copenhague propôs o 

reconhecimento da água como um bem econômico, além da sua caracterização como bem 

social, o que, posteriormente, apresentou reflexos na Declaração de Dublin, na Agenda 21 e 

no documento sobre a Política de Gestão dos Recursos Hídricos do Banco Mundial, os quais 

propugnaram pela busca e implantação de novos mecanismos que aumentassem a eficiência 

na alocação e no uso dos recursos hídricos.
124

 

A água doce é, sem dúvida, essencial para a sustentação de qualquer forma de vida, 

suportando, inclusive, as atividades econômicas e o desenvolvimento das civilizações. A 

percepção que se procura ampliar com o caráter econômico é a de que a água é um recurso 

finito e de que, portanto, deve haver limitações quanto ao seu uso, sendo a elevação dos 

custos do tratamento um obstáculo natural no processo de enfrentamento do problema de 

escassez.  

Logo, alterações substanciais devem ser verificadas no âmbito dos mecanismos e 

legislação sobre os usos da água, da avaliação dos impactos, da disponibilidade de água per 

capita e das necessidades de gerenciamento integrado, tendo-se em vista a urgência na 

implementação de uma sustentabilidade dos recursos hídricos e do desenvolvimento. 
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A intensa urbanização ocorrida em âmbito mundial introduziu novas escalas de 

demanda, desperdício e contaminação de águas, alterando substancialmente a drenagem e 

produzindo problemas para a saúde humana, além de impactos como enchentes, 

deslizamentos e desastres provocados pelo desequilíbrio no escoamento das águas. 

No Brasil, os recursos hídricos, apesar de abundantes, estão distribuídos de forma 

desigual, havendo uma pressão excessiva para usos múltiplos e grandes impactos nas águas 

superficiais e subterrâneas, em várias regiões, especialmente no Sudeste, onde o grau de 

urbanização e a atividade industrial são intensos. 

Quanto mais diversas são as atividades econômicas e o desenvolvimento da região 

em análise, maior é o número de usos múltiplos e, potencialmente, de conflitos, de forma que 

a proporção da água destinada a um particular uso difere de uma região para outra.  

Nesse sentido, o aumento e a diversificação dos usos múltiplos da água que, por 

consequência, resultam em uma multiplicidade de impactos de diversas magnitudes exigem 

diferentes tipos de avaliação qualitativa e quantitativa baseada nas informações locais e 

monitoramento adequado em longo prazo, o qual se consuma através do instrumento da 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos.
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De todo modo, destaque-se que, em qualquer região considerada, deve ser reservada 

quantidade de água de qualidade ao uso doméstico, de modo a satisfazer as necessidades 

básicas dos seres humanos.
126

 

A saúde e o bem-estar humanos, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não 

devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas. O controle da poluição está 

diretamente relacionado com a proteção da saúde, com a garantia de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e com a melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos 

prioritários e as classes de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água. 

Com o objetivo de estabelecer um forte regramento no sentido de preservar e manter 

um recurso, cuja escassez será, em breve, motivo de conflitos de esfera mundial, a Lei nº 

9.433/97 discrimina os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga pelo Poder Público, 

incluindo, entre outros, os que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.
127

 

A disposição legal enfocada traduz a diretriz traçada pela CF/88, a qual instituiu uma 

verdadeira ordem pública ambiental, conduzindo o Estado de Direito Social e o modelo 

político-econômico a assumirem a forma de Estado de Direito Ambiental.
128

 

Dentro dessa fórmula constitucionalizada, a ordem pública é ambiental e dotada de 

enfoque holístico e autônomo, substituindo a desordem ecológica, subproduto do vazio 

constitucional, característica que marcava as Constituições anteriores.
129
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Desse modo, sob o espectro de tal ordem pública ambiental, na hipótese de uma 

exegese de norma ambiental infraconstitucional duvidosa, ou, ainda, na omissão de um 

regramento específico da atividade econômica, impõe-se uma reversão do “princípio 

civilístico/administrativo” tradicional, para uma orientação segundo a qual se busca, em todo 

caso, a referência ao dever genérico de defesa e preservação do meio ambiente, insculpido no 

Art. 225, caput, da CF/88 e aos princípios “da primariedade do meio ambiente”, “da função 

ecológica da propriedade” e “da explorabilidade limitada da propriedade (e dos recursos 

naturais)”.
 130

 

Destaca-se, todavia, que, com a nova ordem constitucional, não se promove apenas 

uma simples releitura da ordem privada, a partir de um conjunto externo e incerto de vetores 

públicos, mas sim uma alteração profunda, que propõe o estabelecimento de uma ordem 

pública hierarquicamente superior, sob o império de mandamentos e limites preambular e 

constitucionalmente fixados, a qual impõe a submissão da ordem privada. Com isso, ou seja, 

em razão da posição logicamente antecedente e constitucionalmente prevalente do regime 
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público, identifica-se o público-ambiental como pressuposto norteador da própria estrutura, 

legitimidade e funcionamento da exploração dos recursos naturais.
131

 

Dentro desse contexto, a CF/88 estabeleceu, conforme já se mencionou, a 

propriedade pública sobre todos os bens que integram o domínio hídrico no Brasil, o que não 

quer dizer que a Administração, responsável por sua gestão, não possa estabelecer regras e, se 

for o caso, até cobrar por sua utilização.
132

 

A publicização da água, tendo-se em vista a busca pela obtenção da Tutela Estatal e 

pela garantia de acesso por todos, de acordo com os regulamentos estabelecidos, reflete a 

importância que lhe é dada pela Sociedade, reforçando o entendimento de que a 

disponibilidade da água constitui aspecto fundamental no desenvolvimento econômico-social 

de uma nação, sendo imperativo o criterioso planejamento dos usos desse elemento natural.
133

 

A titularidade do Poder Público na noção da água como bem público, como em 

qualquer recurso natural, prende-se à função estatal de administrar, ou seja, gerir. 

Visando a possibilitar uma melhor capacidade de gestão de quantidade e qualidade 

dos recursos hídricos, procurou-se, no âmbito nacional, a solidificação de novas bases 

conceituais através da CF/88 e da Lei 9.433/97. Esta incorporou à ordem jurídica novos 

conceitos, como o de bacia hidrográfica, considerada como unidade de planejamento e gestão; 

o da água como bem econômico passível de ter sua utilização cobrada; e o da gestão das 
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águas delegada a comitês e conselhos de recursos hídricos, com a participação da União, dos 

Estados, dos Municípios, de usuários de recursos hídricos e da Sociedade Civil.
134

 

A água, porém, independentemente do reconhecimento jurídico, é um bem de valor 

ambiental, cujo valor econômico passou a ser reconhecido pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, com o advento da CF/88 e da Lei nº 9.433/97. Esta instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH) e regulamentou o Inciso XIX do Art. 21 da CF/88. 

O instrumento normativo em questão propôs, ainda, como objetivos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, além da prevenção e da defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, a garantia 

à atual e às futuras gerações da necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos, e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável.
135

 

A necessidade de se aperfeiçoar a alocação da água de mananciais passou a ser vista, 

portanto, como efeito direto do aumento da atividade econômica, o qual gerou uma forte 

pressão sobre a base de recursos hídricos, requerendo, irremediavelmente, usos mais 

eficientes, ou seja, índices de produtividade mais elevados no uso dessa água. Esse processo 

de otimização, embora imprescindível, apresenta grande dificuldade prática, devendo, de todo 

modo, iniciar-se com o reconhecimento da interdependência e a legitimidade de todas as 

demandas por água, aí incluída a ecológica.
136
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Na intenção de desvendar o estado quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos, 

através da abordagem atenta sobre as captações e os usos, percebeu-se que, após séculos de 

utilização descuidada e sem planejamento, o frágil equilíbrio que assegura a continuidade 

desse recurso, na atualidade, encontra-se seriamente ameaçado, o que representa, por 

consequência, um risco real à sobrevivência na Terra. Isto porque a água não é apenas a fonte 

dos recursos hídricos de valor econômico mas também um dos componentes principais do 

meio natural que rodeia o homem.
137

 

Nesse cenário, ressalta-se a imprescindibilidade da atividade de gerenciamento das 

águas, a qual é identificada como atribuição que objetiva o controle social e a racionalidade 

na utilização desse elemento natural, promovendo mudança na mentalidade do consumo e nos 

instrumentos de gestão, garantindo, assim, a sustentabilidade dos recursos hídricos por meio 

da compatibilização dos múltiplos usos.
138

 

Tal mudança de mentalidade situa-se dentro de uma perspectiva de harmonização do 

econômico com o ecológico, segundo a qual o desenvolvimento, sob a ótica da garantia a 

todos de uma existência digna – valor atado aos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, por meio do princípio da dignidade da pessoa humana –, não é a simples 

industrialização ou modernização, nem o aumento da produtividade e nem tampouco a 
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reforma das estruturas de mercado. Denis Goulet, concordando com o pensamento de que o 

desenvolvimento deve ser um meio para conduzir os homens à dignificação, defende uma 

ética do desenvolvimento como: 

 

um impulso não mecânico, mas humano, uma criação da inteligência e da vontade 

de homens conscientes e de ação, de homens que possuam uma visão dos fins que 

lhes permita escolher racionalmente os meios, em outras palavras, de homens que 

tenham uma ética (ciência e arte dos fins e dos meios) do desenvolvimento.
139

 

 

Dentro da perspectiva de uma ética do desenvolvimento, ao não permitir a 

privatização do meio ambiente e ao priorizar a democratização do controle sobre este, a 

Constituição Federal de 1988 concebeu a noção de desenvolvimento sustentável como 

intimamente ligada à proteção ambiental das presentes e futuras gerações.
 140

 

O princípio de desenvolvimento sustentável
141

, embora possa ser identificado em 

vários dispositivos da Constituição, tem o seu núcleo no caput do Artigo 225
142

. O respeito ao 

meio ambiente como limitador da atividade econômica encontra-se, também, consagrado no 

capítulo da ordem econômica (Art. 170, Inciso VI)
143

, assim como no Artigo 186, que trata da 

função social da propriedade dentro do Título da Ordem Econômica e Financeira. 
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Para se alcançar uma aplicação eficiente do desenvolvimento sustentável, faz-se 

necessário um levantamento da medida de suporte do ecossistema, ou seja, é imprescindível a 

constituição da base informacional, sobre a qual se discorreu anteriormente, para a aplicação 

de políticas públicas de proteção ambiental efetivas. Essa base informacional abrange o 

estudo da capacidade de regeneração e de absorção do ecossistema e a definição do limite 

para a atividade econômica de modo a possibilitar que as atividades econômicas não esgotem 

o meio ambiente, mas, sim, que este seja protegido para o futuro.
 144

  

Tal base atualizada sobre recursos hídricos, indo além de fornecer subsídios para a 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, conterá fatores intervenientes em sua gestão, 

servindo de suporte não só, como se dirá mais à frente, à participação social mas também às 

tomadas de decisão dos órgãos gestores locais com relação ao ato da outorga.
145

 

O ato administrativo em questão – outorga de uso dos recursos hídricos – apresenta, 

todavia, divergência no que tange à sua inclusão no conceito de ato vinculado ou na esfera 

conceitual de ato discricionário
146

, não havendo consenso no âmbito da doutrina.
147
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 A rigor, Hely Lopes Meirelles entende que “a discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas sim no 

poder de a administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse 

público”. Defende, portanto, que a expressão “ato discricionário”, embora consagrada na doutrina e na 

jurisprudência, merece ressalva conceitual, sendo certo referir-se, no caso, a poder discricionário. (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.164.) Já Celso Antonio 

Bandeira de Mello afirma que os atos ditos discricionários seriam melhor denominados como “atos praticados 

no exercício de competência discricionária”, posto que a dicção “ato discricionário” só poderia ser tolerada 

como uma forma elíptica de dizer . (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 

ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.389.) 
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 Cid Tomanik Pompeu afirma que as outorgas relativas à utilização das águas estão inclusas no âmbito dos 

atos administrativos discricionários, os quais englobam a outorga de autorização, permissão e concessão. 

(POMPEU, Cid Tomanik. Direito das águas no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.113.). No 

mesmo sentido, Antonio Eduardo L. Lanna e Benedito Braga, para quem a outorga é “um instrumento 

discricionário que permite ao proprietário do recurso estabelecer que pode usá-lo, como, quando e de que 

forma”, logo “quando a propriedade é pública, a outorga é um instrumento de gestão que atua por intermédio 

da atribuição de cotas entre os usuários: como o recurso é escasso, sua distribuição é realizada de forma a 

evitar desperdícios e a atender as demandas mais prioritárias da sociedade” (LANNA, Antonio Eduardo L.; 

BRAGA, Benedito. Hidroeconomia. (p.607-636) In Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e 
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Por atos vinculados, entendem-se os atos em que o Poder Público se sujeita, na sua 

prática, às indicações legais e regulamentares, não podendo afastar-se ou desviar-se sem 

viciar, irremediavelmente, a ação administrativa. Nesse caso, ressalve-se, a Administração 

não estaria privada de atuar com liberdade, convertendo-se, assim, em mera executora 

automática da lei. Sua liberdade, porém, estaria circunscrita aos claros da lei ou do 

regulamento, ou seja, estaria estritamente confinada pela lei ou regulamento.
148

  

Já como atos discricionários, identificam-se aqueles que a Administração pode 

praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, 

de sua oportunidade e do modo de sua realização. Nesses atos, portanto, é deferido ao agente 

o poder de, diante do caso concreto, valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto, 

apreciando a conveniência e a oportunidade da conduta.
149

 

Partindo-se dos objetivos consolidados no diploma legal que assenta o regime 

jurídico-administrativo da gestão nacional de recursos hídricos, identificados na garantia à 

atual e às futuras gerações da necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos, e da utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

observa-se a necessidade de se possibilitar à autoridade administrativa competente, no ato da 

outorga, ante cada caso concreto, além da realização de uma avaliação técnica para aferir a 

ocorrência, ou não, de situação ensejadora de potencial direito de uso, o poder de decisão, 

                                                                                                                                                         
conservação. Aldo da C. Rebouças et al (org.) São Paulo: Escrituras, 2006, p.608.). Em sentido contrário, Jahyr-

Philippe Bichara, para quem a outorga de uso de recursos hídricos é um ato administrativo vinculado, na medida 

em que, uma vez preenchidos “os requisitos legais de acesso” pelo requerente, “caberia à autoridade outorgante 

se manifestar favoravelmente, sob pena de se estar a ferir direito líquido e certo passível de ação judiciária”.  

(BICHARA, Jahyr-Philippe. As infraestruturas hidráulicas e a avaliação ambiental no Brasil. (p.300-323) In O 

Direito de águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Yanko Marcius de Alencar Xavier et al 

(orgs.). Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p.310.).  
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.165. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.166. 
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segundo critérios de conveniência e oportunidade, adstritos à lei, sem, contudo, perder de 

vista o interesse público.
150

 

A Lei nº 9.433/97, no seu art. 13, ao condicionar a outorga às prioridades de uso 

estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos, ao respeito à classe em que o corpo de água 

estiver enquadrado e à manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando 

for o caso, estatui critérios gerais para a prática do ato, diante da impossibilidade de se 

estabelecerem com precisão todas as situações que se apresentarão ao outorgante.
 151

 

Nesse sentido, a avaliação da prioridade de uso, no caso concreto, para além daquela 

estatuída na própria lei, envolve análise de elementos como importância, urgência, 

necessidade e premência, que guardam em si estrita consonância com a realidade local que 

não pode ser prevista pelo ordenamento.  

Tendo-se em vista que a discricionariedade administrativa funda-se e justifica-se, 

justamente, na complexidade e na variedade dos problemas que o Poder Público deve 

enfrentar e para os quais a lei, ainda que extremamente casuística, não poderia prever solução, 

conclui-se que à autoridade administrativa competente do Poder Executivo Federal, dos 
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 Sobre a atribuição de competência do ato de outorga, segue julgado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL - 

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – CAPTAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - OUTORGA - 

NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO - 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO. 1. A Lei 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, estipula que a exploração de recursos hídricos está sujeita a outorga pelo Poder Público (art. 12), de 

modo que somente se legitima a questionar judicialmente, em mandado de segurança, ato da autoridade pública 

que visa impedir a captação de água, quem é detentor de  outorga do Poder Público para a referida exploração. 

2. A inexistência de comprovação, no ato da impetração, da referida outorga impede o exame de eventual 

direito líquido e certo do impetrante à captação de recursos hídricos, uma vez que o mandado de segurança 

pressupõe a juntada aos autos de prova pré-constituída do direito alegado,  não podendo haver dilação 

probatória, nessa via. 3. A concessão da outorga não pode ser conferida pelo Poder Judiciário, em sede de 

mandado de segurança, pois, nos termos do art. 14 da citada Lei, a competência de tal ato é atribuída 

exclusivamente a autoridade do Poder Executivo Federal, Estadual ou Distrital. Ademais, os requisitos para 

essa concessão não podem ser aferidos nesta seara processual, que sequer admite dilação probatória. 4. 

Recurso especial improvido.” (Grifo acrescentado.) (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 

Ordinário em Mandado de Segurança 20765-MG. Warmillon Fonseca Braga e Secretário Adjunto do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais e Estado de Minas Gerais. Relatora: 

Ministra Eliana Calmon, 27 fev. 2007. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=recursos+h%EDdricos&&b=ACOR&p=true&t=&l=1

0&i=8>. Acesso em: 5 out. 2009.) 
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 Lei nº 9.433/97, art. 35, in verbis: “Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: (...) X - 

estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu 

uso”.  
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Estados ou do Distrito Federal, no seu ato de outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

deverá ser resguardada margem à discricionariedade, entendida como a observação das 

opções e a escolha da mais vantajosa para a comunidade, qual seja, a que promova a defesa do 

interesse público consubstanciada na preservação do uso múltiplo dos recursos hídricos.
152

 

Observe-se que a Lei nº 9.433/97, ao listar os direitos de uso sujeitos a outorga pelo 

Poder Público, não visa a estatuir situações de acesso que vinculem a manifestação favorável 

da autoridade outorgante. Pelo contrário, busca antes definir os usos que possuem alto 

impacto sobre os corpos hídricos e/ou aqueles que não são destacados pela prioridade 

determinadora do uso livre de outorga, e que, por esses motivos, devem passar pela prévia 

análise da Administração, para aferição de sua compatibilização com os mencionados escopos 

da lei e com as análises, metas, programas, diretrizes, propostas e planos de recursos 

hídricos.
153

 

Considerar-se o ato administrativo em estudo como ato vinculado seria reduzi-lo a 

um mero meio de obter dados sobre os usos hídricos de uma região, para abastecer o Sistema 

de Informações sobre Recursos Hídricos, esvaziando a função do instrumento da outorga, 

qual seja, a gestão dos recursos hídricos, consubstanciada no efetivo controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e no efetivo exercício dos direitos de acesso a esta, os quais só 

poderão ser atingidos através do exercício do poder discricionário conferido à 

Administração.
154
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 Lei nº 9.433/97, art. 13, Parágrafo único, in verbis: “A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar 

o uso múltiplo destes”. 
153

 Lei nº 9.433/97, art. 12, in verbis: “Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes 

usos de recursos hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 

consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de 

aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo de água 

de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros usos que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.” 
154

 Com relação à definição sobre em qual das espécies clássicas – autorização, permissão e concessão de uso – 

se enquadraria a outorga de recursos hídricos, observa-se que a Lei nº 9.433/97 foi omissa. Por essa razão, 

Granziera posiciona-se no sentido de que, nesse ponto, permaneceria em vigor o Código de Águas: “A Lei nº 

9.433/97 não alterou o regime de outorgas fixado nos arts. 43 ss, do Código de Águas, mas apenas o 
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A outorga como instrumento de gestão dos recursos hídricos, portanto, só atenderá 

ao princípio constitucional da eficiência à medida que atender aos objetivos colimados na lei, 

os quais, por sua vez, só podem ser alcançados estando-se diante de um ato que consolide a 

liberdade de apreciação por parte do gestor, em vista, é claro, do interesse público.
155

 

Nesse ponto, inclusive, nenhuma diferença pode ser apontada entre os atos 

vinculados e o poder discricionário: a atividade do administrador público deve ser sempre 

dirigida para o fim legal que, em última análise, colima o bem comum.
156

  

                                                                                                                                                         
menciona.Os instrumentos de outorga, estabelecidos no Código de Águas, são a concessão e a autorização”. 

(GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito das águas: disciplina jurídica das águas doces. São Paulo: Atlas, 

2001, 2001, p.194.). Em sentido contrário, afirmando a revogação tácita do Código de Águas pela lei em estudo, 

visto que esta regulou toda a matéria dos recursos hídricos nacionais, restando inválidas as disposições contidas 

no Código de Águas e omissa a lei de 1997, no que se refere ao instrumento da outorga de recursos hídricos em 

geral. A falta de norma específica nesse sentido, segundo Farias, é fator comprometedor da efetividade da 

outorga e da cobrança, sendo imprescindível a determinação legislativa específica, a fim de se definir de forma 

precisa a relação entre outorgante e outorgado, com a atribuição consensual e indiscutível dos direitos e deveres 

de cada um deles. De todo modo, o autor entende que, enquanto perdurar a omissão, deve ser observada a 

legislação federal genérica sobre o tema, estabelecida pela Lei nº 8.987/95, a qual apresenta instrumentos 

genéricos para duas formas de outorga clássicas: permissão e concessão da prestação de serviços públicos. 

Conclui, por fim, que a concessão, em muitas hipóteses deve ser o instrumento por excelência da utilização pelo 

uso da água. (FARIAS, Paulo José Leite. A cobrança pelo uso da água no Brasil: integração normativa das 

dimensões protetivas ética e econômica do meio ambiente. Tese apresentada ao Curso de Doutorado da 

Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Direito. 

Recife, 2003, p. 377-383.) Observe-se, nesse particular, que não se deve confundir concessão de serviço público 

e concessão de uso de bem público, uma vez que neste último, ao contrário do que ocorre no primeiro, o objeto 

da relação não é a prestação do serviço à universalidade do público, mas “ensejar um uso do próprio bem ou da 

exploração que este comporte”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. 

São Paulo: Malheiros, 2004, p.661.) 
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 Merece destaque a ressalva observada por Odete Medauar, para quem: “a discricionariedade significa uma 

condição de liberdade, mas não liberdade ilimitada; trata-se de liberdade onerosa, sujeita a vínculo de natureza 

peculiar. É uma liberdade-vínculo. Só vai exercer-se com base na atribuição legal, explícita ou implícita, desse 

poder específico a determinados órgãos ou autoridades. Por outro lado, o poder discricionário sujeita-se não só 

às normas específicas para cada situação, mas a uma rede de princípios que asseguram a congruência da 

decisão ao fim de interesse geral e impedem seu uso abusivo.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo 

moderno. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.128.) 
156

 Lúcia Valle Figueiredo entende que, diante da definição de ato administrativo como “norma concreta 

emanada pelo Estado, ou por quem esteja no exercício da função administrativa, que tem por finalidade criar, 

modificar, extinguir ou declarar relações jurídicas entre este (Estado) e o administrado, suscetível de ser 

contrastada pelo Poder Judiciário”, inexistem diferenças entre atos vinculados e discricionários, posto que 

ambos encontram-se debaixo, estritamente, da lei e perseguem as finalidades por ela traçadas. Ressalta, 

inclusive, o que reputa como uma crise do conceito de vinculação, reforçando a idéia de que “mesmo os atos 

chamados de vinculados têm necessidade de interpretação, e muita vez faz-se necessária avaliação técnica para 

aferir se estamos ou não diante da hipótese descrita pela norma”. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de 

Direito Administrativo. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.214-215/220.)  
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O controle e uso das águas devem, ainda, ser discutidos e definidos na esfera da 

política, privilegiando-se não só a instauração da política de águas e a afirmação destas como 

um bem público, mas também o debate público.
157

 

Os conceitos, historicamente confundidos, de legitimidade e de legalidade, decorrem 

da própria definição do Estado como Democrático de Direito, o qual pressupõe o 

reconhecimento de distintas ordens de referência ética: a ética política e a ética jurídica. O 

papel do consenso, como técnica social, é, nesse contexto, ressaltado diante da 

imprescindibilidade à dinâmica política da legitimidade, para objetivar-se na dinâmica 

jurídica da legalidade, capaz de maximizar as potencialidades de um sistema político, 

possibilitando o equilíbrio.
158

 

O fomento à participação insere-se, inclusive, como uma tentativa de recuperação do 

lastro de legitimidade da atuação da Administração Pública, à medida que a teoria 

democrática põe-se desafiada pela governança realizada por autoridades administrativas 
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 Dinorá Adelaide Musetti Grotti afirma que a participação direta do cidadão é fator fundamental para a 

conservação da democracia e que “requer um avanço na busca de instituições e mecanismos que a viabilizem e 

a valorizem”. Segundo Musetti Grotti, no contexto do ressurgimento do Liberalismo, redescobre-se a sociedade 

livre e aberta, na qual persiste a convivência de uma pluralidade de interesses cuja maior parte não pode nem 

deve ficar à cura do Estado, diante da “falácia da exclusividade do Estado sobre o chamado interesse público e o 

erro de fazer dele um tutor da sociedade, quando deveria ser seu instrumento”. (GROTTI, Dinorá Adelaide 

Musetti. A participação popular e a consensualidade na Administração Pública. (p.647-662). In Uma avaliação 

das tendências contemporâneas do Direito Administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto (coord.). Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003, p.657-658.) No mesmo sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto ensina que a nova 

ordem jurídica liberal reflete “o pluralismo político, econômico e social da sociedade contemporânea, 

devolvendo-lhe a prerrogativa de decidir sobre qualquer que seja o seu interesse, até mesmo o interesse público, 

que deixa de ser monopólio do Estado para ser compartilhado por crescente número de entidades intermédias, 

que se legitimam até mesmo para atuar em representação da sociedade como um todo, como no caso dos 

interesses coletivos e difusos ou da própria guarda da Constituição”. (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 

O sistema judiciário brasileiro e a reforma do Estado. São Paulo: IBDC, Celso Bastos Editor, 1999, p.51-52.) 
158

 Moreira Neto afirma que os sistemas políticos do alto consenso findam por maximizar a legitimidade, 

podendo, assim, funcionar com baixo nível de coerção. Já os sistemas políticos de baixo consenso maximizam a 

legalidade e necessitam funcionar com alto nível de coerção, cabendo, nesse caso, à política a arte de interpretar 

os interesses da Sociedade e chegar a decisões capazes de satisfazê-los; ao Direito, a não menos difícil arte de 

cristalizar, em normas de observância geral e obrigatória, as vivências sociais. (MOREIRA NETO, Diogo de 

Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da 

discricionariedade. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.32.) 
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independentes, carecendo, assim, de uma revisão de seus instrumentos e do desenvolvimento 

de novos modelos de autogoverno coletivo, para se adaptar a essa nova realidade.
159

 

No mesmo sentido, a utilização de instrumentos econômicos na proteção ambiental, 

no caso particular a utilização da cobrança de uso da água, além da consonância com a 

regulação direta, para que se mostre como meio legítimo e efetivo de gestão, deve contar com 

a participação social.
160

 

A Lei nº 9.433/97, ao definir a cobrança como um dos instrumentos da gestão dos 

recursos hídricos, atribui às Agências de Águas a competência para implementá-la, no âmbito 

de suas áreas de atuação, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Os gestores públicos que decidem sobre a alocação dos recursos hídricos, partindo da 

compreensão de que o seu uso consciente é fundamental para garantir o bem-estar no presente 

e no futuro, devem possibilitar a real inserção das diversas instâncias da Sociedade no 

processo, de forma a que a valoração econômica da água possa, de fato, imprimir mudanças 

nas relações sociais e humanas, promovendo o seu acesso democrático, solidário e equitativo. 

Nesse sentido, como seria difícil, senão impossível, que os diversos agentes sociais 

interessados dessem início a um processo de negociação direta com os segmentos econômicos 

mais propensos à poluição e à degradação dos recursos ambientais, em razão dos elevados 

custos de transação, observa-se a importância dos órgãos colegiados e multissetoriais, 

representativos dos mais diversos interesses presentes na Sociedade.  
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 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.295-296. 
160

 Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao analisar a função reguladora das chamadas Agências Reguladoras no 

Direito brasileiro, afirma que, em razão da necessidade da coexistência de todos os interesses em jogo, surge a 

exigência da imparcialidade. Essa imparcialidade é no sentido da neutralidade político-partidária. Enquanto no 

modelo unificado bastava a democracia formal, representativa, para legitimar as decisões, no modelo bipartido 

passa a existir uma duplicidade de fontes legitimatórias: a democracia formal e, em acréscimo, a democracia 

substantiva. A nova e especial legitimidade administrativa dos dirigentes das agências reguladoras deve se 

fundamentar nas premissas da democracia substancial, pela legitimidade corrente, permanentemente aferida na 

eficiência de seu desempenho, inclusive através dos mecanismos de participação democrática. (MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.110.) 
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O importante, nesse aspecto, é que se assegure o espaço necessário e que os diversos 

atores sociais possam, de fato, negociar as ações de política ambiental, imprimindo a elas o 

aspecto da legitimidade e reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de transação social a níveis 

minimamente razoáveis. 

O disposto no art. 1º, inciso VI, da Lei nº 9.433/97
161

 constitui-se, de fato, em uma 

regra concretizadora do princípio da participação, aplicável na gestão descentralizada dos 

recursos hídricos, por meio do Comitê de Bacia.
162

 

O arcabouço legal construído a partir do mencionado diploma foi o alicerce legal 

para a instituição da PNRH, embora, para sua efetiva implementação, com a participação, de 

fato, dos usuários e da Sociedade Civil, faça-se necessário que as resoluções dos órgãos 

competentes e dos comitês sejam aceitas pela Sociedade, caracterizando a legitimidade 

necessária e condizente com a política de recursos hídricos.
163

 

A participação popular da Sociedade Civil é, portanto, condição essencial para a 

plena eficácia das normas de proteção ao meio ambiente e da gestão eficiente dos recursos 

hídricos proposta pela Lei nº 9.433/97.
164

 

A imposição à coletividade do dever de defesa e preservação do meio ambiente para 

as presentes e futuras gerações, em atuação comum com o Poder Público, repita-se, contribui 
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 Art. 1º, da Lei nº 9.433/97, in verbis: “A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: (...) VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 
162

 Sobre a participação social no processo de outorga por intermédio dos Comitês: “Os Comitês de Bacia 

Hidrográfica são compostos por representantes: da União; dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios 

se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; dos Municípios situados, no todo ou 

em parte, em sua área de atuação; dos usuários das águas de sua área de atuação; das entidades civis de 

recursos hídricos com atuação comprovada na bacia” (Lei nº 9.433/97, art. 39) e “Compete aos Comitês de 

Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: (...) V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 

efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os 

domínios destes” (Lei nº 9.433/97, art. 39). 
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para que o político e o jurídico possam provocar ressonância no econômico, além de 

institucionalizar a participação popular como elemento integrante das políticas públicas 

ambientais, em sua definição, gestão e fiscalização. 

Dentro de uma perspectiva de evolução comportamental da Sociedade, no sentido da 

aliança das atividades humanas, com a preservação efetiva do meio ambiente, evidencia-se no 

reaproveitamento da água uma forma de racionalização e de conservação de recursos hídricos, 

à qual deve ser dado prioridade, em especial, pela indústria e pela agricultura, setores que, ao 

mesmo tempo, representam maior demanda e maior poder de degradação do recurso natural. 

A Lei das Águas, de 1997, ao atribuir as competências aos Comitês, ressalta a 

importância da participação popular nas decisões, norteando o caráter participativo e 

descentralizado da gestão dos recursos hídricos. Entre as atribuições desses órgãos, inclui-se a 

de estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 

serem cobrados.
165

 

Sob a ótica da sustentabilidade e tendo-se em vista que os procedimentos negociais 

são instrumentos privilegiados do planejamento ambiental, os Comitês, no mister de 

estabelecer os mecanismos de cobrança e sugerir valores, devem considerar as 

particularidades ambientais locais e ponderar os interesses sociais diversos. Para tanto, 

deverão incluir o destino dado ao recurso hídrico após o seu uso, por exemplo, como variável 

na equação para o estabelecimento do valor a ser cobrado por determinado uso outorgado, de 
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forma a, na valoração, privilegiar o uso racional e preservar os usos múltiplos, induzindo a 

comportamentos sustentáveis. 

O valor econômico declarado à água pela legislação de recursos hídricos, apesar de 

torná-la, em princípio, uma mercadoria, constitui-se, na verdade, em mecanismo de busca da 

eficiência protetiva do meio ambiente, por meio do uso de instrumentos econômicos que 

favorecem a participação e a negociação dos atores sociais e econômicos da água, sem que 

sejam desprezados os aspectos éticos que ensejam uma atuação estatal regulativa.
166

  

Não obstante a sua intricada relação com o desenvolvimento econômico, a água é um 

bem cujo tratamento legal e gerencial deve ser desvinculado de interesse mercantil, tendo-se 

em vista o seu caráter finito e a sua essencialidade na manutenção de toda forma de vida no 

Planeta. 

A outorga e a cobrança, portanto, para contribuírem para a eficiência da atividade de 

gestão dos recursos hídricos, devem: ser precedidas de base informacional, estar integradas 

com a gestão dos demais bens ambientais, contar com a participação da Sociedade e a 

fiscalização dos órgãos públicos e priorizar a utilização racional, em especial a reutilização.
167

 

Por todo o exposto, constata-se, também, que a utilização de instrumentos 

econômicos de controle ambiental deve dar-se, primeiramente, em sintonia com a política de 

regulação direta. Isto porque, caso contrário, diante de uma política ambiental alicerçada 

unicamente nos instrumentos de índole econômica, haveria o permanente risco de recair-se 
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em distorções, pois, na ausência de estipulação de padrões de lançamento de efluentes e 

outras regras impositivas do comportamento do mercado, ou, ainda, penalidades a serem 

aplicadas em razão disso, os poluidores ou os usuários minimizariam seus custos privados em 

desproveito dos custos sociais. Ou seja, a imprescindibilidade das regras de comando e 

controle deriva do fato de que elas, ao imporem modificações no comportamento dos agentes 

poluidores por meio de normas de cunho restritivo pleno ou parcial, possuem o importante 

atributo de impor regra de obediência compulsória ao poluidor, que, em caso de 

desobediência, se sujeita a penalidades em processos judiciais ou administrativos. Em outras 

palavras, trata-se do tradicional poder de polícia inerente à administração pública.
168

  

Ademais, no âmbito de sua atribuição de gestão, verifica-se a necessidade do 

estabelecimento por parte do Poder Público, ou do órgão gestor, de incentivos ao 

reaproveitamento das águas residuárias das indústrias, agroindústrias e agropecuária, e, por 

parte dos agentes desses setores, o esforço de pesquisa e tecnologia, no sentido de encontrar 

soluções para o esgotamento do recurso que contemplem não só o reaproveitamento, 

potencializando a própria atividade produtiva, mas também as características e problemas 

locais da população, dando a essa água aplicação sustentável. 

Verificados os elementos definidores de uma gestão hídrica eficiente, no âmbito do 

atual modelo encetado pela Lei nº 9.433/97, e o papel do instrumento econômico nesse mister, 

faz-se necessário o estudo de aspectos técnicos relacionados à exploração petrolífera e à 

produção de água pelos reservatórios, para atender ao escopo da presente pesquisa, o qual 

situa-se na verificação da eficiência da gestão hídrica no particular caso da água produzida na 

exploração petrolífera. 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS TÉCNICOS RELATIVOS À PRODUÇÃO DE ÁGUA NOS 

RESERVATÓRIOS PETROLÍFEROS 

 

A reforma da indústria brasileira de petróleo deu-se no bojo da reforma do papel 

econômico do Estado Brasileiro e no da abertura e flexibilização de um grande número de 

indústrias petrolíferas nacionais, ao longo da década de 1990. Desta feita, fatores intra e extra 

IPGN tiveram acentuada relevância para sua reforma.
169

 

A Emenda Constitucional nº 9, de novembro 1995, alterou o Artigo 177 da CF/88, 

determinando que as atividades de E&P passassem a ser executadas não apenas pela Petrobras 

mas também por outras empresas, mediante a ocorrência futura de contratos de concessão, a 

serem assumidos entre a União e essas empresas (a União manteve assim a posse dos recursos 

minerais e o monopólio sobre as atividades de E&P).  

Dando início ao processo de regulamentação da Emenda Constitucional nº 9, a “Lei 

do Petróleo” (Lei 9.478, de seis de agosto de 1997) representou o que seria, a partir daquele 

momento, a legislação sobre a organização econômica das atividades da IPGN. Essa Lei 

instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), 

que é o órgão responsável pela regulação e fiscalização das atividades da indústria. Entre as 

diversas atribuições da Agência estão a elaboração e a consecução dos leilões de blocos em 

bacias sedimentares, ou seja, as concessões para as atividades de E&P, bem como a 

regulamentação dessas atividades.  

Em agosto de 1997, a Petrobras passou a atuar em um novo cenário de competição 

instituído pela Lei 9.478/97, que regulamentou a emenda constitucional de flexibilização do 
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monopólio estatal do petróleo. Com isso, abriram-se perspectivas de ampliação dos negócios 

e maior autonomia empresarial.  

Até 1997, só brasileiro nato e não casado com pessoa estrangeira podia comprar 

ações ordinárias – com direito a voto. Nesse ano, mudou a lei e o percentual de participação 

do Governo, de 51 (cinquenta e um) por cento para 50 (cinquenta) por cento mais uma das 

ações ordinárias. A União vendeu, em 2000, quase 28 (vinte e oito) por cento de suas 

ordinárias, ficando com 55,7 (cinquenta e cinco, vírgula sete) por cento do capital votante – 

ações ordinárias - e 32 (trinta e dois) por cento do capital total da Petrobrás. 

Em 1998, a Petrobras posicionava-se como a 14ª (décima quarta) maior empresa de 

petróleo do mundo e a sétima maior entre as empresas de capital aberto, segundo a tradicional 

pesquisa sobre a atividade da indústria do petróleo divulgada pela publicação Petroleum 

Intelligence Weekly.
170

 

Esclarece-se, portanto, que a regulamentação da IPGN instituiu um conjunto de 

mudanças de caráter técnico-administrativo e a redefinição no papel do Estado. De produtor e 

provedor, este passou para regulador e fiscalizador. O novo tratamento jurídico acarretou, 

ainda, o aumento da arrecadação da União, Estados e Municípios, através dos royalties e 

participação especial. Antes da aprovação da Lei 9.478/97, a arrecadação era de cerca de R$ 

190.000.000 (cento e noventa milhões de reais), em 1997. Com as alterações promovidas pela 

ANP, a arrecadação atingiu valores de R$ 6.000.000.000 (seis bilhões de reais), em 2006.
171

 

Paralelas às dificuldades conjunturais, políticas e econômicas enfrentadas pelo 

Estado Brasileiro, no seu intuito de tornar-se uma nação efetivamente produtora de petróleo, 

estiveram sempre presentes, também, as dificuldades técnicas, que, pouco a pouco, foram 
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sendo superadas através de esforço humano e financeiro para promover o desenvolvimento de 

pesquisas e o incremento dos processos. 

Para tanto, contribuíram os profissionais envolvidos na indústria do petróleo, os 

engenheiros de diversas áreas e geólogos, os quais romperam a barreira do desconhecimento, 

conduzindo o País ao alcance de um nível tecnológico de grande notoriedade nos processos de 

extração de petróleo. Fruto desse emprego de esforços na busca pelo conhecimento é o fato de 

o Brasil ser, atualmente, líder mundial em tecnologia offshore.
172

 

Vários são os elementos que, unidos, conseguiram colocar em destaque a pesquisa 

em petróleo no Brasil. Um deles é, justamente, o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia de 

Petróleo e Gás Natural (CT-Petro), criado em 1997, que veio estimular a cadeia produtiva do 

Setor, através dos recursos provenientes de seus royalties. 

Nesse sentido, a abordagem acerca da indústria sob a ótica de qualquer outra ciência 

não afeita às engenharias e geologia, como a jurídica, deve atentar para o grande volume de 

dados provenientes da consolidação da inteligência nacional no segmento.  

Durante os anos de implementação da indústria no País, formou-se mão-de-obra 

qualificada para o mercado do petróleo, viabilizada pelas pesquisas em áreas como Economia 

dos Recursos Minerais, Engenharia de Poços, Geofísica Computacional, Modelagem 

Geológica de Reservatórios de Águas Profundas, Perfuração e Completação de Poços de 

Petróleo, Produção de Óleo e Gás, Reservatórios, Termodinâmica de Processos de Separação 

e Mistura.  

É justamente com o intuito de subsidiar o entendimento acerca da abordagem 

jurídica dada à água produzida na exploração petrolífera que se faz necessário destrinchar, 

ainda que de forma simples, aspectos relativos à Engenharia de Reservatórios, os quais, por 
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sua vez, esclarecerão a importância verificada no seu estudo para o bom desenvolvimento da 

indústria petrolífera. 

 

3.1 A GERAÇÃO E A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NOS RESERVATÓRIOS 

Petróleo é o nome dado às misturas naturais de compostos químicos orgânicos, cujos 

principais componentes são hidrocarbonetos
173

. Essas misturas podem ser encontradas nos 

três estados (sólido, líquido ou gasoso), a depender das condições de pressão e temperatura a 

que estejam submetidas.  

As características dos óleos obtidos em diferentes reservatórios de petróleo variam. 

Alguns são pretos, densos, viscosos, liberando pouco ou nenhum gás, enquanto outros são 

castanhos e bastante claros, com baixa viscosidade e densidade, liberando quantidade 

apreciável de gás. Há, ainda, reservatórios que podem produzir apenas gás. 

As rochas sedimentares, em sua grande maioria depositadas em rios, lagos ou 

oceanos, são aquelas que se formaram pela deposição de areia, argilas, carbonatos e outros 

materiais, carregados através dos tempos pelas águas, vento ou neve. Justamente em razão de 

terem melhores condições de porosidade e permeabilidade, o que propicia a produção do 

fluido, são elas que apresentam os melhores depósitos petrolíferos. 

O princípio envolvido na formação das rochas sedimentares é o da superposição 

estratigráfica, que consiste na superposição de resíduos dos rios, que vão formando depósitos 

sequenciais. Esses resíduos incluem material clástico, ou fragmentos, materiais pré-existentes, 

quebrados, fragmentados ou desgastados e de rochas ou conchas carregadas pelos agentes da 

natureza (rochas sedimentares clásticas); precipitação química formada localmente pela 

evaporação na superfície ou pela precipitação de sais dissolvidos (rochas sedimentares 
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químicas); ou, ainda, acumulações locais de materiais orgânicos, tais como conchas, algas e 

corais (rochas sedimentares biogênicas).
174

 

É possível verificar, ao examinar-se uma sequência exposta de rochas sedimentares, 

diferenças, quando se passa de uma camada para a camada subsequente, que refletem 

mudanças nas condições deposicionais.
175

 

A geração de petróleo, segundo a teoria da origem orgânica, é propiciada pela 

captação da energia solar, através da fotossíntese, e pela contribuição do fluxo de calor 

oriundo do interior da Terra, os quais atuam sobre a matéria orgânica original, depositada 

junto com os sedimentos.  

Nos processos de formação do petróleo, a deposição deve efetuar-se em local pobre 

de oxigênio, de aeração, que favorece o desenvolvimento bacteriano destrutivo. No meio que 

apresenta tais condições, no caso do petróleo,  nos mares de outras épocas e eras, os restos 

vegetais – de preferência os de vida planctônica – cobertos por argila e preservados da ação 

das bactérias aeróbicas, sob o efeito da pressão e da temperatura, durante milhões de anos, 

vão, paulatinamente, perdendo o oxigênio e enriquecendo-se de carbono. 

Os restos vegetais de vida planctônica são organismos microscópicos em suspensão, 

que, juntamente com protozoários, celenterados, esquizópodes e outros seres, vivem dispersos 

nas águas doce, salobra e marinha, ou no ar, com pouca ou nenhuma capacidade de 

locomoção, flutuando passivamente. Os seres que formam o plâncton (do grego plankton), 

geralmente subdividido em fitoplâncton (formado principalmente por algas microscópicas); 

bacterioplâncton (formado por bactérias); e zooplâncton (formado por animais ou protistas), 
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vivem a uma profundidade que não atinge mais de 200 m (duzentos metros) e podem servir de 

alimento aos peixes e aos grandes cetáceos.  

Os restos dos seres que compõem o plâncton vão se depositando no fundo das bacias 

hidrográficas, submetidos a uma putrefação incompleta, ocasionada pela ausência de aeração. 

Tal lama putrefada, conhecida como “sapropel” (do grego sapros, pútrido e pelos, limo), é 

admitida como sendo a fase inicial da formação do petróleo. Essa matéria orgânica putrefada, 

junto com demais componentes das rochas argilosas que se depositaram nesse mesmo tempo, 

forma a denominada “rocha matriz”
176

, para, ao fim, ter-se uma acumulação de petróleo em 

uma rocha-reservatório.  

A essa interação de fatores que culmina na geração de petróleo, é necessário que 

tenha sido adicionado um outro evento: a migração – ocasião em que o petróleo é expulso da 

rocha onde foi gerado e percorre os canais porosos (e permeáveis) desta. Sua acumulação se 

deverá à interrupção desse caminho por uma armadilha geológica, uma barreira capeadora, 

formada por rochas impermeáveis ou falhas provocadas pela movimentação das camadas 

terrestres. Segue ilustração que descreve essa ocorrência geológica: 

 

 

Figura I – Acumulações de petróleo
177

. 
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A rocha-reservatório é, então, aquela que possui condições geológicas de armazenar 

o óleo e demais fluidos, os quais, geralmente, se dispõem da seguinte maneira: uma camada 

de gás superior; uma capa de óleo intermediária e uma capa de água inferior
178

. Segue figura 

que ilustra tal disposição:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II – Fluidos da rocha-reservatório
179

. 

 

Os fluidos dos poros da rocha-reservatório estão sob um grau de pressão que depende 

diretamente da sua profundidade e que é chamada “pressão de formação” ou “pressão de 

reservatório” (que variará no momento da produção). 

Para que seja considerado comercialmente produtivo, um reservatório deve 

apresentar as seguintes condições: tratar-se de um bloco de rocha com porosidade
180

 

suficiente para conter os fluidos do reservatório e que tenha uma permeabilidade
181

 capaz de 

permitir os seus deslocamentos; conter óleo e gás em quantidades comerciais; e ter uma força 
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natural para o deslocamento dos fluidos, geralmente gás ou óleo sob pressão
182

. Só diante de 

um reservatório que apresente esses aspectos é que se iniciarão as operações de produção.  

À medida que se realiza a produção, a pressão do reservatório na proximidade 

imediata dos poços de produção diminui, ocorrendo um movimento dos fluidos dentro do 

reservatório, o que acarreta alteração do contato estabelecido entre o petróleo e a água. A 

Figura abaixo facilita a visualização desse mecanismo de interação entre os fluidos. 

 

 

 

Figura III – Contato óleo/água
183

 

 

Óleo e água, em integral, mover-se-iam para cima a um ritmo uniforme (e de 

maneira uniforme), se o índice de queda de pressão fosse absolutamente pequeno. Dessa 

forma, o reservatório estaria em equilíbrio constante. Todavia, em razão do interesse 

econômico, o qual determina altas taxas de produção, não se verifica a manutenção da pressão 

do reservatório em níveis reduzidos.  

Com a produção, verifica-se o movimento do fluido no reservatório, com 

modificações dos contatos petróleo-água. Essas mudanças podem ir de um movimento 

relativamente constante e por igual, até à precipitação da água mais móvel para as zonas de 

baixa pressão criadas pelos vazios do poço de produção. Os movimentos da água e dos 
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 CORRÊA, Oton Luiz Silva. Petróleo: Noções sobre exploração, produção e microbiologia. Rio de Janeiro: 

Editora Interciência, 2003, p. 15. 
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 Fonte: CARDOSO, Luiz Cláudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005, p. 63. 
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contatos dependem dos parâmetros do reservatório, como, por exemplo, as taxas de 

retraimento e, sobretudo, transmissibilidade
 
.
184

 

Eventualmente, a água que se move no reservatório alcançará o poço e começará a 

ser produzida. Se não houver na superfície aparelhos próprios para manejar e tratar essa 

mistura e se houver outros poços na jazida com capacidade para excedentes, os poços que 

produzem água terão, simplesmente, de ser fechados e ficarão (temporariamente) 

esquecidos.
185

  

À medida que a demanda aumenta e que a produção dos poços com capacidade para 

excedentes diminui ou começa a produzir água, aqueles primeiros poços se tornam novamente 

necessários. 

Tendo em vista que compõe o objeto do presente estudo a relação entre os derivados 

da exploração petrolífera e os recursos aquíferos, faz-se necessário trazer algumas 

informações, em especial, as relativas a essa água resultante da exploração petrolífera, 

denominada “água de produção” ou “água produzida”. 

 

3.2 ÁGUA PRODUZIDA NA EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 

A produção de água é inevitável durante a vida útil do poço de petróleo. A 

quantidade de água produzida associada com óleo varia muito, podendo alcançar valores da 

ordem de 50 (cinquenta) por cento em volume a próximo de 100 (cem) por cento ao fim da 
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 ALCONSULT INTERNATIONAL LTD. Disposición y tratamiento del agua producida. Guia ambiental 

da ARPEL (Asociasión Regional de Empresas de Petroleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe) nº 1. 

Alberta, 1992, p. 8.  
185

 Acerca da elevada incerteza inicial sobre as reservas dos campos, o perfil de produção esperado, o número e o 

tipo de poços necessários, bem como a produtividade e o custo destes, em razão do pouco conhecimento 

detalhado das propriedades dos reservatórios (especialmente se forem heterogêneos), José Salgado Gomes e 

Fernando Barata Alves afirmam que: “em qualquer plano de desenvolvimento petrolífero há enormes limitações 

em termos do conhecimento dos reservatórios. A informação que se possui é proveniente do plano de recolha de 

dados efetuado nos poços furados inicialmente, tanto os de exploração como os de delineação dos reservatórios 

do campo. O número desses poços é limitado, dado que o objetivo é conseguir, com um mínimo de investimento, 

tomar uma decisão acerca do projeto de desenvolvimento”. (GOMES, José Salgado; e ALVES, Fernando 

Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à refinação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2007, p.338.) 
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vida econômica dos poços. Essa variação ocorre em consonância com a mudança dos estágios 

de vida do reservatório, sendo que se verifica um incremento acentuado do volume, por 

ocasião da irrupção da água, para, depois, esse ritmo de produção diminuir, até ser alcançado 

o limite econômico.
186

 

Os poços de gás também produzem água, embora em quantidades geralmente muito 

menores do que os poços de petróleo. No caso, podem-se esperar volumes de água numa faixa 

de 0,5 (zero vírgula cinco) a 5 (cinco) barris por milhão de pés cúbicos. Essas águas muitas 

vezes são separadas do gás no próprio lugar onde se encontra o poço, com o emprego de 

desidratadores, sendo depois evaporadas durante o ciclo de regeneração do equipamento.
187

 

Em contraposição à maioria dos líquidos, a água reúne três características, tornando-

a uma substância peculiar: é incolor, inodora e insípida. Como qualquer outro líquido, ela 

pode ter sua forma alterada pela transferência de um recipiente para outro, sem alteração de 

volume, o que facilita o seu transporte e armazenamento. Por sua capacidade de dissolver um 

grande número de outras substâncias, a água apresenta grande interesse industrial, sendo 

utilizada nos processos de dissolução de sais, lavagens e preparo de diversos produtos.
188

 

Dessa característica particular – de ser o solvente mais comum, tanto na natureza 

como em laboratório – é que deriva a maioria dos problemas da água de produção. Essa água, 

presente no aquífero associado ao petróleo e gás em formação durante centenas de milhões de 

anos, entrou em amplo contato com as diversas formações rochosas e dissolveu, com êxito, 

certos componentes.  
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 ALCONSULT INTERNATIONAL LTD. Disposición y tratamiento del agua producida. Guia ambiental 

da ARPEL (Asociasión Regional de Empresas de Petroleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe) nº 1. 

Alberta, 1992, p. 9. 
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 ALCONSULT INTERNATIONAL LTD. Disposición y tratamiento del agua producida. Guia ambiental 

da ARPEL (Asociasión Regional de Empresas de Petroleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe) nº 1. 
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 AMORIM, Roberto da Silva. Abastecimento de água de uma refinaria de petróleo: caso Replan. 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. Área de concentração: Meio Ambiente. Niterói, 2005, 

p.111. 
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Assim, dissolvidos na água produzida, ocorre uma elevada concentração de metais 

pesados (incluindo bário, berílio, cádmio, cobre, aço, chumbo, níquel, prata e zinco), como 

também um pequeno número de elementos radioativos (rádio 226 e rádio 228), além de 

centenas de partes por milhões (ppm) de materiais orgânicos voláteis e gotículas de óleo 

suspensas ou emulsificadas na água.
189

  

O tratamento das águas produzidas em campos de petróleo é, portanto, necessário, 

uma vez que a grande quantidade de poluentes contidos em diferentes concentrações não pode 

ser devolvida ao meio ambiente, nem tampouco descarregada no ambiente marinho. 

O descarte da água só pode ser feito dentro de determinadas especificações, 

regulamentadas por órgãos de controle do meio ambiente, que delimitam a quantidade de 

poluentes nos efluentes aquosos, os quais serão, nos próximos tópicos, abordados. 

À medida que é produzida no poço a mistura óleo/água, esta é separada, resultando 

no produto hidrocarboneto e na denominada “água de produção” ou “água produzida”.  

A melhor opção para solucionar o problema da água produzida seria, obviamente, 

procurar reduzir a sua produção. Todavia, isto é, em geral, extremamente difícil. O 

fechamento dos poços de produção
190

 e os reparos nos produtores de água
191

 são considerados 

soluções temporárias, que, ainda assim, devem ser precedidas da análise pormenorizada do 

caso, sob pena de causar danos permanentes ao reservatório.
192

 

Para mitigar o problema da água produzida, providências podem ser tomadas, além 

de evitar-se a produção da água no poço, quais sejam: injetar a água de volta no poço ou em 
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 Using V✧SEP to Treat Produced Water: An effective and economical solution. Disponível em: 

<http:/www.vsep.com>. Acesso em: 9 nov. 06. 
190

 Nos casos em que há excesso de produtividade, se possível, fecham-se temporariamente os poços que 

produzem os maiores volumes de água, mantendo os níveis de produção por meio de outros poços (que 

produzem petróleo mais limpo). 
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 Em certos casos, modificações nos poços produtores conseguem eliminar a produção de água. Todavia, esses 

reparos custam caro e têm chance limitada de sucesso. 
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 ALCONSULT INTERNATIONAL LTD. Disposición y tratamiento del agua producida. Guia ambiental 

da ARPEL (Asociasión Regional de Empresas de Petroleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe) nº 1. 

Alberta, 1992, p. 22/24. 
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Poço Produtor 

HIDROCARBONETO 

(produto) 

Óleo/água purificador 

Tanque de  

armazenamento 

ÁGUA PRODUZIDA 
Reinjeção 

Irrigação 

Descarte  

no mar 

Dejetos sólidos 

poços de reinjeção; ou tratar a água para descarte no mar ou para o uso na irrigação das 

plantações. O esquema a seguir ilustra o caminho da água produzida e os destinos que podem 

ser dados a ela pela indústria: 

 

Esquema I – Destinos da Água Produzida
193

 

 

No que diz respeito à técnica de reinjeção da água produzida para manutenção de 

pressão no reservatório
194

, a Figura que segue ilustra como essa água é injetada nos poços 

perfurados ou nos poços de reinjeção, deslocando o petróleo, por um processo de varredura 

(como um êmbolo), para os poços produtores.
195
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 Fonte: Disponível em: http:/www.vsep.com>. Acesso em: 9 nov. 06. (adaptado) 
194

 A técnica de reinjeção de água é um processo de recuperação secundária, o qual se destina a recuperar o óleo 

que não se conseguiu retirar pelos processos naturais e artificiais. O fluido é usado como método de manutenção 

da pressão de reservatório ao ocupar o espaço deixado pelo petróleo produzido. (GOMES, José Salgado; e 

ALVES, Fernando Barata. O universo da indústria petrolífera: da pesquisa à refinação. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2007, p.343.) 
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 CORRÊA, Oton Luiz Silva. Petróleo: Noções sobre exploração, produção e microbiologia. Rio de Janeiro: 

Editora Interciência, 2003, p. 62. 
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Figura IV – Injeção da Água no Reservatório
196

 

 

Observa-se que essa opção tem se tornado cada vez mais atrativa na indústria, em 

razão das regulamentações para descarte de águas no mar, rios ou aquíferos profundos que 

introduzem o aumento de custos de tratamento.
197

  

No entanto, verifica-se, como principal dificuldade da reinjeção, a previsão do 

impacto da qualidade da água produzida na injetividade dos poços. Isto devido ao pouco 

conhecimento dos mecanismos de dano à formação
198

 por partículas sólidas e gotículas de 

óleo.
199
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 Fonte: THOMAS, José Eduardo. Fundamentos de engenharia de petróleo. Rio de Janeiro: Editora 

Interciência, 2001, pág 193. 
197

 No campo “Fazenda Belém”, no sul do Ceará, com o reaproveitamento da água produzida, a Petrobras está 

deixando de usar um volume considerável do Aquífero Açu. Quando os geradores de vapor estiverem usando 

apenas a água produzida, a empresa poupará para uso humano 2 mil m
3
 de água por dia – o suficiente para o 

consumo diário de 20 mil pessoas no semi-árido brasileiro (Solução sustentável: conheça o método 

ambientalmente correto proposto por pesquisadores da Petrobrás para reaproveitar a água trazida à superfície na 

extração de petróleo. Revista Superinteressante, São Paulo, 228 ed., jan. 2006. Encarte técnico, p. 19-20.). 
198

 Durante a injeção de água, a permeabilidade da formação tende a cair com o tempo. Essa redução é chamada 

“dano à formação”. Esse dano dá-se, principalmente, em função do entupimento do meio poroso pelas partículas 

contidas na água injetada. 
199

 SILVA, Maylton Freitas da. Caracterização do Reboco Externo Durante a Injeção de Água do Mar: 

aplicação para descarte de água produzida no aquífero. Tese apresentada ao Centro de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, como parte das exigências para obtenção do título de Mestre em 

Engenharia de Reservatório e de Exploração de Petróleo. Macaé, 2003, p. 9. 
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Já para que ocorre, com segurança, o descarte ou a reutilização da água produzida, 

salienta-se a necessidade do seu prévio tratamento, através de um método que seja o mais 

econômico possível e que leve em consideração o seu efeito ambiental. 

As águas de produção contêm, em sua maioria, concentrações muito altas de sais. 

Níveis de cloreto de 150.000 (cento e cinquenta mil) a 180.000 (cento e oitenta mil) ppm (a 

água do mar tem em torno de 35.000 (trinta e cinco mil) ppm) são frequentes. Nesses níveis, a 

água de produção é tóxica para quase todas as espécies vivas. A menos que essa água retorne 

à fonte de produção, por meio da sua reinjeção, é imperativo que ela seja diluída, ou pela 

descarga de alto volume em correntes fortes (o mar)
200

, ou pela adição de água doce, para 

reduzir o teor de sal a um nível aceitável (menos de 500 (quinhentos) mg/l).
201

 

Muitos outros químicos indesejados devem ser removidos da água produzida quando 

se tem em vista o seu descarte, o seu uso na irrigação, ou, até, o seu reaproveitamento nas 

operações de perfuração.  

Outro aspecto danoso da água de produção que deve ser observado é o da 

temperatura. Sendo bastante elevada – o que refletirá a temperatura do reservatório, a taxa do 

fluxo, a geometria do furo do poço, a temperatura ambiente e o método de processamento de 

superfície –, diminuirá os níveis de oxigênio dissolvido. Assim, na descarga em águas de 

superfície, esse tipo de água causa a mortandade de peixes, interfere na reprodução e criação 

                                                 
200 O descarte da água no mar tem sido bastante estudado, particularmente em regiões situadas nas 

proximidades das plataformas do Mar do Norte e do Golfo do México. Não há uma definição sobre o assunto, 

mas os resultados obtidos até o presente momento mostram que, desde que o sistema de descarte seja projetado e 

construído para proporcionar uma grande diluição do efluente, a descarga contínua da água produzida não causa 

danos sensíveis ao meio marinho. Observa-se que as forças naturais existentes no mar, como a diluição 

evaporação, foto e auto-oxidação, degradam o petróleo e o gás carbônico. Os componentes solúveis do óleo, tais 

como aromáticos, ácidos naftêmicos, parafinas normais, etc., são destruídos pelas bactérias presentes na água do 

mar. Todavia, não se pode perder de vista que os efeitos dos problemas não costumam ser vistos de imediato, 

devendo a disposição da água produzida ser realizada em conformidade com a legislação específica. (THOMAS, 

José Eduardo. Fundamentos de engenharia de petróleo. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2001, p. 267) 
201
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de espécies, aumenta os índices de crescimento das bactérias, dos organismos benéficos e 

prejudiciais, acelera as reações químicas e leva à eutroficação.
202

 

Verifica-se, então, que, uma vez que a água atinge os poços produtores, entra em 

cena o gerenciamento de água produzida. O seu destino é definido após um minucioso estudo, 

optando-se pela melhor alternativa entre o seu descarte no meio ambiente, reinjeção no 

reservatório produtor ou descarte em formações não produtoras. Seja qual for a opção 

escolhida pelos profissionais envolvidos, após as análises necessárias, ela deverá considerar, 

além dos aspectos técnicos e econômicos, também as alternativas de menor impacto 

ambiental. Para tanto,  essa opção deverá estar consentânea com as disposições legais e as 

determinações dos órgãos reguladores. 

 O capítulo que segue traz a abordagem dessas regras de comando e controle, 

consubstanciadas em normas de cunho restritivo pleno ou parcial, relacionadas à água 

produzida na exploração petrolífera e que devem ser observadas por todos os agentes da 

indústria, assim como manejadas pela Administração Pública na atividade de gerenciamento 

dos recursos hídricos. 
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CAPÍTULO 4. O CONTROLE ESTATAL SOBRE A ÁGUA PRODUZIDA NA 

EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 

 

A água resultante do sistema de produção de petróleo/gás, em razão de provir de 

regiões abaixo da superfície de uma determinada área, encaixa-se, conforme se verificará a 

seguir, na definição de águas subterrâneas. 

Identificar a água de produção como uma água subterrânea importa ao presente 

estudo, visto tornar possível a delineação das competências dos diversos órgãos, nas variadas 

esferas da Federação, em consonância com o tratamento legal e regulatório que lhe é dado 

pelo ordenamento jurídico nacional. 

Consoante o regime do Código das Águas (1934), estas eram classificadas como 

públicas, de uso comum e dominicais, comuns e particulares. O texto constitucional concebeu 

o fim da privatização dos recursos hídricos, definindo as águas como bens da União ou dos 

Estados.
203

  

Tal publicização da água, tendo-se em vista a busca pela obtenção da Tutela Estatal e 

pela garantia de acesso por todos, de acordo com os regulamentos estabelecidos, reflete a 

importância que lhe é dada para a Sociedade. 

A retirada das águas da titularidade privada para a inclusão integral como bem estatal 

está, inclusive, associada ao princípio regente da Carta Magna de 1988 de que a propriedade é 

assegurada (Art. 5º, XXII), mas deverá atender à sua função social (Art. 5º, XXIII). 
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 Endossam tal posicionamento, exemplificativamente: Paulo Afonso de Leme Machado, José Afonso da Silva, 

Vladimir Passos de Freitas, Fernando Quadros da Silva, Aldo da Cunha Rebouças, Lydia Neves Bastos Telles 

Nunes, Ana Cláudia Bento Graf, Maria Luiza Machado Granziera, Rodrigo Andreotti Musetti, Juliana Santilli. 

Todavia, há posições contrárias, como, p.ex., a de Hely Lopes Meirelles e a de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

para quem, com base no Código de Águas, as águas classificam-se em quatro categorias: públicas, comuns, 

particulares e comuns de todos. (VIEGAS, Eduardo Coral. Visão jurídica das águas. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2005, p. 79/80). 
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Desta feita, em razão de não subsistir, no ordenamento jurídico instaurado, o direito 

de propriedade relativamente aos recursos hídricos, os antigos proprietários de poços, lagos 

ou qualquer outro corpo de água tiveram que se adequar ao novo regramento constitucional e 

legislativo, passando à condição de meros detentores dos direitos de uso desses recursos, 

nesse caso, ainda, desde que obtida a necessária outorga.
204

 

Com relação às águas subterrâneas, antes sem titular definido, observa-se que o Art. 

26 da CF/88, expandindo o domínio dos Estados sobre os recursos hídricos, incluiu-as entre 

seus bens. 

Assim, tem-se que, ao referir-se à água produzida nos poços petrolíferos, está-se 

tratando de extração de água de aquífero subterrâneo, cabendo aos Estados (que detêm o 

domínio da água subterrânea) administrar tal forma de uso do recurso hídrico. 

Nos tópicos que seguem, procurar-se-á, inicialmente, abordar a atuação conferida, 

em especial, ao Estado, no que concerne à produção em si de água no processo de extração 

petrolífera que precede à questão do destino dado ao efluente, destacando-se sua competência 

constitucionalmente estabelecida e o papel por ele desempenhado no âmbito da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

Em seguida, adentrar-se-á no estudo da legislação e regulação aplicada aos destinos 

dados à água produzida nos poços petrolíferos, conferindo-se especial destaque aos padrões 

ambientais estabelecidos, em se tratando do descarte da água de produção em ambiente 

marinho.  

Adiante-se que as demais possibilidades de aproveitamento da água produzida 

aventadas anteriormente, referentes à sua aplicação na reinjeção nos poços e na agricultura, 

não receberam tratamento legal ou infralegal específico, de maneira que não sofrem, ainda, 
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91 

 

controle estatal efetivo, inclusive na forma de incentivos à sua prática, em razão de tratarem-

se de opções ambientalmente mais corretas que o descarte. 

 

4.1. A EXTRAÇÃO DE ÁGUA (PRODUZIDA) DO AQUÍFERO SUBTERRÂNEO 

4.1.1 As Águas Subterrâneas 

Para compreender a importância do controle estabelecido sobre o manejo de águas 

subterrâneas, faz-se necessário apreender, inicialmente, informações relativas à interação 

desses recursos com os demais corpos de águas, desempenhando função imprescindível no 

equilíbrio do regime hidrológico. 

A sequência fechada de fenômenos pelos quais a água passa do Globo Terrestre para 

a Atmosfera, na fase de vapor, e regressa àquele nas fases líquida e sólida, é que é definida 

como “Ciclo Hidrológico”. 

A transferência de água da superfície do Globo Terrestre para a Atmosfera, sob a 

forma de vapor, dá-se por evaporação direta, por transpiração das plantas e dos animais e por 

sublimação.
205

 

O vapor de água é transportado pela circulação atmosférica e condensa-se após 

percursos muito variáveis, que podem ultrapassar 1000 (mil) km. A água condensada dá lugar 

à formação de nevoeiros e nuvens e à precipitação a partir de ambos. Esta, que pode ocorrer 

na fase líquida (chuva ou chuvisco) ou na fase sólida (neve, granizo ou saraiva), inclui, 

também, a água que passa da Atmosfera para o Globo Terrestre por condensação do vapor de 

água (orvalho), ou por congelamento daquele vapor (geada), e por intercepção das gotas de 

água dos nevoeiros (nuvens que tocam no solo ou no mar). 
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 Sublimação é a definição dada à passagem direta da água da fase sólida para a de vapor. Observa-se que a 

quantidade da água mobilizada pela sublimação no ciclo hidrológico é insignificante perante a que é envolvida 

na evaporação e na transpiração, cujo processo conjunto se designa por “evapotranspiração”. 
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A água que se precipita nos Continentes pode tomar vários destinos. Uma parte é 

devolvida diretamente à Atmosfera por evaporação; a outra origina escoamento para a 

superfície do terreno, escoamento superficial, que se concentra em sulcos, cuja reunião dá 

lugar aos cursos de água. A parte restante infiltra-se no interior do solo, subdividindo-se numa 

parcela que se acumula na sua parte superior e pode voltar à Atmosfera por evapotranspiração 

e em outra que caminha em profundidade até atingir os lençóis aquíferos (ou simplesmente 

aquíferos), indo constituir o escoamento subterrâneo. 

Tanto o escoamento superficial como o subterrâneo vão alimentar os cursos de água 

que deságuam nos lagos e nos oceanos, ou vão alimentar diretamente estes últimos. 

O escoamento superficial constitui uma resposta rápida à precipitação e cessa pouco 

tempo depois dela. Por seu turno, o escoamento subterrâneo, em especial quando se dá através 

de meios porosos, ocorre com grande lentidão e continua a alimentar os cursos de água longo 

tempo após ter terminado a precipitação que os originou.
206

 

No que tange à composição química e bacteriológica, assim como à profundidade em 

que se encontram as águas subterrâneas, verifica-se um esforço doutrinário de classificação 

tanto de uma quanto de outra. Todavia, esclarece-se que, ao menos sob o ponto de vista 

jurídico, todas as águas que não sejam superficiais são consideradas, no sentido amplo, 

subterrâneas, visto que qualquer diferenciação hidrológica ou geológica entre as águas que se 

encontram debaixo da terra é, sob esse aspecto, irrelevante.
207

 

Água subterrânea é, portanto, toda a água existente abaixo da superfície da Terra, 

preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas 

e fissuras das rochas compactas. Sua formação se dá, conforme se verificou na descrição do 
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Ciclo Hidrológico, em decorrência da água precipitada que se infiltra no solo e do escoamento 

básico ao longo dos corpos de água superficiais.
208

 

Durante a infiltração, averigua-se que uma parcela da água sob a ação da força de 

adesão ou de capilaridade fica retida nas regiões mais próximas da superfície do solo, 

constituindo a zona não saturada. Outra parcela, sob a ação da gravidade, atinge as zonas mais 

profundas do subsolo, constituindo a zona saturada. Uma formação geológica do subsolo, 

constituída por rochas permeáveis, o aquífero
209

, conforme ilustra a Figura que segue, é que 

armazena a água em seus poros ou fraturas. 

 

 

Figura V – Tipos de Aquíferos 
210

. 

 

Sendo submetida a duas forças (de adesão e de gravidade), a água subterrânea 

desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e 

brejos, compondo o Ciclo Hidrológico. 
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Esse Ciclo caracteriza-se pela constante circulação de água. Assim, as águas mudam 

continuamente de posição e estado, podendo encontrar-se subterrâneas, superficiais ou 

atmosféricas. Em cada etapa, a água tem uma velocidade e um tempo de residência distintos, 

sendo que a porção subterrânea é muito mais lenta que a superficial. 

No entanto, mesmo com todas essas diferenças de comportamento e características, 

as etapas do Ciclo não podem ser gerenciadas separadamente, pois a gestão da água deve ser 

sistêmica e integrada. 

Uma abordagem segura da água deve considerar, além das interações e 

interdependências com os demais elementos do ecossistema, as particularidades ligadas ao 

recurso hídrico, em especial os seus atributos básicos (quantidade, qualidade e regime) e a sua 

característica fundamental de deslocamento espacial.  

Com relação aos atributos da água, convém destacar que, por estarem entrelaçados, 

eles sofrem influência mútua, de forma que uma modificação na quantidade de água de um 

rio, ou na sazonalidade do seu regime, por exemplo, finda por alterar sua capacidade de 

depuração, o que, por consequência, altera a qualidade das águas desse mesmo rio ou, ainda, 

no caso de se estar diante de um rio de boa qualidade, verificar-se-ão, com o tempo, 

modificações quantitativas dessas águas, em razão de uma maior afluência de usuários.
211

 

Quanto à característica do deslocamento espacial nos cursos d‟água, ressalta-se o seu 

teor determinante em qualquer abordagem que se faça dos recursos hídricos, à medida que 

esse deslocamento  estabelece as relações de interdependência entre os trechos de montante e 

de jusante, tanto do ponto de vista dos fenômenos físicos quanto do de relações de usuários. 

Ou seja, verificando-se que a mesma água, além de ser influenciada pelas características e 

atividades das diferentes regiões que atravessa, pode ser utilizada por diversos usuários e 
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sofre diversas influências em seu trajeto, qualquer ocorrência num trecho da bacia, natural ou 

não (enchentes, desmatamentos, captações, despejos, barramentos, etc.), pode interferir nos 

atributos da água de outros trechos.
212

 

A Tabela que segue traz alguns exemplos reais que evidenciam a exploração 

excessiva dos aquíferos subterrâneos, resultando em consequências indesejáveis para todo o 

regime hidrológico. 

 

Local Consequências 

Rio Colorado, 

Estados Unidos 

Consumo excessivo produz déficit de 5%. 

O rio Colorado tem salinidade aumentada. 

Lençol freático baixou em regiões próximas a Tucson e Phoenix 

 

High Plains, 

Estados Unidos 

O aquífero “Ogallala”, que supre água de irrigação para essas regiões, 

está diminuindo e, em algumas áreas, já perdeu 50% do volume de 

água. 

Norte da China 

Retiradas de água subterrânea excedem a recarga. 

Em Pequim, as retiradas de água excedem o suprimento anual em 

25%. 

Em algumas áreas, o lençol freático sofreu reduções de 1 a 4 metros 

por ano. 

Tamil Nadu, 

Índia 

Excesso de água retirada para irrigação causou queda nos volumes 

dos aquíferos em regiões costeiras, contaminando suprimento de 

água doce com água salobra. 

Cidade do 

México, Pequim, 

China, 

Central Valley, 

Excesso de retirada de águas superficiais causou compactação de 

aquíferos e rebaixamento do nível da superfície do solo, danificando 

ruas, edifícios, tubulações e poços. 
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Califórnia, 

Houston, 

Galveston, Texas 

Califórnia, 

Estados Unidos 

Águas de Owens Valley e da bacia hidrográfica do Mono Lake foram 

derivadas para o suprimento de usuários do sul do Estado. O Owens 

Lake secou e a superfície do Mono Lake diminuiu 1/3. 

 

Quadro I - Casos selecionados de Retirada Excessiva de Água
213

. 

 

Em vista de se evitarem tais ocorrências, as ações potencialmente impactantes nas 

águas subterrâneas e as de proteção e mitigação a serem empreendidas devem ser 

diagnosticadas e previstas, incluídas as medidas emergenciais a serem adotadas em caso de 

contaminação ou poluição acidental. 

A água produzida origina-se das águas conatas, que são aquelas águas subterrâneas 

que se encontram retidas nos sedimentos desde as épocas de formação dos depósitos, 

representando um volume estimado de 53 (cinquenta e três) milhões de quilômetros cúbicos, 

estocado na litosfera, em regra, a profundidades superiores a 4.000 (quatro mil) 

m.
214

Consequentemente, em geral, essas águas têm altos teores salinos, característicos dos 

paleoambientes de formação dos depósitos sedimentares considerados, da ausência de 

recargas e dos longos períodos de interações água/matriz rochosa.
215

 

A princípio, apesar de parecerem relativamente limpas e, muitas vezes, em condições 

tais que dificilmente se poderá distingui-las de quaisquer outros tipos de águas, as soluções 

salinas nos campos de petróleo são impróprias para o consumo humano e para o uso de 
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animais
216

. A sua extração, portanto, não se dá de forma a suprimir, diretamente, uma 

possibilidade de uso prioritário de recurso hídrico. 

Todavia, o fato de não se estar tratando de água em regra utilizável com o fim de 

dessedentação não pode ser tomado como razão para se justificar um não-controle de seu 

manejo. Isto porque o controle pauta-se, na verdade, pelo entendimento de que os recursos 

hídricos devem ser aproveitados de maneira racional, de forma a possibilitar o seu uso 

múltiplo, em quantidade e padrões de qualidade. 

Ademais, toda forma de extração de água subterrânea afeta os potenciais hidráulicos 

naturais dos sistemas aquíferos, alterando os fluxos subterrâneos e induzindo recarga direta ou 

indireta em setores aquíferos praticamente não realimentados nas condições naturais de 

ocorrência.
217

 

 

4.1.2 O Regime Constitucional e Legal das Águas Subterrâneas 

A CF/88, ao disciplinar acerca das águas, procurou estabelecer a gestão 

descentralizada e participativa dos recursos hídricos, fundando a bacia hidrográfica, e não os 

entes federativos, como unidade de planejamento, dado que o Ciclo Hidrológico segue uma 

lógica diferente da lógica do ordenamento político-territorial adotado no País.  

Desta feita, procurou instituir a divisão equitativa dos esforços e das 

responsabilidades entre os órgãos e entidades gestoras, ao mesmo tempo que buscou a 

compatibilização das particularidades locais e a conservação dos usos múltiplos dos recursos 

hídricos, sem perder de vista a vocação de cada bacia. 
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Nesse intento, tendo em vista o regime federativo, foram definidas 

constitucionalmente as competências relativas às águas através de regras de repartição de 

competências
218

 legislativas e executivas entre os entes federados.
219

 

À União atribuiu-se a competência privativa para legislar sobre águas (Art. 22, Inc. 

IV, da CF), o que significa que a ela cabe criar o direito sobre estas, que pode versar, p.ex., 

sobre: domínio de álveos e margens, aluvião, avulsão, álveo abandonado, retorno das águas ao 

leito anterior, mudança de curso, direito dos ribeirinhos, garantias de uso gratuito, direito de 

acesso às águas, inalienabilidade das águas, condições de obrigatoriedade de os prédios 

inferiores receberem águas que correm dos superiores, desvio das correntes, curso das águas 

nascentes, hierarquia de uso das águas públicas e multas e sanções sobre a desobediência a 

várias dessas disposições.
220

 

Ao legislar sobre recursos hídricos, a União deve, portanto, instituir normas sobre a 

qualidade e a quantidade das águas e estabelecer regras sobre como elas serão tratadas, 

partilhadas e utilizadas. 

Verifica-se que há uma ampla abrangência do poder normativo da União, o qual deve 

ser utilizado para que as legislações estaduais não criem normas discriminatórias nem 

estimulem políticas diferentes ou, mesmo, antagônicas sobre o uso das águas.
221
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No que concerne à função propriamente administrativa dos recursos hídricos, 

determinada pela Carta Magna, tem-se que esta conferiu à União, em matéria de águas, as 

competências executivas privativas: de elaboração e execução de planos nacionais e regionais 

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; de exploração, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços e instalações de 

energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os 

Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; e de instituição do sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definição de critérios de outorga de direitos de seu uso 

(Art. 21, Incisos IX; XII, letra b; e XIX, da CF). 

Ao que aqui interessa, verifica-se, pelo texto constitucional, que cabe à União 

implementar diretrizes ao gerenciamento nacional dos recursos hídricos, bem como a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), e instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH), ou seja, um sistema que incorpore, em seu bojo, as 

perspectivas e características de uma nação federada como o Brasil, além de estabelecer 

critérios de outorga de uso de recursos hídricos. 

A publicação da Lei nº 9.433/97, a qual procurou atender a essas determinações 

constitucionais, ocorreu após debate nacional, induzido pelos documentos que passaram a 

nortear a implementação de uma Política Internacional de Recursos Hídricos, entre os quais se 

incluem a Agenda 21, a Declaração de Amsterdã e o Tratado de Água Doce (todos datados de 

1992).
222
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No que concerne à PNRH, estabelece-se que esta baseia-se nos seguintes 

fundamentos: a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; o domínio da 

água é público; em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da PNRH e para a atuação do SINGREH; e a gestão dos recursos hídricos 

deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades.
223

 

Os objetivos, identificados pela Lei nº 9.433/97, da implementação de uma política 

nacional em matéria de recursos hídricos referem-se à premência de assegurar-se à atual e às 

futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos; empreender-se, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, uma 

utilização racional e integrada dos recursos hídricos; e prevenir e defender os recursos 

naturais contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do seu uso 

inadequado.
224

 

Já as diretrizes de ação da PNRH aproximam-se justamente das dificuldades 

encontradas na implementação de uma política que possibilite a conformidade e articulação 

da gestão dos recursos hídricos de todo o território nacional com outras áreas (em especial 

aquelas de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo, de meio ambiente, de 

energia e de irrigação) e, entre os entes federados e demais entes afins, nas perspectivas 

horizontais e verticais. 

Essas diretrizes dizem respeito, portanto, à: gestão sistemática dos recursos hídricos, 

sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; adequação da gestão às diversidades 
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físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

integração com a gestão ambiental; articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do 

solo, assim como do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional; integração da gestão das bacias hidrográficas 

com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras; e, por último, determinação de que a União 

articule-se com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 

comum.
225

 

Vistos os fundamentos da PNRH, os seus objetivos e as diretrizes estabelecidas, resta 

especificar de que forma se instrumentaliza a sua concretização.  

Nesse sentido, são elaborados Planos de Recursos Hídricos, por bacia hidrográfica, 

por Estado e para o País (compatíveis entre si), que direcionam o gerenciamento dos recursos 

hídricos, em conformidade com a PNRH. 

No que concerne à abordagem da água produzida nos campos petrolíferos, 

identificando-a como água extraída de aquíferos, observe-se que esses Planos devem 

considerar os usos múltiplos das águas subterrâneas, as peculiaridades de função do aquífero e 

os aspectos de qualidade e quantidade, para a promoção do desenvolvimento ambientalmente 

sustentável.
226

 

Em regiões de grande produção de petróleo, consequentemente, de significativa 

extração de água subterrânea, torna-se indispensável que os Planos mostrem os usos que 

devem ser dados a essa água, prevendo, ao recurso natural, os destinos que levem em 

consideração as particularidades e necessidades locais. Com isso, possibilita-se a consecução 

de escopos extraídos da PNRH, no que tange ao direcionamento de integração e 

sustentabilidade da gestão de recursos hídricos. 
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Outro instrumento da PNRH é o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água, o qual visa a assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos mais exigentes a que foram destinadas e a diminuir os custos de 

combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes.
227

 

Considerações acerca das classes de qualidade de água serão realizadas na 

abordagem das normas de tratamento de aplicação sobre a água produzida. Adiante-se que, 

nesse particular, verificar-se-á a articulação da gestão da área hídrica com a área pública de 

meio ambiente.  

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é, por sua vez, o instrumento pelo 

qual o Poder Público atribui ao interessado, público ou privado, o direito de utilizar 

privativamente o recurso hídrico.
228

 Essa outorga dar-se-á por ato da autoridade competente 

que esteja vinculada ao ente federativo titular do domínio do recurso hídrico de que se 

pretenda fazer uso, sendo possível, por disposição expressa de lei, a delegação, pela União, 

aos Estados ou ao Distrito Federal, da competência para outorga de direito de uso de água do 

domínio da União.
229

 

A previsão da necessidade de obtenção da outorga do Poder Público para o uso da 

água já se encontrava devidamente enunciada no Código de Águas
230

, o qual dispunha que as 

águas públicas (pelo atual ordenamento jurídico todas o são) não poderiam ser derivadas para 

a aplicação da indústria sem a existência de concessão administrativa, no caso de utilidade 

pública e, não se verificando esta, de autorização administrativa, que seria dispensada, 

todavia, na hipótese de derivações insignificantes. 
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Atualmente, a Lei nº 9.433/97 lista, de forma exaustiva, as hipóteses de não-

exigibilidade da outorga dos direitos de uso das águas, quais sejam: o uso de recursos hídricos 

para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio 

rural; além das derivações insignificantes, já previstas no Código das Águas, as captações e 

lançamentos também considerados insignificantes; e as acumulações de volumes de água 

considerados igualmente insignificantes. 

Torna-se evidente, pelos dados previamente expostos, que a extração de água dos 

aquíferos na exploração petrolífera não se consubstancia, porém, sob nenhum aspecto, em 

uma captação “insignificante”, não se mostrando necessária, ao menos no âmbito da situação 

examinada, a perquirição acerca do alcance do termo, a princípio, demasiadamente 

subjetivo.
231

 Seja qual for a dimensão atribuída ao que a lei concebe por insignificante, a 

produção de água nos poços petrolíferos certamente a transporá, e com considerável folga. 

Em contrapartida, ao discriminar os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga do 

Poder Público, o legislador inclui, entre outros usos, os que alterem o regime, a quantidade ou 

a qualidade da água existente em um corpo de água, de modo que finda alargando os casos de 

outorga obrigatória.
232

 

O significativo volume extraído dos aquíferos na exploração petrolífera, por si só, 

consolida uma alteração da quantidade de água existente no corpo de água, identificando-se, 

portanto, a obrigatoriedade da outorga. No entanto, poder-se-á, ainda, nas situações em que a 

água produzida é reinjetada, enquadrar a produção desta nos poços como um uso sujeito a 
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outorga, em razão de, então, verificar-se, além da alteração de quantidade, uma extração de 

água do aquífero subterrâneo para servir de insumo de processo produtivo.
233

 

A imperatividade da obtenção da outorga de uso relativa à água produzida é 

acolhida, inclusive, nos contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção 

de petróleo e gás natural firmados entre a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e os 

concessionários, os quais têm por objeto, exclusivamente, a exploração, o desenvolvimento e 

a produção de petróleo e gás natural, não se estendendo a quaisquer outros recursos naturais 

porventura existentes na área da concessão. Isto porque a única e exclusiva contrapartida 

prevista para a assunção, pelo concessionário, em caráter exclusivo, dos custos e riscos 

relacionados com a execução das operações
234

 e suas consequências é a propriedade do 

petróleo e gás natural que venham a ser efetivamente produzidos e por ele recebidos no Ponto 

de Medição da Produção
235

.
236

 

Os contratos de concessão vedam, expressamente, ao concessionário a utilização, o 

usufruto ou a disposição, de qualquer maneira e a qualquer título, total ou parcialmente, 

desses recursos naturais nele não inclusos, salvo quando devidamente autorizados, de acordo 

com a legislação brasileira aplicável.
237
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  Art. 12, Inc. II, da Lei 9.433/97. 
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Com relação, em particular, à água produzida, observa-se que os contratos de 

concessão não fazem qualquer referência à prévia inclusão da outorga de seu uso – e nem 

poderia fazê-lo, dado que não se trata, no caso, de água do domínio da União –, o que leva à 

conclusão de que se trata de ato administrativo que deve ser solicitado pelo próprio 

concessionário, em atendimento às disposições legais estabelecidas. 

As outorgas de uso de água estão condicionadas, pela Lei nº 9.433/97, às prioridades 

de usos estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos; ao respeito à classe em que o corpo de 

água estiver enquadrado; à manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, 

quando for o caso; e à prevenção do uso múltiplo dos recursos hídricos.
238

 

Sendo a água subterrânea de domínio do Estado, as respectivas Constituições, leis ou 

regulamentos, os quais dispõem acerca da sua organização administrativa, é que definirão por 

qual órgão e como serão concedidas as outorgas de uso da água.
239

 

Nesse aspecto, ressalta-se que a já comentada competência privativa da União de 

legislar sobre águas deve ser entendida como a possibilidade de criar o direito sobre águas, o 

qual não visa a restringir a atuação dos Estados em matéria de recursos hídricos, uma vez que 

estes têm o poder-dever de gerir suas águas, o que demanda uma ação efetiva de 

regulamentação de procedimentos administrativos a serem estabelecidos. 

Além de possuírem a competência para editar normas administrativas sobre as águas 

do seu domínio, os Estados, desde que autorizados por lei complementar (ainda não editada, 

até o momento), podem legislar sobre questões específicas relativas às águas, ou, atendendo 

ao estabelecimento de sua competência concorrente, legislar sobre várias matérias, 

mencionadas no Art. 24 da CF/88, profundamente relacionadas com os recursos hídricos, a 

saber: direito urbanístico (Inc. I); florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
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defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (Inc. 

VI); proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (Inc. VII); 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Inc. VIII); e proteção e defesa da saúde. 

No mais, destaque-se que, de acordo com a Lei nº 9.433/97, constitui infração iniciar 

ou implantar empreendimento relacionado à derivação ou utilização de recursos hídricos, 

superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade 

destes sem autorização dos órgãos ou entidades competentes.
240

 

A implantação do instrumento da outorga de uso encontra-se em processo de 

construção e deve ser aprimorado de forma a consolidar uma maior participação dos Estados e 

do Distrito Federal, obtendo-se um sistema realmente integrado de outorgas, o qual tem por 

unidade a bacia hidrográfica. 

Ao lado da outorga do uso, encontra-se, prevista na Lei das Águas, a cobrança pelo 

uso da água como instrumento da PNRH. Cumpre observar que esse instituto já se encontrava 

inserido no nosso ordenamento antes mesmo da edição da referida Lei, podendo, então, a 

cobrança ser exigida, com base nos Arts. 68, do Código Civil de 1916; 36, §2º, do Decreto 

24.643/34 (Código das Águas); e 4º, VII, da Lei nº 6.938/81, desde que houvesse a sua 

regulamentação.
241

 

A fixação dos valores a serem cobrados envolve as Agências de Água (propõem aos 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica os valores a serem cobrados)
242

, os Comitês de 

Bacia Hidrográfica (estabelecem mecanismos de cobrança e sugerem os valores a serem 
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cobrados)
243

 e os Conselhos, Nacionais e Estaduais, de Recursos Hídricos (deliberam sobre as 

questões que lhes tenham sido encaminhadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, o que lhes 

confere poder de decisão sobre os valores que serão objeto de cobrança pelo uso da água).
244

 

Os valores não serão arbitrados sem qualquer critério, visto que a Lei dispõe que, na 

sua fixação, devem ser observadas, dentre outras, as diretrizes estabelecidas nos Incisos I e II 

do Art. 21 da Lei nº 9.433
245

.
246

 

Os objetivos dessa cobrança residem no reconhecimento da água como um bem 

econômico; em possibilitar ao usuário que tenha noção do real valor desse recurso ambiental; 

no incentivo à racionalização do uso da água; e na obtenção de recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados nos Planos de Recursos 

Hídricos.
247

 

Trata-se, então, de um instrumento destinado a realizar a mudança na mentalidade do 

uso descontrolado e irresponsável da água, promovido pela visão ilusória, verificada no País, 

da abundância do recurso.
248

 

Conforme anteriormente observado, todas as áreas relativamente mais povoadas dos 

Estados do Brasil ostentam caóticos quadros sanitários e a necessidade de gerenciamentos dos 

recursos hídricos configura-se à medida que a demanda evolui. Nesse cenário, as águas 
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subterrâneas constituem, em regra, uma reserva estratégica, devendo ser conservadas e 

aproveitadas de forma a priorizar o consumo humano e a multiplicidade de seu uso
249

. 

O petróleo e o gás natural, apesar de recente apreensão da Sociedade com os danos 

ambientais resultantes da massiva utilização dos combustíveis fósseis, são, ainda, 

responsáveis por parcela significativa da matriz energética brasileira e deverão permanecer, 

por muito tempo, como fontes principais de fornecimento de combustível, com demanda 

crescente. Isto porque a mudança desse cenário, visando à garantia efetiva da sustentabilidade, 

exige uma profunda transformação da Sociedade e do sistema econômico do Capitalismo 

Industrial, de forma a substituir radicalmente os modelos de produção da subsistência, do 

saber, do desenvolvimento tecnológico e da distribuição dos bens. 

Enquanto não se vislumbra a concretização dessa mudança ideal de paradigma da 

incessante exploração dos recursos petrolíferos, faz-se necessário atender-se ao que se vem 

convencionando denominar de “Melhores Práticas da Indústria do Petróleo”, as quais se 

pautam pelo compromisso e pela busca por uma excelência na gestão ambiental e segurança 

operacional. Inclui-se, portanto, na esteira desse conceito de diligência e prudência na 

execução das operações abraçado pela indústria, a imprescindibilidade da observância das 

disposições legais estaduais no gerenciamento de efluentes nos poços petrolíferos. 

A questão da análise da formação de preços não foi suficientemente debatida. Não se 

estabeleceu, ainda, um mínimo de convergência no sentido da definição de uma metodologia 

padrão que se aplique a todas as cobranças, devido à complexidade de circunstâncias 

envolvidas. O presente estudo se dedicará a este tema, no Capítulo 5 (“O princípio 

constitucional da eficiência e a gestão da água produzida na exploração petrolífera”), no 

tópico “Critérios aplicáveis pelo Gestor Público à outorga e à cobrança da água produzida na 
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exploração petrolífera”, apenas no que concerne aos aspectos que deverão influir na equação 

do valor cobrado, no caso particular da água produzida na exploração petrolífera. Não se 

adentrará, todavia, na formulação matemática do cálculo da cobrança nas bacias, haja vista 

tratar-se de tema demasiadamente imiscuído nas ciências econômicas, cujo estudo não se 

insere no âmbito da abordagem que o presente estudo visa a atender, qual seja, o jurídico.
250

 

É oportuno, nesse ponto, assinalar que os agentes da indústria de produção 

petrolífera, como usuários de águas, devem participar das discussões despendidas sobre a 

questão. Isso porque, sendo os melhores conhecedores dos aspectos técnicos envolvidos na 

produção de água nos poços de petróleo/gás e dos destinos que a ela podem ser dados, os 

quais, uma vez postos em prática, podem vir a contribuir para o bem-estar social da população 

de toda uma região, são os indicados e aptos para colaborar na definição de preços justos e 

que não inviabilizem as atividades da indústria. 

Essa participação dos segmentos interessados nas tomadas de decisão, como já se 

observou anteriormente, deriva-se da feição que o ordenamento jurídico, inaugurado com a 

Constituição de 1988, procura dar à gestão de recursos hídricos no Brasil: ajuste das 

atividades humanas com o equilíbrio do meio ambiente, o desenvolvimento social e 

econômico e a melhoria da qualidade de vida. 

Identifica-se como uma das mudanças substanciais impostas pela Carta Magna de 

1988, em relação às Constituições anteriores, a atribuição das águas aos domínios da União e 

dos Estados, fazendo com que incluíssem em suas Constituições disposições relativas à gestão 

das águas superficiais e subterrâneas.
251
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O Quadro Sinótico que segue, com base em quesitos formulados a partir do 

estabelecido na Constituição de São Paulo, traz informações acerca da presença, ou não, de 

dispositivos estaduais específicos sobre recursos hídricos.  

 

 

Quadro II - Quadro Sinótico das Constituições Estaduais no que se refere a Recursos Hídricos 

(Situação institucional do Sistema de Recursos Hídricos: (1) Sistema de Recursos Hídricos específico; (2) 

Incluso no do meio ambiente; (3) Junto com o de recursos minerais; (4) Incluso no de recursos naturais; 

(5) Tratado no capítulo de competências do Estado. 

 

Observe-se, no quesito referente às disposições sobre “critérios de outorga de direitos 

de uso”, que estas só se encontram constantes na Constituição do Rio Grande do Sul, do que 
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se abstrai que os demais Estados devem dispor acerca do assunto através de suas leis 

estaduais.  

Já com relação a “cobrança pelo uso das águas”, verifica-se que há a previsão desta 

em Constituições de seis Estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, 

Alagoas e Sergipe. Sendo, como visto, a cobrança do uso de água um instituto cuja existência 

no nosso ordenamento precede a criação da Lei nº 9.433/97, ressalve-se que a sua aplicação já 

era prevista em leis estaduais. Nesse sentido, citem-se as seguintes leis que instituíram, nos 

Estados, os respectivos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos: nº 7.663, de 

30.12.1991, do estado de São Paulo; nº 11.896, de 24.07.92, do estado do Ceará; nº 9.022, de 

6.5.93, do estado de Santa Catarina; nº 512, de 28.7.93, do Distrito Federal, nº 11.504, de 

20.6.94, do estado de Minas Gerais; nº 10.350, de 30.12.94, do estado do Rio Grande do Sul; 

nº 6.855, de 13.5.95, do estado da Bahia; nº 3.595, de 19.1.95, do estado de Sergipe; nº 6.908, 

de 1º.7.96, do estado do Rio Grande do Norte; nº 6.308, de 2.7.96, do estado da Paraíba; e nº 

11.426, de 17.1.97, do estado de Pernambuco. 

Diante da instituição da PNRH, surgiu a necessidade de os Estados compatibilizarem 

suas normas administrativas à novel diretriz nacional, inclusive regulamentando, no âmbito de 

seus sistemas de gerenciamento constituídos, a outorga do uso dos recursos hídricos de seus 

domínios, a qual é o instrumento antecedente e indispensável à viabilização da cobrança 

legalmente instituída.
252

 

O SINGREH, também instituído pela Lei nº 9.433/97, reflete o modus operanti de 

todos os entes da Federação, devendo verificar-se uma articulação com estes. Os Estados, na 
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implementação de seus sistemas, em conformidade com o ordenamento constitucional, devem 

observar as disposições do sistema nacional.
253

 

Além de implementar a PNRH, o sistema visa, ainda, a coordenar a gestão integrada 

das águas; a arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; a 

planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; e a 

promover a cobrança pelo uso desses recursos.
254

 

A estrutura do SINGREH é integrada, conforme retrata o Organograma abaixo, pelas 

seguintes figuras representativas: Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; Comitês de Bacias Hidrográficas; Agências de 

Águas; e órgãos dos Governos Federal, Estaduais e Municipais de gestão de recursos hídricos. 
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Organograma I – Modelo Brasileiro de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
255

. 

 

Os diversos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos são ligados por laços de hierarquia e de cooperação, impedindo que suas ações se 

dêem de forma antagônica e descoordenada. 

Os Conselhos (Nacionais e Estaduais) e os Comitês de Bacia Hidrográfica são 

colegiados democráticos formados por representantes dos Governos e da Sociedade Civil 

(compreendendo segmentos dos usuários e entidades não-governamentais), para a gestão dos 
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recursos hídricos.
256

 Devido à sua composição, todos os setores interessados decidem, no 

âmbito dos Conselhos, como planejar e gerenciar de forma participativa o uso da água, 

compatibilizando a ação humana, em qualquer de suas manifestações, com a dinâmica do 

Ciclo Hidrológico, contribuindo, assim, para preservar os diversos usos do recurso.
257

 

A Secretaria Executiva e as Agências de Água desempenham funções 

administrativas, nas esferas, respectivamente, do CNRH e dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

O Decreto nº 5.776, de 2006
258

, o qual dispõe acerca da estrutura regimental do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), entre outras providências, define a Secretaria de 

Recursos Hídricos (SRH) como órgão específico singular, com a competência para exercer a 

função de Secretaria-Executiva do CNRH.  

Entre as atribuições da Secretaria, sublinhe-se a de coordenar, em sua esfera de 

competência, a elaboração de planos, programas e projetos nacionais, referentes a águas 

subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de suas ações, dentro do princípio da gestão 

integrada de recursos hídricos. 

                                                 
256

 Ressalta-se, na participação dos Conselhos e dos Comitês na gestão das águas, o princípio da subsidiariedade, 

que pode ser definido como “um conceito jurídico-político plurívoco, cuja principal característica é a 

delimitação das instâncias pertinentes para solução das questões que demandam algum tipo de escolha 

política”. Nesse sentido, o princípio se presta “ora à explicitação dos termos e do relacionamento entre o 

Estado e a sociedade civil, ora na determinação das competências entre os órgãos federativos, ou ainda, quando 

compõe o preceito da atuação subsidiária do Estado na ordem econômica que determina a regulação das 

atividades produtivas dos particulares, em oposição à execução direta destas atividades pelo próprio Estado”. 

(GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; e XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Regulação do uso da água no 

Brasil: participação popular, subsidiariedade e equilíbrio ambiental na proteção dos Direitos Humanos. (p.151-

175). In Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a óptica do Direito 

Econômico. Fabiano André de Souza et al (org.). Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p.163-164.) 
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 GRAF. Ana Cláudia Bento. A tutela dos Estados sobre as águas. In Águas: aspectos jurídicos e ambientais. 

Vladimir Passos de Freitas (coord.). Curitiba: Editora Juruá, 2005, p.67. 
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 O Decreto nº 5.776/2006 revogou o Decreto nº 4.755, de 2003 (Aprova a estrutura regimental do Ministério 

do Meio Ambiente e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 

Ministério do Meio Ambiente, e dá outras providências). 
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O papel da SRH, portanto, deve ser o estabelecimento de diretrizes nacionais e de 

coordenação, nos casos onde a representação do País seja necessária, como, por exemplo, o 

Projeto Aquífero “Guarani”.
259

 

No tocante às ações relacionadas às águas subterrâneas empreendidas pela Secretaria, 

em nível nacional, destaque-se, ainda, a criação da Câmara Técnica Permanente de Águas 

Subterrâneas no âmbito do CNRH, o lançamento do Programa Nacional de Águas 

Subterrâneas (PAS), bem como a publicação das Resoluções do CNRH, de nº 15/2001, que 

estabelece as diretrizes gerais para a gestão de águas subterrâneas, e a de nº 22/2002, que 

determina as diretrizes para a inserção das águas subterrâneas nos Planos de Recursos 

Hídricos. 

A SRH, como elaboradora de planos, programas e projetos nacionais referentes à 

água subterrânea, é eixo estratégico para a formulação de políticas públicas para o Setor. 

Neste sentido, o PAS coloca-se como agente catalisador das ações necessárias ao 

fortalecimento da gestão das águas subterrâneas, as quais devem ser empreendidas por meio 

da articulação com os Estados. 

Já as Agências de Água são órgãos executivos dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

sendo justamente elas que executam ou viabilizam as decisões do referido Comitê, exercendo 

funções de planejamento, informação e finanças. Entretanto, deve ser ressalvado que essas 

Agências não executam obras, repassando apenas os recursos financeiros arrecadados com a 
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 O Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero “Guarani” tem sua 

importância no fato de ser um projeto com enfoque na gestão de águas subterrâneas transfronteiriças, 
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e Goiás), e relevante papel geopolítico na região do Mercosul. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. A SRH e 

as águas subterrâneas. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/srh/pas/capa/index.html>. Acesso em 08 

dez 2006.). 
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cobrança pelo uso/poluição dos recursos hídricos, para que os usuários possam resolver seus 

problemas hidroambientais.
260

 

No âmbito dos Estados, a estrutura do sistema de gerenciamento varia em 

conformidade com as respectivas leis instituidoras. Contudo, reafirma-se a necessidade da 

integração da gestão dos recursos hídricos em nível nacional e estadual, em decorrência da 

indissociabilidade das águas no Ciclo Hidrológico. 

Assim, os Estados podem criar Agências de Águas diferentes do sistema preconizado 

pela Lei. nº 9.433/97, desde que não desvirtuem a estrutura do Sistema Nacional, visto que a 

Constituição não retira deles a autonomia de legislar supletivamente sobre o Sistema Estadual 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
261

 

A Lei mencionada destaca as águas superficiais e, como resultado, aparenta, a 

princípio, institucionalizar o extrativismo empírico e improvisado vigente da água 

subterrânea. 

No entanto, se melhor observadas as disposições legais, em especial os Arts. 12, 

Inciso II
262

; 49, Inciso V
263

; e 50, Inciso IV
264

, da Lei das Águas, e por todo o discorrido, 

constata-se que a abordagem extrativista tradicional da água subterrânea deverá ser 

rapidamente substituída pelo planejamento/gerenciamento integrado das condições de uso e 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos hídricos: Direito brasileiro e internacional. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p.116. 
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 Art. 12, da Lei nº 9.433/97: “Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 

recursos hídricos: II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 
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 Art. 49, da Lei nº 9.433/97: “Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos: V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização”. 
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 Art. 50, da Lei nº 9.433/97: “Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução 

de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da 

União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará 

sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração: IV - embargo definitivo, com 
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subterrânea”. 



 

 

117 

 

conservação das águas disponíveis – atmosféricas, superficiais e subterrâneas – na bacia 

hidrográfica ou na unidade física territorial em questão.
265

 

 

4.1.3 Regulação do Uso da Água na exploração petrolífera 

Discutidas as questões relativas à competência constitucionalmente estabelecida para 

o Estado (ente federativo), no que diz respeito à gestão de recursos hídricos sob o seu domínio 

– incluídas as águas subterrâneas e, naturalmente, as águas produzidas – e ao papel 

desempenhado por esse ente da Federação no âmbito da PNRH, instituída pela Lei nº 

9.433/97, deter-se-á, neste ponto, na abordagem da função regulatória desempenhada pelo 

Poder Público na esfera do controle da produção de água nos poços petrolíferos. 

Destaque-se que, através da regulação, é que o Estado (Poder Público) busca 

disciplinar as atividades do Setor Petrolífero, seu desenvolvimento e estruturação, em nome 

de interesses de ordem pública referentes aos consumidores, ao meio ambiente, à economia e 

à própria estrutura do mercado de petróleo e gás natural. 

Antes de embarcar na apreciação da regulação aplicada à água produzida, faz-se 

necessário realizar algumas considerações acerca dos poderes conferidos às Agências 

Reguladoras e da extensão de tais poderes, para, deste modo, compreender-se a atuação da 

ANP e da Agência Nacional de Águas (ANA), no sentido do controle das atividades dos 

agentes regulados. 

Essas agências foram introduzidas no Direito Norte-Americano nas últimas décadas 

do século XIX, embora só tenham vindo a se consolidar na paisagem administrativa dos 

Estados Unidos da América (EUA) a partir do New Deal, definido como a mudança de 

postura governamental de grande impacto nos EUA, sob o governo de Franklin Roosevelt. Tal 
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mudança teve por escopo retirar o país da Depressão, ocorrida nos anos 30. Essa forte ruptura 

balizou o surgimento, no cenário norte-americano, do denominado the regulatory state – ou 

seja, concebia-se o Estado altamente intervencionista em matéria econômica, 

instrumentalizando-se tal situação, precisamente através das agências. 

Alguns países europeus de tradição jurídica romano-germânica também seguiram a 

tendência norte-americana de criar agências reguladoras independentes com poderes de 

normatizar e fiscalizar certas áreas da atividade econômica revestidas de grande interesse 

público.  

Bem antes, inclusive, de serem recepcionadas pelo Direito Brasileiro, essas entidades 

aportaram no Direito Europeu com toda a carga de indagações jurídicas que marcaram a sua 

evolução no Direito Norte-Americano. 

No Direito Francês, por exemplo, foram introduzidas algumas agências 

razoavelmente espelhadas no modelo norte-americano. Por ocasião da instituição de cada uma 

delas, questões constitucionais, também debatidas nos EUA, vieram à tona. Uma dessas 

indagações, referente à alegação de que as agências francesas constituiriam uma violação ao 

princípio de separação dos poderes, especialmente por disporem do enorme poder de aplicar 

pesadas multas às empresas privadas – o que seria uma atribuição exclusiva do Poder 

Judiciário –, foi objeto de julgamento do Conselho Constitucional francês, que se posicionou 

no seguinte sentido: 

 

[...] o princípio de separação dos poderes, como nenhum outro princípio ou regra de 

valor constitucional, não impede que uma autoridade administrativa independente, 

agindo com prerrogativas de supremacia [puissance publique], possa exercer um 

poder punitivo, desde que, de um lado, a sanção a ser aplicada exclua toda privação 

da liberdade e, de outro lado, que o exercício do poder sancionatório seja legalmente 

acompanhado de medidas destinadas a salvaguardar os direitos e liberdades 

constitucionalmente garantidos [...]
266

.  
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 “Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur 

constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de 
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Dado o caráter de utilidade pública identificado na atividade de exploração e 

produção de petróleo em campos nacionais, de notável função estratégica dentro do cenário 

energético mundial, constata-se que os princípios que a regem são de ordem pública, havendo 

a necessidade da existência de uma gama de regulamentos expedidos pelos órgãos 

competentes para disciplinar o Setor, tornando-o eficiente, seguro e responsável. As 

características de utilidade pública da atividade exercida pelo concessionário conferem-lhe, 

portanto, o ônus de adequar-se a uma forte regulamentação. 

A importância do que é produzido pelo concessionário – o petróleo - é patente, 

sendo, inclusive, o consumo de seus derivados pela Sociedade algo indispensável, o que só 

reforça a enorme rentabilidade da atividade. O concessionário, por sua vez, deve adotar uma 

conduta idônea, diligente e transparente diante de toda a população, buscando atender a sua 

função social. Todos esses fatores refletem-se na imprescindibilidade de uma aplicação séria e 

rigorosa das restrições e regulações jurídicas incidentes. 

Já no que tange à amplitude das funções exercidas pelas Agências Reguladoras, 

verifica-se que esta é alvo de debate e crítica por parte da doutrina nacional, a qual, a exemplo 

do que ocorre no âmbito doutrinário alienígena, não aceita facilmente que um órgão 

administrativo reúna funções administrativas com outras “quase legislativas” e “quase 

judiciais”
267

, conquanto muitas sejam as vozes dos que reputam necessária a reunião de tais 

poderes no órgão regulador.  

                                                                                                                                                         
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dés lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être 

infligé est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti 

par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis” (Decisão n° 

2006-535 DC de 30 mar. 2006. Loi pour l'égalité des chances.). 
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 Numa tentativa de conceituar as agências nacionais, Marçal Justen Filho define-as como autarquias especiais, 

criadas por lei para intervenção estatal no domínio econômico e dotadas de competência para regulação de setor 

específico, inclusive com poderes de natureza regulamentar e para arbitramento de conflitos entre particulares, e 

sujeita a regime jurídico que assegure sua autonomia em face da administração direta. O autor, ao discutir a 

compatibilidade da agência independente com o princípio da soberania popular, afirma não haver 

inconstitucionalidade na atribuição de competências estatais a agentes cujo provimento faz-se sem eleição 
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Nesse sentido, ainda no início da década de 40, propugnava-se pela concentração das 

funções típicas dos três poderes, nos órgãos de regulação, denominadas de “comissões de 

fiscalização e controle para os serviços de utilidade pública”. Tais “comissões” deveriam ser 

autarquias com poderes “semi-judiciais, administrativos e normativos”, e constituídas por 

peritos e juristas com elevado sentido público.
268

 

No âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores, já se tem consolidado o 

entendimento de que “a inobservância da sistemática normativa laboriosamente estipulada 

pela ANP significaria subverter e obliterar rígidos critérios técnicos estatuídos para o regular 

desempenho das atividades integrantes da denominada Indústria do Petróleo"
269

. Esta posição 

justifica-se pela constatação de que a ANP tem por finalidade institucional justamente a de 

promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da 

indústria petrolífera.
270

 

                                                                                                                                                         
popular. Justem Filho defende as agências independentes como opção “técnica” que permite novas soluções para 

promover a implementação do interesse público, em face das dificuldades enfrentadas na dinâmica dos poderes 

clássicos. Numa consideração crítica acerca da figura da agência, o autor aponta como potencial benefício a 

dinamização de produção normativa, isso porque a dimensão quantitativa e a complexidade são problemas que 

levam a tornar vagarosa a regulação estatal sobre certas matérias, e como potencial malefício o fato de o poder 

da agência ser fundado na ausência de instrumentos de legitimação política, entendendo que a produção de 

regulação fundada apenas em considerações técnicas pode comprometer a legitimação política das decisões 

adotadas. (JUSTEN FILHO, Marçal. As agências no direito brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002, p.286-411.) 
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras: instrumentos de fortalecimento do Estado. 
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p. 26. 
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 “Administrativo. Recurso especial. Aquisição de combustíveis por distribuidoras. Opção pelo regime de 

pedidos mensais. Submissão à portaria da Agência Nacional do Petróleo nº 72/2000. Legalidade. Ausência de 

violação à lei nº 9.478/97, arts. 1º e 8º”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 

676.172-RJ (2004/0126011-1). TM Distribuidora de Petróleo LTDA e ANP. Relator: Min. José Delgado. 

Brasília, 2 jun. 2005. Disponível em: 

<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=676172&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=2>. 
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 O dispositivo Constitucional que carreia a definição do princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88) 

expressa que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei”. Diante da 

pluralidade normativa atinente ao Estado contemporâneo, todavia, torna-se necessário concluir que não apenas a 
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Essa atuação normativa por parte da Agência Reguladora, entre suas outras funções, 

no que tange à atividade de exploração e produção petrolífera, é uma decorrência do próprio 

texto constitucional, nos termos de seu Art. 177, § 2º, até mesmo em virtude do monopólio de 

exploração do petróleo detido pela União. O referido texto reserva para o tema tratamento 

específico e diverso do genericamente estatuído no bojo do Art. 170 da Carta Fundamental.  

Oportuno ressaltar que este é o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), para quem a intervenção regulatória da União, no Setor Petrolífero, constitui 

um imperativo para a própria garantia do abastecimento de combustíveis em todo o território 

nacional, assim como para a eficiente consecução dos mais relevantes interesses públicos 

relacionados ao segmento econômico, tais como o primado da soberania nacional, da garantia 

da incolumidade pública, da defesa dos direitos e interesses dos consumidores e da defesa do 

meio ambiente, dentre outros de sobrelevada estatura.
271

 

Com efeito, a especialização exigida pelo Setor do Petróleo e Gás Natural justifica o 

poder regulamentar da Agência, cabendo ao ente regulador desse segmento a normatização de 

questões técnicas e econômicas, as quais não seriam realizadas de modo satisfatório pelo 

Poder Legislativo, em face de sua abstração.
272

 

Resta claro, portanto, que a veiculação de normas pela Administração Pública através 

das Agências Reguladoras é possível, desde que haja a delegação em lei. No tocante à 

inovação da ordem jurídica, destaca-se que os regulamentos executivos não são figuras que se 
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prestam ao papel de simples repetidores da lei, podendo, assim, trazer consigo uma certa 

carga inovadora, desde que esta não seja originária, vinculando-se a princípios preconizados 

pela lei.
273

 

Cabe, ainda, registrar que a atividade de fiscalização da ANP configura-se 

expressamente reafirmada pela Lei nº 9.847/99, tendo a autarquia legitimidade para autuar e 

aplicar sanção administrativa, decorrente do exercício do seu poder de polícia administrativa. 

A Lei Federal nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, é a que dispõe, efetivamente, 

sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, 

prevendo sanções administrativas, que são: a apreensão, o cancelamento do registro, a 

suspensão do funcionamento, a revogação de autorização, além das multas, para os agentes 

econômicos que venham a desrespeitar a legislação em vigor. 

Nas atividades de exploração e produção do petróleo, a ANP inicia a sua função 

regulatória com a elaboração de edital de licitação e do contrato econômico de concessão. 

Trata-se do momento adequado para que sejam concretizadas as medidas de proteção do meio 

ambiente (que englobam a proteção aos recursos hídricos), com a definição objetiva das 

medidas que deverão ser adotadas pelos contratados ao longo da realização das atividades, tal 

qual preleciona o Art. 44, I, da Lei 9.478/97
274

.
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 É importante observar que a atribuição de competência normativa para complementar a lei justifica-se pelo 

objetivo de otimizar a atual intervenção econômica estatal, conferindo-lhe máxima eficiência. Logo, não 
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tomando em vista os critérios mais apropriados, aditar atos que complementem a disciplina normativa – 

entendendo-se por isso a enunciação das demais circunstâncias de fato constituintes da hipótese e dos ângulos 

complementares do mandamento”. (JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras 

independentes. São Paulo: Malheiros, 2002, p.523.) 
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 O art. 44, I, da Lei nº 9.478/97, dispõe que: “Art. 44- O contrato estabelecerá que o concessionário estará 

obrigado a: I- adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos reservatórios e 
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Quanto a este particular, viu-se, anteriormente, que os contratos de concessão, em 

consonância com a Lei do Petróleo
276

, vedam, expressamente, ao concessionário a utilização, 

o usufruto ou a disposição, de qualquer maneira e a qualquer título, total ou parcialmente, dos 

recursos naturais neles não inclusos, salvo quando devidamente autorizados, de acordo com a 

legislação brasileira aplicável. 

Logo, a ANP torna claro que, através do contrato de concessão estabelecido com o 

concessionário, não se está conferindo o direito de uso da água presente nos reservatórios e da 

produzida por ocasião da exploração petrolífera, devendo este ser obtido frente aos órgãos 

competentes, definidos em cada Estado da Federação de acordo com sua estrutura 

administrativa (no caso de recursos hídricos de domínio da União, tal atribuição é, 

atualmente, conferida à ANA). 

Nesse sentido, a atuação da ANP no controle e fiscalização do Setor, visando à 

proteção dos recursos naturais, ocorre através da edição de Resoluções e demais atos 

administrativos, os quais se reportam, em regra, ao dever de comunicação de descobertas. 

Exemplo disto é a Portaria ANP nº 283/2001, aprovando o Regulamento Técnico ANP nº 

4/2001, que, por sua vez, estabelece os procedimentos para a coleta de amostras de rocha e de 

fluidos de poços perfurados pelos operadores nas bacias sedimentares brasileiras. Tais 

amostras serão identificadas com as características relativas à sua procedência (nome do poço 

e do bloco ou campo em que o poço foi perfurado), à sua coleta (hora e data), aos testes 

realizados (identificação do teste, com data da sua realização e seu intervalo de profundidade) 

e ao tipo de operação desempenhado pela Companhia. Além desses dados, deverão ser 

                                                                                                                                                         
de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a proteção do meio 

ambiente.” 
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informados, na mesma oportunidade, os referentes à(ao): formação geológica 

testada/amostrada;  profundidade da coleta da amostra; local da coleta; temperatura da 

amostra; volume de água produzida até o momento da coleta; pressões; indicações quanto à 

qualidade das amostras e contaminação; planilha contendo o volume dos fluidos utilizados e 

recuperados na operação, para as amostras de água; informações de Basic Sediments and 

Water (BSW)
277

 e características do fluido de completação (composição, salinidade etc.). 

Ainda na linha da reunião de informações e tendo como meta o acompanhamento e 

fiscalização das atividades de produção, destaque-se a Portaria ANP nº 100/2000, que dispõe 

acerca de aspectos técnicos relativos ao Programa Anual de Produção para os Campos de 

Petróleo e Gás Natural (Programa em que se discriminam as previsões de produção e 

movimentação de petróleo, gás natural, água e outros fluidos e resíduos oriundos do processo 

de produção de cada campo), que devem ser entregues à ANP pelo concessionário, ficando 

submetidos à aprovação da Agência para a sua execução e a determinação de revisão. 

Entre as planilhas que integram o referido Plano, destaque-se a que se refere à 

previsão de produção e movimentação de água. Nela deve-se informar sobre: os volumes de 

água recebidos de outros campos ou de água captada, na superfície ou em subsuperfície (doce 

ou salgada), com a finalidade de reinjeção, e a previsão dos volumes de água produzida a 

serem descartados em poços (injetados) e na superfície, dentro do campo, nos locais 

estabelecidos nos Programas de Trabalho e de Orçamento
278

. Outro dado a ser informado é o 

referente aos volumes a serem transferidos para fora da área do campo.  

Essa planilha deve, ainda, apresentar as previsões de volume de injeção de água 

separadamente, apenas com a finalidade de recuperação secundária em reservatórios. 
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Conjuntamente com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), a ANP editou também, no ano de 2000, a Portaria nº 1, aprovando 

regulamento técnico destinado a estabelecer as condições e requisitos mínimos para os 

sistemas de medição de petróleo e gás natural, possibilitando o controle fiscal e operacional 

sobre a produção, a partir de resultados acurados e completos de medição. Nesse sentido, o 

regulamento determina que sejam realizadas, nos pontos de medição, além das avaliações do 

volume de hidrocarbonetos produzidos e movimentados, as medições volumétricas de água, 

para controle operacional dos volumes produzidos, captados, injetados e descartados. 

Todos esses dados fornecidos pelo concessionário à Agência, relativos à água 

subterrânea produzida (ou a ser produzida), deverão compor o sistema de informações sobre 

recursos hídricos, instrumento da PNRH (além dos já mencionados no sub-tópico anterior) 

que se funda em um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes na sua gestão
279

. A composição 

de uma precisa base de dados viabiliza o planejamento e a intervenção, possibilitando, ainda, 

a avaliação de diferentes indicadores de ocorrência, uso e aproveitamento dos recursos 

hídricos. 

Para tanto, é imperativa a comunicação entre a ANP e os órgãos gestores de recursos 

hídricos incumbidos, na esfera estadual, pelas respectivas legislações, de implantar e gerir o 

sistema estadual de informações sobre esses recursos, a exemplo do que faz a ANA, 

responsável pela implementação e manutenção do sistema em âmbito nacional. 

Citem-se, também, a título de exemplo de regulações normativas expedidas pela 

ANP, as Portarias definidas de forma a condicionar a atuação dos concessionários aos 

parâmetros ambientais: a de nº 176/1999, que regulamenta e estabelece procedimentos para o 

abandono dos poços perfurados nas áreas de concessão; e a de nº 259/2000, que exige a 
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apresentação, por parte dos concessionários, das medidas de proteção ambiental durante as 

atividades de perfuração, teste de poços e aquisição sísmica.
280

 

Observe-se que essa atuação protecionista da Agência, com relação aos recursos 

hídricos, encontra-se, inclusive, em consonância com a orientação da Constituição pátria, à 

medida que esta elevou a tutela do meio ambiente ao patamar de direito fundamental, no seu 

Art. 5º, Inciso LXXIII.
281

  

Todavia, parâmetros objetivos devem ser seguidos pela ANP na fixação de normas 

técnicas ambientais, visto que, sendo a Agência parte contratual na relação com o 

concessionário, não se pode admitir que a fixação das obrigações ambientais fique sujeita ao 

seu arbítrio exclusivo. Cláusula do contrato de concessão que previsse essa possibilidade teria 

natureza de cláusula potestativa, que não é admitida no Direito Brasileiro.
282

 

Neste aspecto, ganha relevância a atuação dos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis pela melhoria da qualidade 

ambiental. Estes compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), estruturado pela 

Lei nº 6.938/81.
283

 

A ANA, instituída pela Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, é autarquia administrativa 

e financeira vinculada ao MMA, que funciona, em regra, como braço executivo do CNRH.  

Na verdade, as atribuições dessa agência bifurcam-se em duas vertentes. A primeira 

delas refere-se às competências, concernentes à PNRH, da implementação, da 
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operacionalização, do controle e da avaliação dos instrumentos da política nacional, devendo, 

nesse intento, obedecer fielmente à Lei nº 9.433/97 e às Resoluções do CNRH, na área de sua 

competência. A segunda vertente é concernente às atribuições relacionadas às águas de 

domínio da União
284

, cabendo à ANA a outorga de uso desses recursos; a arrecadação, 

distribuição e aplicação das receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; e a fiscalização dos usos desses recursos.
285

 

Conforme já foi observado, o Ciclo Hidrológico não segue a lógica do ordenamento 

político-territorial adotado no País. Logo, situações há em que, ao produzir-se petróleo em um 

determinado campo, inserto no Estado B, identifica-se, conjuntamente com o óleo, a produção 

de água advinda de aquífero cujas dimensões não obedecem aos limites desse Estado, visto se 

estender ao subsolo do Estado A, conforme ilustra a Figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI - Produção de Água de Aquífero que atravessa mais de um Estado. 
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Diante dessa situação, consideram-se, hipoteticamente, três possibilidades 

relacionadas à definição da titularidade: atribuir o domínio da União sobre o aquífero, 

cabendo a este, por consequência, a gestão do recurso hídrico explorado, no que se aplicariam 

todas as disposições relativas à atuação da ANA como órgão fiscalizador e gestor do uso de 

recursos hídricos de domínio da União; imputar o domínio conjunto dos Estados sobre o 

aquífero, devendo observar-se a gestão integrada através da articulação entre os órgãos de 

cada um dos entes federados, sem perder de vista os fundamentos da PNRH; ou, ainda, 

considerar o domínio do Estado B, em razão de ter-se realizado a captação da água através de 

poço instalado em seu território, cabendo-lhe, assim, através de seus órgãos, a gestão do 

recurso hídrico.
286

 

Não se dedicará, no presente estudo, à titularidade dos recursos hídricos advindos de 

aquíferos que atravessem mais de um Estado. Até então indefinida e gerando divergências 

doutrinárias, tal atribuição de titularidade encontra-se, ainda, em discussão no Congresso 

Nacional
287

. O que importa aqui, quanto à produção de água nos poços petrolíferos, é destacar 
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 No tocante aos Arts. 20, III, e 26, I, da Carta Magna, Eduardo Coral Viegas afirma que “a sua redação deixa 
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Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 56). 
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a atuação da ANA na implementação, operacionalização, controle e avaliação dos 

instrumentos da PNRH.  

Assim, tem-se que a ação reguladora
288

 da referida Agência baseia-se, de toda forma, 

nos fundamentos, objetivos e diretrizes da PNRH, visando a garantir as necessidades e 

prioridades de uso das águas.  

Estão entre as atribuições da ANA, a serem observadas na gestão das águas 

subterrâneas: a atribuição fiscalizatória (a supervisão, controle e avaliação das ações e 

atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos, 

bem como a fiscalização das condições de operação de reservatórios por agentes públicos e 

privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos 

planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas); a atribuição normativa
289

 (a 

disciplina, em caráter normativo, da implementação, da operacionalização, do controle e da 

avaliação dos instrumentos da PNRH); a atribuição de planejamento (estímulo e apoio às 

iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica; promoção de ações 

destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do SNGRH, 

em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos 

Estados e Municípios; e elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos 

financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e 

distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido 

nos planos de recursos hídricos); a atribuição informativa (organização, implantação e gestão 

do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos); e a atribuição de fomento 
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 A regulação exercida pela ANA é a que Celso Antônio Bandeira de Mello designa de “regulação de uso de 
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(estímulo à pesquisa e à capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos; 

apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos; e proposição ao CNRH 

do estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e 

quantitativa de recursos hídricos). 

O apoio da ANA à implementação da gestão de recursos hídricos nos Estados dá-se 

por meio da celebração de Convênios de Cooperação entre a Agência e os órgãos gestores 

estaduais. E, para que os Estados, por sua vez, possam gerir as águas de seu domínio, devem 

editar normas que garantirão uma atuação do Executivo em consonância com a vontade geral, 

representada pelo Poder Legislativo, que consubstancia as tendências do corpo social.
290

  

Os Estados devem, portanto, obedecer às normas gerais constantes da Lei nº 

9.433/1997 e da Lei nº 9.984/2000, criando sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos 

estaduais com órgãos semelhantes aos do SNGRH, com composição e atribuições 

semelhantes, devendo os seus respectivos Conselhos Estaduais atender às diretrizes constantes 

dos atos do CNRH, dos quais já se destacaram as Resoluções de nº 15/2001, que estabelece as 

diretrizes gerais para a gestão de águas subterrâneas, e a de nº 22/2002, que determina as 

diretrizes para a inserção das águas subterrâneas nos Planos de Recursos Hídricos, podendo 

suplementar tais normas gerais para atender às peculiaridades locais.
291

 

A maioria dos Estados Brasileiros ainda carece de legislação e ação específicas para 

essa importante fração dos recursos hídricos representada pelas águas subterrâneas. Visando à 

implementação da política de recursos hídricos em âmbito estadual, assim como ao próprio 

avanço da PNRH, os Poderes Executivos Estaduais devem buscar interagir com os órgãos da 
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União – o Ministério do Meio Ambiente (MMA), por exemplo –, os quais podem cooperar na 

elaboração da legislação estadual, oferecendo subsídios e apoio técnico. 

Nesse sentido, em 2001, o MMA lançou o já mencionado PAS, passando a estruturá-

lo através do envio sistemático de questionários aos Estados, como forma de uma tomada de 

conhecimento do estágio de desenvolvimento da gestão e da realização de oficinas regionais. 

A finalidade de tal estratégia metodológica era elaborar um documento-base para a 

formulação de políticas e diretrizes para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, cujo 

domínio é constitucionalmente atribuído aos Estados Federados.
292

 

Poucos Estados (Pará, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), porém, têm 

instituídos diplomas legais relativos à proteção específica das águas subterrâneas; outros 

(Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso) possuem 

regulamentação específica referente apenas à outorga dessas águas
293

. A maioria, como se 

constata, necessita empreender esforços no sentido de vir a integrar, de forma efetiva, através 

da promoção de ajustes em todas as legislações, as águas subterrâneas à Política Estadual de 

Recursos Hídricos, uma vez que, atualmente, o controle dos usos e da qualidade das águas 

subterrâneas pelos Estados, seja pela ausência de regulamentação, seja pela dispersão ou falta 

de articulação legal e institucional, apresenta-se, na prática, insatisfatório, a ponto de não se 

verificar qualquer ingerência dos órgãos estaduais sobre a produção do avantajado volume de 

água nos poços petrolíferos. 

No que diz respeito à necessária obtenção de outorga para a produção de água nos 

poços de petróleo/gás explorados, no âmbito dos sistemas estaduais de recursos hídricos, 

verifica-se que os dispositivos legais mencionados (Art. 12, Incisos II e V, da Lei nº 9.433/97) 

não estão sendo efetivamente aplicados. Isto porque não se encontra, ainda, disseminada a 
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aplicação de um procedimento de outorga do uso da água na esfera das atividades de E&P, 

quanto à alteração causada nos aquíferos subterrâneos em razão da produção de água nos 

poços petrolíferos. 

Observa-se que o instrumento de gestão é aplicado apenas quando há a captação de 

águas doces superficiais com o intuito de injeção nos poços e incremento do fator 

recuperação. Ignora-se, assim, o fato de que se configura uso de recurso hídrico quando, por 

ocasião da explotação de hidrocarbonetos dos reservatórios, capta-se água de aquífero 

subterrâneo.  

Mesmo tratando-se de uma consequência acidental (embora previsível) da atividade 

desenvolvida, ou seja, ainda que tal captação não seja intencional, não se encontra 

desconfigurado aí o predicado de uso. Ao obter a concessão para a exploração de um 

reservatório, o concessionário, conforme se verificou anteriormente, obtém o direito de posse 

sobre o hidrocarboneto que vier a produzir, não se incluindo, porém, no contrato, o direito 

sobre qualquer outro recurso natural. Tanto é assim que, diante de qualquer descoberta, é 

indispensável a sua comunicação à concedente (ANP), de acordo com o regulamento técnico 

por ela editado
294

, para que haja a devida incidência da legislação aplicável. 

As empresas, no atual cenário internacional, devem adotar um critério de precaução 

com respeito às questões ambientais e às iniciativas para promover uma maior 

responsabilidade ambiental, além de deverem fomentar o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias ecologicamente racionais.
295
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No cenário nacional, a CF/88
296

 foi a primeira Carta Brasileira a tratar 

deliberadamente da questão ambiental, assumindo o tratamento da matéria em termos amplos 

e modernos. Além de trazer um capítulo específico sobre o meio ambiente, inserido no título 

da ordem social (Capítulo VI do Título VIII), o texto da Constituição é permeado pela questão 

ambiental.
297

 

Desta forma, a referida Carta Magna abriu espaços para a participação e atuação da 

população na preservação e na defesa ambiental, impondo à coletividade o dever de defender 

o meio ambiente (Artigo 225, caput, CF/88) e colocando como direito fundamental de todos 

os cidadãos brasileiros, por meio da Ação Popular, a proteção ambiental determinada no 

Artigo 5º, Inciso LXXIII, CF/88. Estabeleceu, ainda, essa  Carta que o meio ambiente é um 

bem de uso comum do povo, assegurando a todos o direito a um meio ambiente equilibrado, 

impondo, assim, ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a 

presente e futuras gerações, com uma ampliação das ações judiciais na tutela ambiental.
298

 

A preocupação da Constituição atual é um marco histórico de inegável valor, visto 

que as que a antecederam não se preocuparam com a proteção do meio ambiente, inclusive 

sem sequer empregar a expressão “meio ambiente”.
299

  

Dentre os vários dispositivos constitucionais que se propõem a regrar o tema, 

destaca-se pela relevância, no contexto do presente estudo, o Artigo 170, VI
300

, que reputa a 

defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica.  
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Assim, compreende-se, pelo dispositivo, que a atividade econômica só pode 

desenvolver-se de forma legítima se atender ao princípio da defesa do meio ambiente, entre os 

demais relacionados no mesmo artigo.  

A empresa, como é sabido, relaciona-se com o meio ambiente causando impactos de 

diferentes tipos e intensidades. Dessa maneira, ela é ambientalmente responsável quando 

procura minimizar os impactos negativos e ampliar os positivos. Caso haja desatendimento a 

esse preceito de status constitucional, recai a aplicação da responsabilidade à empresa e a seus 

dirigentes, na forma do Artigo 173, §5º, da CF/88. 

A água é um dos bens jurídicos fundamentais à vida em nosso Planeta, possuindo um 

valor ambiental intrínseco a ser resgatado e protegido, independentemente da existência de lei 

ou da opinião da doutrina
301

. Nesse sentido, não prospera o argumento de que a obtenção de 

outorga e consequente cobrança da água produzida inviabilizam a produção de petróleo/gás 

no País, em razão da agregação de custos à atividade, numa forma de justificar a ausência de 

controle estatal sobre a produção de água nos poços petrolíferos.  

 

4.2 O TRATAMENTO, O REAPROVEITAMENTO E O DESCARTE DA ÁGUA 

PRODUZIDA 

A água produzida representa o principal produto residual na corrente da indústria 

petrolífera e de gás. A raiz do problema, qual seja, a produção em si da água nos poços de 

petróleo/gás, não é atacada diretamente, visto que, conforme já se aventou, é, em geral, uma 
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manobra de difícil execução
302

. Aliás, o grande desafio enfrentado diante da elevada produção 

de água nos poços petrolíferos consiste na destinação dada a ela pelos agentes produtores. 

Através da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico do Setor 

Petrolífero, buscam-se soluções ambientalmente corretas e que, sempre que possível, 

privilegiem o incremento da capacidade produtiva dos poços, considerando que, em certo 

momento, o volume de água produzida poderá tornar economicamente inviável a 

continuidade da produção de petróleo, a ponto de se chegar a constatar a necessidade de 

fechamento e abandono do poço. Num caso desse, tem-se uma produção de água danosa ao 

meio ambiente, na mesma medida que se mostra um transtorno financeiro para as 

Companhias. 

Ao tratar-se da atividade petrolífera, seja ela onshore ou offshore, o que se tem é uma 

atividade humana que possui, em todas as suas etapas, um altíssimo poder de impacto sobre o 

meio ambiente. Este, que se encontra elevado à categoria de bem jurídico essencial à vida, à 

saúde e à felicidade do homem, é objeto, no Estado Moderno, de forte proteção disciplinada 

em regulamentação específica, que, por sua vez, tem como fundamento a solidariedade. 

A exploração de petróleo offshore, por exemplo, mostra-se como uma atividade 

potencialmente perigosa, uma vez que, deixadas de serem adotadas medidas administrativas e 

de serem manejadas tecnologias apropriadas dentre as disponíveis, litros de hidrocarboneto 

podem vazar no ambiente marinho, provocando a mortandade de animais terrestres e da fauna 

ictiológica, destruição significativa da flora e danos à massa difusa dos habitantes de toda uma 

região e a indivíduos particularizados.
303
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Os prejuízos ambientais advindos da exploração de petróleo, no entanto, não se 

restringem aos ocasionados pelos derramamentos de óleo em ambiente marinho. Desde a 

etapa inicial da pesquisa de jazidas de petróleo e gás natural, que é o levantamento sísmico, 

consistente na emissão de pulsos de sons de cerca de 180 (cento e oitenta) decibéis a cada 6 

(seis) segundos, por canhões de ar comprimido, com o objetivo de mapear o subsolo marinho, 

até às fases seguintes de perfuração, produção, escoamento e desativação, verifica-se o 

desencadeamento de variados impactos agudos e crônicos sobre a fauna e a flora marinha.
304

 

Os danos causados pelos vazamentos de petróleo e derivados nas atividades on shore 

também são graves. Seja em poços terrestres, tanques de armazenamento, vagões ou 

caminhões de transporte, tais danos ocasionam problemas ao solo, contaminando-o com 

substâncias tóxicas e nocivas à saúde. Além de atingirem a flora e a fauna, eventualmente os 

vazamentos podem também atingir os lençóis freáticos, prejudicando o abastecimento de 

água. As áreas atingidas são de difícil recuperação, perpetrando-se os prejuízos por anos.
305

 

Diante da variedade de efeitos potencialmente prejudiciais que recaem sobre o 

ecossistema, advindos das atividades de E&P, observa-se que os descartes de fluidos de 

perfuração e cascalhos saturados de diferentes substâncias, incluindo compostos tóxicos e 

metais pesados, assim como os de água de produção e substâncias tóxicas utilizadas na 

manutenção dos dutos de escoamento, por muito tempo tolerados ou ignorados pelos órgãos 

estatais responsáveis pela defesa do meio ambiente, devem ser veementemente combatidos, 

tendo-se em vista os danos reais por eles causados. 
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Com relação à água produzida, em particular, verifica-se que, encarada como um 

resíduo indesejado na prospecção de petróleo, no passado ela tinha como destino principal o 

descarte.
306

  

O interesse da indústria volta-se para a produção de hidrocarbonetos, sendo, por isso, 

a presença de outras substâncias encarada como um fator prejudicial à comercialidade do 

poço, por influir negativamente em diversos aspectos, tais como transporte e segurança 

operacional. Por essa razão, inclusive, é que ocorre, na própria unidade de produção, seja 

terrestre, seja marítima, o processamento in loco, denominado “processamento primário”, que 

promove a separação água/óleo/gás, tratamento do óleo, a compressão do gás e o tratamento 

da água.
307

 

A Figura que segue ilustra o processamento primário, que torna possível o envio do 

petróleo para a refinaria dentro das especificações exigidas: no máximo 1 (um) por cento de 

BSW e mínimo teor de gases e sais.
308

 

 

 

Figura VII – Processamento Primário do Petróleo
309
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Contribuía, em geral, para a opção pelo descarte a inexistência de leis e regulamentos 

fortes o bastante para compelir os agentes produtores a optar por uma solução mais 

responsável sob o ponto de vista social e ambiental. 

A carência de um arcabouço legal e, consequentemente, de uma fiscalização dos 

órgãos públicos, no tocante à emissão desses efluentes em corpos de água, devia-se à própria 

inexistência de uma mentalidade direcionada para a preservação dos recursos naturais e à 

concepção antropocêntrica, de feição cartesiana e positivista, segundo a qual a natureza põe-

se à mercê da exploração humana, submetendo-se ao avanço técnico-científico e ao acúmulo 

de bens materiais, à custa de um modelo de desenvolvimento insustentável.
310

 

A intensa ação humana degradativa sobre a natureza e a resposta desta à sua 

intervenção conduziram a uma gradativa passagem do paradigma descrito 

(antropocêntrico),para um outro, de caráter misto, que envolve o ecocentrismo, no qual se 

eleva o meio ambiente à categoria de bem jurídico autonomamente tutelado, ainda quando 

não estejam sendo considerados valores humanos, como a vida, a segurança, a liberdade e o 

patrimônio.
311

 

No Brasil, a exploração de petróleo no mar, durante o período do monopólio da 

Petrobras, teve início com a descoberta do Campo “Guaricema”, na Plataforma Continental de 

Sergipe-Alagoas, sendo que o Campo “Garoupa”, na Bacia de Campos, foi a primeira grande 

descoberta no mar (final de 1974), e o Campo “Namorado”, na mesma Bacia, o primeiro 

gigante da Plataforma Continental Brasileira, em 1975. 
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Também na Bacia de Campos, foram descobertos o Campo “Marimba” e os gigantes 

“Albacora” (400 a 1.000 metros) e “Marlim” (700 a 1.200 metros), que já mostravam o 

caminho da exploração em águas profundas, em 1984/1985; além do Campo “Roncador”.
312

 

A descoberta de petróleo e a atividade de exploração em águas marinhas, embora 

tenham contribuído para conduzir o País à auto-suficiência na produção petrolífera, trouxeram 

consigo o incremento do potencial poluidor da atividade, robustecendo, inclusive, os riscos de 

comprometimento da higidez ambiental. 

Em repercussão à supramencionada mudança de paradigma e à visibilidade do 

potencial poluidor das atividades de E&P, foram editadas regulamentações para descarte de 

águas no mar, rios ou aquíferos profundos, as quais findaram por acarretar um aumento de 

custos de tratamento da água produzida, o que levou a uma busca por outras soluções para a 

questão do destino dessa água. 

O investimento em pesquisas e a elaboração de projetos de 

aprimoramento/desenvolvimento de técnicas ambientalmente recomendáveis de 

gerenciamento de água devem-se, também, em certa medida, ao amadurecimento dos poços 

produtores.  

Conforme já se salientou, à medida que o hidrocarboneto é explotado, estabelece-se 

uma variação do contato óleo/água dentro dos reservatórios, formando os cones de água e 

diminuindo a relação da produção óleo/água. Quanto mais maduro é o poço, ou seja, quanto 

mais avançada já se encontra a exploração, mais baixa é a produção de óleo, pois o campo 

aproxima-se da depletação
313

, e maiores são os volumes de água produzida. 
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Quando a formação de hidrocarbonetos está em contato direto com uma grande 

acumulação de água, utiliza-se, com frequência, o mecanismo de injeção de água nos poços, 

com a finalidade de aumentar o fator de recuperação do reservatório, possibilitando a 

continuidade da produção de óleo.
314

 

Se por um lado, porém, esse mecanismo possibilita a manutenção da pressão do 

reservatório em níveis elevados, favorecendo a produção de óleo, por outro contribui para o 

consumo excessivo de água doce para fins não primordiais, e, em certo momento, para o 

incremento do volume de água produzida.
315

 

 

 

Gráfico I - Produção de Óleo e Gerenciamento de Água (água injetada e produzida pela 

Petrobras, previsão até 2008)
316

. 
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O Gráfico acima demonstra que o volume de água produzida e injetada, através desse 

método de recuperação do hidrocarboneto, passa a ser superior ao volume de óleo produzido, 

gerando custos adicionais e problemas na produção
317

. Todavia, em razão dos preços do 

petróleo, da demanda inesgotável e da sua escassez, a injeção de água, ainda assim, mostra-se 

como uma opção atrativa.
318

 

A produção de água nos poços petrolíferos, conforme já se afirmou, é uma 

consequência inerente à própria atividade de exploração e produção de hidrocarbonetos. 

Embora sabendo que técnicas poderão ser desenvolvidas com o fito de eliminar ou atenuar tal 

aspecto do processo produtivo, o presente estudo lidará com a realidade atual, qual seja, a da 

inevitável produção de água nos poços petrolíferos. 

O Gráfico que segue, através de uma projeção ilustrativa, baseada no comportamento 

médio dos poços produtivos
319

, permite a visualização do incremento da produção óleo/água, 

durante a exploração de um reservatório petrolífero, o qual se deve não só à captação de água 

dos aquíferos subterrâneos, mas também à produção da própria água injetada. 
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Gráfico II – Curva Típica de Produção 

 

Enquanto no início havia a explotação de petróleo, em geral, dissociado do efluente, 

ainda nos primeiros dez anos de exploração, verifica-se que o volume de água produzida 

tornava-se considerável, superando a própria produção do hidrocarboneto. O desempenho da 

curva representativa da produção de óleo só apresenta-se crescente durante os três primeiros 

anos da exploração. Depois, observa-se que a tendência é de uma expressiva queda até à 

inviabilidade de se prosseguir com a atividade produtiva, visto que os ganhos econômicos 

passam a ser marginais. 

A utilização da água produzida nos poços com a finalidade de injeção, além de servir 

como meio de aumento do fator de recuperação do reservatório, soluciona o problema do 

consumo de água doce para fins de injeção. Trata-se, portanto, de um destino dado a um 

efluente que não só serve aos escopos econômicos da atividade mas é, também, 

ambientalmente recomendável. 

Por esse motivo, a tendência atualmente verificada na indústria é a opção pela 

reinjeção da água produzida em poços petrolíferos para a manutenção da pressão dos 

reservatórios e deslocamento do óleo para o poço produtor. 

Anos 

Total 

Água produzida 

Óleo 
Total 
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Observa-se, ainda, que estão sendo desenvolvidos estudos em Centros de Pesquisas 

Governamentais, Universidades e Companhias de Exploração de Petróleo, com o intuito de 

viabilizarem-se alternativas de aproveitamento da água produzida. A título de exemplo, citem-

se a sua transformação em vapor, que, quando reinjetado no poço, ajuda a desprender 

moléculas pesadas e viscosas de óleo dos depósitos rochosos em que estão armazenadas, bem 

como a sua aplicação na irrigação de plantações.
320

 

Independentemente da aplicação escolhida, em razão da elevada concentração de 

metais pesados e demais contaminantes, além de centenas de ppm de materiais orgânicos 

voláteis e gotículas de óleo dissolvidas na água produzida, faz-se indispensável o seu prévio 

tratamento, cujos padrões devem ser previamente estabelecidos pelos órgãos ambientais 

competentes. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é o órgão consultivo deliberativo 

do Sisnama, decisivo na formulação das normas relativas ao complexo conjunto de atividades 

que formam o meio ambiente humano. Entre suas competências principais, estão: estabelecer 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 

ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais; estabelecer normas e critérios 

para o licenciamento das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras/degradadoras 

ambientais; e decidir, em última instância administrativa, em graus de recursos, sobre as 

infrações ambientais. 

Havendo a opção pela injeção, diante da necessidade de se promover a proteção da 

qualidade das águas subterrâneas, verifica-se como imperioso o atendimento ao disposto na 

Resolução Conama nº 396, de abril de 2008, que, por levar em consideração a caracterização 

específica das águas subterrâneas e por entender ser essa caracterização essencial para 
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 Solução sustentável: conheça o método ambientalmente correto proposto por pesquisadores da Petrobras para 

reaproveitar a água trazida à superfície na extração de petróleo. Revista Superinteressante, São Paulo, 228 ed., 

jan. 2006. Encarte técnico, p. 19-20. 
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estabelecer a referência de sua qualidade, a fim de se viabilizar o seu enquadramento em 

classes, dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas.
321

 

A Resolução Conama nº 357, de março de 2005, por sua vez, estabelece as classes de 

qualidade, que são os padrões que a água deve atender, para ser enquadrada nas classes 

definidas dos corpos de água (doces, salobras e salinas), segundo os seus usos 

preponderantes.
322

 

Já a Resolução Conama nº 393, de agosto de 2007, em complemento à de nº 

357/2005, dispõe, precipuamente, sobre o descarte contínuo de água de processo ou de 

produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural.
323

 

Nesse intento, a Resolução Conama nº 393/2007 determina as condições, os padrões  

e as exigências que deverão ser obedecidos, para que a água produzida possa ser lançada, 

direta ou indiretamente, no mar, de forma a não acarretar a este, no entorno do ponto de 

lançamento, características diversas da classe de enquadramento para a área definida, com 

exceção da zona de mistura.
324

 

Desse modo, ocorrendo a opção pelo descarte, após a consideração de aspectos 

relevantes ao gerenciamento da água produzida, quais sejam, as avaliações das propriedades 

dessa água, das características do poço e das peculiaridades da área produtora, estabelece-se a 

                                                 
321

 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 396, de 3 de abril de 2008. Dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 
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 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
323

 A Resolução Conama nº 393/2007 atende ao propósito disposto no art. 47, § 4º da Resolução Conama 

357/2005, a seguir reproduzido: “O descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 
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Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 397, de 8 de agosto de 2007. Dispõe sobre o descarte contínuo de 

água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências.) 
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 Art. 4º, parágrafo único, da Resolução Conama 393/2007: “a zona de mistura está limitada a um raio de 500 

m do ponto de descarte”. 
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necessidade do prévio tratamento, com o fito de obedecer às condições, aos padrões e às 

exigências dispostos nas Resoluções Conama nº 357/2005 e nº 393/2007. 

À medida que não são observadas as determinações do Conselho Nacional, o 

lançamento do efluente interferirá na classe de qualidade do corpo receptor, conferindo-lhe 

características em desacordo com as metas do seu enquadramento
325

, o que é vedado, visto 

que caracteriza a contaminação intolerável de um corpo de água. Portanto, a necessidade do 

tratamento da água justifica-se na pertinência da prevenção para que as substâncias presentes 

nos efluentes não contaminem as águas superficiais.  

A supramencionada resolução do Conama nº 357/2005, além de estabelecer 

condições e padrões para o lançamento de efluentes, prevê a possibilidade de, mediante 

fundamentação técnica, haver o acréscimo de exigências, por parte do órgão ambiental 

competente, em atendimento às particularidades locais. 

Verifica-se, ainda nesse sentido, a previsão, por parte do Conama, da possibilidade 

de os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais estabelecerem, nas esferas de suas 

competências, a carga poluidora máxima para o lançamento, através de leis específicas ou no 

próprio licenciamento da atividade ou empreendimento.
326

 

No caso da água produzida, verifica-se que os órgãos ambientais estaduais 

competentes, além de poderem definir as condições de qualidade da água para o descarte, em 

conformidade com as características locais, de forma a suplementar as determinações da 

Resolução nº 357/2005, do Conama, conduzirão, dentro do controle das atividades de E&P, os 

procedimentos licenciatórios para a instalação das estações de tratamento de efluentes e dos 

emissários submarinos de efluentes líquidos. 
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 Art. 28, da Resolução Conama nº 357/2005. 
326

 Art.26, da Resolução nº 357/2005, do Conama. 
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A necessidade de sujeição dessas instalações, decorrentes da atividade de E&P ao 

licenciamento ambiental, foi definida na Resolução Conama nº 237, de dezembro de 1997, 

que, tendo em vista os aspectos estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente 

(instituída pela Lei 6.938, de agosto de 1981), efetivou uma revisão dos procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental. Ao relacionar os empreendimentos e 

atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, a referida norma inclui no grupo dos “serviços 

de utilidade” as estações de tratamento de água e os emissários.
327

 

Já a atribuição de controle, por parte dos órgãos estaduais ambientais, é definida pela 

Resolução Conama nº 23, de dezembro de 1994, que, considerando as atividades relacionadas 

à exploração e lavra das jazidas de combustíveis líquidos e gás natural, estabelece os critérios 

específicos para o licenciamento ambiental.
328

 

Desenvolvidas as atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás 

natural, com a expedição das licenças exigidas para tanto, tem-se que a mistura óleo/água é, 

quando produzida, enviada à Estação de Tratamento de Óleo e Efluentes. Após tratamento, o 

óleo segue para as refinarias, através de navios petroleiros, enquanto a água separada é tratada 

para descarte, por meio dos emissários submarinos, no mar, de acordo com os índices e 

parâmetros permitidos pela Resolução Conama nº 357/2005. 

Assim, tanto para a instalação de estações de tratamento, como para a construção de 

emissários submarinos, em razão do potencial poluidor de ambos os empreendimentos, há a 

necessidade de obtenção de licenças entre as seguintes modalidades: da licença prévia (LP)
329

, 
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 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. 

Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 
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 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 23, de 7 de dezembro de 1994. Institui 

procedimentos para o licenciamento de atividades de exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e 
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e condicionantes a serem atendidos nas  fases seguintes de sua implementação. 
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licença de instalação (LI)
330

 e, quando couber, da licença de operação (LO)
331

, emitidas pelos 

órgãos estaduais, os quais poderão exigir, também, a elaboração e apresentação de estudos de 

avaliação dos impactos ambientais – Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima).
332

 

Todas essas exigências ambientais determinadas para o descarte de efluente no meio 

marinho representam aumentos nos custos para a atividade, tornando, assim, a opção pela 

reinjeção da água produzida economicamente mais interessante para a indústria.  

A inexistência de regulamentação de padrões de qualidade da água para a sua injeção 

nos poços petrolíferos, no entanto, não anula a necessidade do tratamento. Além da 

diminuição da concentração do óleo presente na emulsão, poderá ser necessário efetuar o 

tratamento com respeito a constituintes responsáveis por problemas de tamponamento do 

reservatório
333

 e/ou processos corrosivos
334

.
335

 

Como exemplo de utilização da injeção de água nos processos produtivos de petróleo 

no Brasil, cite-se o Campo do Canto do Amaro, localizado no estado do Rio Grande do 

Norte
336

. Nele, utiliza-se a injeção de água como método de recuperação secundária. 

Diariamente, são injetados 12 (doze) mil metros cúbicos, dos quais cerca de 5 (cinco) mil são 
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 A licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 
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 THOMAS, José Eduardo. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 

2001, p.266. 
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 O campo de Canto do Amaro foi descoberto em novembro de 1985 com a perfuração do poço 1 – CAM - 1 – 
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Branca, no Estado do Rio Grande do Norte. A área total do campo é de 331,5 km
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de água doce captada em poços perfurados, exclusivamente com esta finalidade, e 7 (sete) mil 

são de água salgada produzida juntamente com o óleo. 

O que se propõe é, justamente, que, no lugar da água doce, seja utilizada unicamente 

a água produzida nas operações de perfuração de poços e extração de hidrocarbonetos. No 

Brasil, atualmente, 80% da água produzida nos campos onshore são reinjetados
337

. A 

perspectiva é de que esse percentual cresça (não só nas operações terrestres, mas também nas 

atividades offshore), reduzindo-se, assim, a utilização, no processo de produção de 

hidrocarbonetos, de recursos hídricos que deveriam ser destinados ao abastecimento público e 

a outros usos mais exigentes quanto à qualidade. 

É, inclusive, sob essa perspectiva da prática do reúso de água como forma de 

racionalização e de conservação de recursos hídricos, que a Resolução CNRH nº 54, de 

novembro de 2005, estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso 

direto não potável de água. 

Na modalidade de reúso para fins industriais, prevê-se a utilização de água de reúso 

em processos, atividades e operações industriais, o que reduz a descarga de poluentes em 

corpos receptores, atendendo à diretriz internacionalmente adotada em matéria de recursos 

hídricos.
338

 

Nesse sentido, além da integração do reúso nos Planos de Recursos Hídricos da 

Bacia, a supramencionada Resolução dispõe que devem ser estabelecidos incentivos, pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica, ao considerar sua prática na proposição dos mecanismos de 

cobrança e na própria aplicação dos recursos da cobrança. 
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 CORDEIRO, Renato. Pequenos campos exigem inventividade. In Brasil Energia, Rio de Janeiro, jan. 2007. 

Disponível em: 
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Portanto, em razão do aumento do fator de recuperação, o qual possui reflexos 

positivos sob a ótica econômica das empresas, aliado à diminuição do impacto ambiental 

representado pela atividade de injeção, a reutilização da água no processo produtivo, através 

da reinjeção, revela-se como um destino mais recomendável para a água produzida, em vez do 

tratamento e subsequente descarte. 

Ainda no que concerne à reinjeção da água produzida, verifica-se que será necessária 

a submissão dos sistemas de injeção ao procedimento para o licenciamento ambiental, com 

vistas à obtenção das licenças previamente referendadas, em razão do potencial poluidor do 

empreendimento. Entre outros impactos avaliados nesse momento da reinjeção da água 

produzida, também aferir-se-á a possibilidade de contaminação dos corpos de água 

subterrâneos e do próprio solo. 
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CAPÍTULO 5. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA E A GESTÃO 

DA ÁGUA PRODUZIDA NA EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 

 

Apreendida não apenas a incidência do preceito constitucional da eficiência na 

atuação da Administração Pública, mais especificamente da eficiência dos instrumentos de 

outorga e de cobrança no atual modelo nacional de gestão dos recursos hídricos, mas também 

as definições técnicas e as determinações legais e regulamentares aplicáveis à água produzida 

na exploração petrolífera, resta, para atender ao escopo do presente estudo, avaliar como o 

mencionado preceito constitucional poderá ser materializado na específica atuação da 

Administração Pública de controle da água produzida na exploração petrolífera. 

Para tanto, procurar-se-á abordar os fatores que deverão ser levados em consideração 

pela Administração Pública, especificamente pela pessoa da autoridade outorgante, na 

atividade da gestão da água produzida, para que sua atuação paute-se pelo atendimento ao 

princípio constitucional da eficiência acima referido 

Ressalte-se que a implantação do instrumento da outorga de uso ainda se encontra, 

conforme já se afirmou, em processo de efetivação, que deve ser aprimorado de forma a 

consolidar uma maior participação dos Estados e do Distrito Federal, obtendo-se um sistema 

realmente integrado de outorgas, o qual tem por unidade a bacia hidrográfica.
339

 

Todavia, atenta-se para o fato de que a introdução de uma complexa estrutura 

institucional, encabeçada pela outorga, que possui dupla função de instrumentalizar a gestão 

eficaz dos recursos hídricos e possibilitar o efetivo exercício dos direitos de acesso a estes, 

pode, na prática, redundar em mudanças apenas superficiais no tratamento dos referidos 
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recursos, se se concentrar unicamente nos aspectos técnico-econômicos do uso da água, 

deixando de oferecer respostas aos problemas sociais e ambientais criados pelo próprio 

desenvolvimento.
340

 

Nesse sentido, argumenta-se que, diante da incorporação do discurso de 

sustentabilidade e, uma vez não sendo as relações subjacentes de poder e os mecanismos de 

acumulação efetivamente afetados pelos novos procedimentos de gestão ambiental, não se 

estaria a promover, com o novo modelo institucional, a prática efetiva de uma gestão pública 

orientada pela lógica da negociação sociotécnica, a qual se identifica como uma pilastra da 

boa gerência do Estado. Ou seja, ao desviar-se dos objetivos originalmente propostos, a 

atividade administrativa não estaria, mesmo por intermédio dos instrumentos da outorga e da 

cobrança, atingindo o objetivo identificado no ajuste de interesses entre as propostas 

resultantes das legítimas aspirações e conhecimentos da população que habita o território de 

uma bacia hidrográfica e os entes do aparelho de Estado.
341

 

Ademais, partindo do entendimento de que a instituição do direito subjetivo do 

administrado à participação e as garantias constitucionais nele inspiradas
342

 constituem um 

grande instrumental jurídico para a concretização normativa da eficiência, canais como os 

Comitês de Bacia Hidrográfica devem ser, de fato, democráticos, de modo a não permitirem 
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que a estrutura de gestão siga dominada pelos mesmos setores econômicos e políticos que 

sempre exerceram hegemonia, evitando, assim, que venham a preservar e, até mesmo, ampliar 

os seus privilégios historicamente estabelecidos, ou ainda atribuir privilégios a outros setores, 

como o petrolífero, baseados em fatores unicamente econômicos.
343

 

Alinhado com o princípio da participação e conjugando-se com o da informação, o 

princípio da publicidade, que também se inscreve entre as pilastras da boa gerência do Estado, 

exige além da divulgação formal dos atos administrativos, o livre acesso das pessoas e das 

instituições às razões que nortearam o agente público a proceder de uma ou de outra forma.
344

 

Desse modo, ao propugnar-se pela discricionariedade administrativa no ato da 

outorga, no contexto da gestão dos recursos hídricos e, em particular, na indústria petrolífera, 

não se está a negar a essencialidade da completa transparência de todo o procedimento. 

O ambiente, nacional e internacional, em que se inseriu a nova legislação brasileira 

sobre recursos hídricos identifica-se com a proposta de uma efetiva modificação das bases 

históricas de exploração de recursos naturais e exclusão social, razão pela qual a atuação 

administrativa não pode, fugindo a esse escopo maior, apenas gerar novas oportunidades 

econômicas dissimuladas na premissa de que o mercado é mais eficiente que os governos no 

provimento de serviços relacionados à água.
345

 

Salta aos olhos, portanto, que, para se aferir o alcance da eficiência da gestão hídrica, 

é imprescindível a consolidação de uma mudança de mentalidade não só do órgão gestor da 

Administração Pública mas também da Sociedade Civil como um todo, de modo a propiciar 
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uma tomada de consciência acerca do seu entorno ambiental e uma conscientização da 

realidade econômica, social e ecológica do lugar. 

Assim, paralelamente à atuação de gerenciamento estatal dos recursos hídricos, as 

empresas, no atual cenário internacional, devem adotar um critério de precaução com respeito 

às questões ambientais e  às iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental, 

além de deverem fomentar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ecologicamente 

racionais.
346

 

O ato da outorga do direito de uso dos recursos hídricos, conforme já se afirmou, é 

ato praticado pela administração no exercício de competência discricionária. Logo, a 

autoridade competente, frente ao direito de uso sujeito a outorga pelo Poder Público, deverá 

avaliar as consequências que poderão advir em razão do seu ato, devendo escolher a medida 

adequada, contando, nesse mister, com poder discricionário para estabelecer as circunstâncias 

particulares do momento, movendo-se, claro, dentro da esfera abrangida pelo marco da 

legalidade.
347

 

A Lei nº 9.433/97, em seu art. 35, define como competência do CNRH o 

estabelecimento de critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e 

para a cobrança por seu uso. O CNRH, por meio da Resolução 16, de maio de 2001, em seu 
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art. 12, determina que a outorga deve observar os planos de recursos hídricos
348

 e estatui 

como critérios gerais aqueles mesmos previamente delimitados em lei, quais sejam: a 

consideração sobre as prioridades de uso estabelecidas; a classe em que o corpo de água 

estiver enquadrado, em consonância com a legislação ambiental; a preservação dos usos 

múltiplos previstos; e a manutenção das condições adequadas ao transporte aquaviário, 

quando couber. 

Com relação aos planos estaduais de recursos hídricos, constata-se que eles se 

encontram em fase de implementação, na maioria dos Estados, e que, nos entes federados 

onde já foram elaborados, inexiste especificação no que se refere aos critérios aplicáveis à 

outorga e à cobrança, que complementem a diretriz geral estatuída na Lei de Águas e repetida 

pelo CNRH.
349

 

Diante da omissão normativa
350

 – assim como doutrinária – acerca da matéria, no 

sentido de definir critérios outros além dos mínimos estatuídos na Lei nº 9.433/97, e 
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considerando-se todo o exposto nos capítulos anteriores, o presente capítulo destina-se a 

dispor sobre critérios
351

 que devem ser incluídos nos Planos de Recursos Hídricos e que 

devem, também, ser levados em conta pela autoridade outorgante no momento do ato de 

outorga, para que a sua atuação seja consentânea com o escopo do atual modelo nacional de 

gestão dos recursos hídricos, incorporando, assim, o princípio da eficiência. Este capítulo 

também objetiva averiguar como esses critérios devem ser operacionalizados no contexto da 

exploração petrolífera. 

Propõe-se, portanto, a previsão de critérios que envolvam a consideração, em grau 

mínimo de pormenorização da articulação do ato de outorga do direito de uso dos recursos 

hídricos com as regulamentações de outros órgãos reguladores (ambientais) e a consideração 

de aspectos concretos, no ato da outorga, pelo órgão concessor desta, como, por exemplo, as 

características da localidade. Tais critérios também devem ensejar consideração à 

incorporação à fórmula de atribuição de preços das variáveis relativas ao destino e ao uso 

prioritário em dada região. 

A fim de dar subsídio à proposta em questão e motivando-se por fatores didáticos, 

antes da abordagem propriamente dita de tais critérios para a outorga e a cobrança, em 

especial, da água produzida na exploração petrolífera, faz-se necessário discorrer acerca da 

inter-relação entre o desenvolvimento da exploração petrolífera e a gestão da água produzida e 

acerca da integração setorial na gestão da água produzida na exploração petrolífera.  

 

                                                                                                                                                         
sobre critérios outros além dos mínimos estatuídos na Lei nº 9.433/97, norteadores da decisão da autoridade 

outorgante diante de pedido de outorga de direito de uso de recursos hídricos pelos usuários. 
351
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1 O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA E A GESTÃO 

EFICIENTE DA ÁGUA PRODUZIDA 

Ao correlacionarem-se as questões preservação dos recursos hídricos e exploração 

petrolífera, o tema recorrente é o da poluição advinda dos derramamentos de óleo, os quais 

estendem seus efeitos sobre a área costeira, causando impacto social e protestos da Sociedade 

no sentido do estabelecimento de um forte regramento minimizador dos riscos e de um 

controle efetivo em prol da manutenção da qualidade hídrica. 

De fato, a descoberta de petróleo e a atividade de exploração em águas marinhas, 

conforme já se afirmou, embora tenham ajudado a conduzir o País a uma auto-suficiência na 

produção petrolífera, trouxeram, em contrapartida, o incremento do potencial poluidor da 

atividade, robustecendo os riscos de comprometimento da higidez ambiental. 

Por se tratar de exploração e gerenciamento de atividade altamente perigosa, uma vez 

deixadas de ser adotadas medidas administrativas e tecnologias apropriadas dentre as 

disponíveis nas operações offshore, litros de óleo podem vazar no ambiente marinho, 

provocando a mortandade de animais terrestres e da fauna ictiológica, além da destruição 

significativa da flora.
352

 

Não se olvida a ocorrência de danos gerados a pessoas físicas e jurídicas, ao 

funcionamento de atividades econômicas, à rotina e à qualidade de vida de habitantes de uma 

localidade atingida, advindos do derramamento de hidrocarbonetos em ambiente marinho.  

Todavia, pela atemporalidade dos efeitos, magnitude dos danos e indivisibilidade dos 

prejudicados, é ao dano ambiental que é dado maior importância, quando ocorre vazamento 

de petróleo. Nessa ocasião, verifica-se, com frequência, a mortandade de organismos 

aquáticos e prejuízo à vida selvagem, especialmente as aves e a flora, disseminando 
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quantidades indesejáveis de poluição não só à água mas também ao ar e ao solo. Ou seja, uma 

mera falha técnica ou humana pode provocar desastres de efeitos catastróficos ao meio 

ambiente e consequentemente à própria Humanidade. Os impactos, nesse caso, são 

visivelmente imediatos, palpáveis, amplamente divulgados pelos meios de comunicação, 

sofrem imediata reprovação por parte da opinião pública e mobilizam a Sociedade Civil, os 

órgãos governamentais e os órgãos não-governamentais de defesa do meio ambiente. 

Outro tema recorrente ao tratar-se da gestão ambiental da água na indústria 

petrolífera brasileira refere-se ao uso de água pelo setor de refino de petróleo.
353

 

A captação nessa etapa da cadeia produtiva destina-se primordialmente à sua 

aplicação nas torres de resfriamento e nos circuitos de águas das caldeiras. Assim, nos 

processos e operações das refinarias de petróleo, a água é captada normalmente de mananciais 

superficiais; tratada de modo a se obter água clarificada para uso industrial e utilizada como 

insumo de produção e para usos gerais e potáveis, sendo o maior consumo nas torres de 

resfriamento. Como efluente, é reunida e tratada, de modo a atender aos padrões legais de 

lançamento, quando então é lançada normalmente, no mesmo corpo hídrico, a jusante do 

ponto onde se efetuou a captação. 

A preocupação dos agentes da indústria, dos órgãos ambientais estatais de 

fiscalização e da opinião pública, durante a atividade de refino, reside, portanto, não só na 

captação mas também no descarte final do efluente. 

É inegável a importância, tanto nas operações offshore quanto nas onshore, da 

regulamentação do setor petrolífero, pelas crescentes edições de normas técnicas, com vistas à 

prevenção dos acidentes não só com seres humanos como também ambientais, e a da proteção 
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dos recursos hídricos, pela imposição de condições e padrões para o lançamento de efluentes 

em corpo hídrico. 

Todavia, não obstante a grande quantidade de água produzida, cuja variação ocorre, 

conforme visto, em consonância com a mudança dos estágios de vida do reservatório e afeta 

os potenciais hidráulicos naturais dos sistemas aquíferos, alterando os fluxos subterrâneos e 

induzindo recarga direta ou indireta em setores aquíferos praticamente não realimentados nas 

condições naturais de ocorrência, pouca – ou nenhuma – atenção é dada a esse aspecto da 

gestão hídrica no âmbito da exploração petrolífera. 

Assim, milhões de metros cúbicos de água são produzidos diariamente, 

comprometendo a qualidade e a quantidade dos depósitos de água subterrânea, sem o devido 

controle pelo Estado. 

Logo, além da cautela demonstrada em relação aos danos aos recursos hídricos, na 

ocorrência de derramamento de óleo em corpo hídrico, e ao uso da água nas refinarias de 

petróleo, é necessário, também, que seja estabelecido o controle estatal sobre a captação, 

através da outorga e da cobrança, de água subterrânea e sobre seu respectivo descarte, 

decorrente do desenvolvimento de projetos de produção petrolífera. 

O foco dado à atividade produtiva, conforme já se afirmou, não exime o agente do 

setor de compatibilizar suas ações com os parâmetros definidos para a proteção dos recursos 

naturais.
354
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Eventual contradição teórica ou histórica entre a propriedade privada e sua função 

social e entre a livre iniciativa e a dignidade da pessoa humana não se transfere para a 

realidade, pois é tarefa do jurista harmonizar esses preceitos. 

Desse modo, deve imperar a coexistência da livre iniciativa com o desenvolvimento 

sustentável, de modo que este seja um limitador daquela, posto que ambos possuem, na 

Constituição, o mesmo pano de fundo, qual seja: a garantia da dignidade do ser humano.
355

 

O petróleo constitui uma fonte privilegiada de recursos, capaz de fornecer divisas, 

energia e insumos, a partir dos quais é possível dar-se início ao processo de industrialização. 

Por outro lado, em razão do grau de desenvolvimento das forças produtivas do País, da 

importância atribuída a estratégias de saída do desenvolvimento e dos contextos políticos, 

nacional e internacional, o petróleo poderá representar mero entrave ao crescimento do país 

em que se localize, diante da incapacidade de se lidar com a disponibilidade (ou 

indisponibilidade) do recurso.
356

 

Por se tratar de uma atividade de alto risco de acidentes ambientais, é razoável 

esperar que a gestão ambiental apresente-se dentro do planejamento estratégico da empresa 

exploradora de petróleo.
357

 

Ademais, a influência dos empreendimentos da indústria nacional do petróleo – em 

especial, no atual contexto brasileiro de grandes descobertas
358

 – vai muito além da esfera 
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local ou regional, o que, ao contrário de excluir, reforça o entendimento de que os ganhos 

econômicos não podem ser alcançados pela exploração ilimitada dos recursos naturais da 

Terra, como se estes tivessem custo zero, uma vez que o crescimento econômico, o progresso 

social e o gerenciamento seguro dos recursos ambientais estão inevitavelmente ligados ao 

futuro do Planeta. 

Ao orientar-se, portanto, a atividade econômica no sentido de uma visão para o 

desenvolvimento sustentável, procura-se estabelecer a oferta de bens e serviços a preços 

competitivos, sem se desvencilhar da premência de satisfazer as necessidades humanas e 

contribuir para a qualidade de vida, reduzindo, progressivamente, o impacto ecológico e a 

intensidade de utilização de recursos ao longo do ciclo de vida, até estes atingirem um nível 

que, pelo menos, respeite a capacidade de sustentação estimada para o planeta Terra.
359

 

Com esse comportamento, que determina a necessidade de considerar-se em suas 

atividades, além dos aspectos econômicos, fatores como a qualidade dos produtos, a 

ergonomia, a saúde e a adequação social, a ecologia, o meio ambiente e os aspectos biofísicos 

do Planeta, os quais são permeados pelo necessário conhecimento científico e tecnológico e 

considerados em todo o ciclo de vida do produto – do início da cadeia produtiva até a sua 

disposição final –, as empresas buscam alcançar a denominada eco-eficiência.
360

 

                                                                                                                                                         
medida que pode resultar no afastamento da dependência e da vulnerabilidade externa, tornando-a mais integrada 

à economia internacional. O pré-sal pode, portanto, transformar o Brasil num importante produtor e exportador 

de petróleo e derivados, entretanto a exploração de petróleo a essa profundidade aliada com a composição 

geológica do sal (as reservas da camada pré-sal estão localizadas a mais de seis quilômetros do nível do mar e, 

em média, sob dois mil metros de lâmina d‟água, mais dois mil metros de rocha, além de outros dois mil metros 

de pré-sal, sem mencionar que alguns campos distam mais de 300 quilômetros da costa), e os desafios de 

transporte e refino representam desafios tecnológicos a serem vencidos pelo Brasil. (ARJONES, Gabriel et al. 

Viabilidade do petróleo do pré-sal e a expansão do setor elétrico através de termelétricas a óleo 
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A eco-eficiência, conceito ligado, inicialmente, ao setor empresarial, traduz-se, 

inclusive, como uma abordagem útil para a ação governamental e envolve, de todo modo, não 

só o incremento das melhorias da eficiência nas práticas e nos hábitos existentes, mas também 

o estímulo à criatividade e à procura de novas soluções em toda a cadeia de oferta e de valor 

do produto. 

Mudanças nas práticas das empresas produtoras de petróleo com relação ao 

gerenciamento da água produzida são coerentes, portanto, com a postura de uma sociedade 

que se assume como expoente da conscientização ambiental, diante da constatação das 

consequências nefastas dos seus comportamentos sobre a natureza.
361

 

No mesmo caminho, então, deve ser estabelecido o controle eficiente, pelos órgãos 

ambientais estatais, do uso de águas na produção de petróleo, seja na extração (na própria 

captação associada ao petróleo do aquífero subterrâneo ou na injeção para potencializar o 

fator de recuperação do poço), seja no destino dado (no descarte em corpo hídrico, na 

reinjeção ou na reutilização), de modo integrado e consentâneo com as particularidades locais, 

                                                                                                                                                         
mais promissor para o progresso rumo à sustentabilidade e empenhou-se num vasto programa de trabalho 

sobre esse tópico.” (LEYEN, Bianca de Castro. Eco-eficiência na exploração e produção de petróleo e gás 

em regiões de florestas tropicais úmidas: o caso da Petrobras na Amazônia. Dissertação apresentada ao 
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de forma a promover não só o desenvolvimento nacional da indústria como o 

desenvolvimento (sustentável) da região compreendida no entorno da área produção. 

Mesmo com a posição de destaque que o País tem assumido, nos últimos anos, na 

atividade de exportação de petróleo e derivados, é necessário, ainda, observar-se que, a 

exemplo do que ocorre na exportação de carne e de produtos agrícolas, a água envolvida no 

processo produtivo de petróleo carreia valor agregado ao custo do bem exportado que não 

pode ser ignorado.
362

 

O gado bovino representa a maior parte da população do conjunto de todos os 

rebanhos do Brasil, exercendo um peso maior sobre o consumo de água. Distribui-se, 

principalmente, pela Região Centro-Oeste, com grande expressão nas Regiões Sul, Sudeste e 

Nordeste. 

O preço da carne no mercado mundial é o grande sinalizador para possíveis 

expansões na pecuária brasileira. Esse potencial existe, principalmente, para os bovinos nas 

Regiões Centro-Oeste e Norte. Na Região Nordeste, os rebanhos de caprinos e de ovinos 

poderão crescer, desde que a água seja disponibilizada. A pecuária intensiva poderá ser 

incrementada nas Regiões Sul e Sudeste.
363

 

De acordo com dados fornecidos pela Associação Brasileira das Indústrias 

Exportadoras de Carnes (ABIEC), o Brasil possui, atualmente, uma participação de 28 (vinte 

e oito) por cento no comércio internacional de carne bovina, exportando para mais de cento e 

setenta países, tendo liderado, em 2008, o ranking dos maiores exportadores de carne bovina 
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no mundo, somando, assim, o volume de 2,2 (dois vírgula dois) milhões de toneladas, 

equivalente  a carcaça, e receita cambial de 5,3 (cinco vírgula três) bilhões de dólares.
364

 

Todavia, essa posição de destaque que o País ocupa no cenário internacional 

significa, em termos ambientais mais amplos, a transferência de um recurso ambiental para 

países que não dispõem desse recurso fundamental que é a água. A importação da carne 

bovina alivia a pressão sobre as reservas de água dos países de pouca disponibilidade hídrica, 

visto que representa a entrada de produtos que demandam grande volume de água na sua 

produção, originários de países que possuem maior disponibilidade hídrica, estabelecendo, 

desse modo, verdadeiro comércio de água virtual. 

Água virtual é o volume de água demandada para produção de determinada 

commodity, ou seja, o volume em m
3
 (metro cúbico) de água necessário para a produção de x 

toneladas de soja, arroz, açúcar etc. Neste sentido, pode-se assumir que, juntamente com as 

divisas geradas pela exportação desses produtos, existe um valor adicionado que não é 

contabilizado, qual seja, o valor ambiental agregado.
 365

 

Despontam, no contexto em foco, questões relativas às implicações desse processo 

de transferência, em especial a dos possíveis impactos sobre a disponibilidade e a qualidade 
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hídrica. Tais questões são, ainda, agravadas em razão da grande variabilidade das alterações 

nos ciclos hidrológicos e dos eventos climáticos, nos anos recentes, os quais majoram a 

demanda por uma gestão de políticas de água em nível global, além do local, impondo, 

inclusive, a consideração dos valores de água virtual nas interações entre as diversas regiões 

do Planeta.
366

 

A agricultura requer larga quantidade de água doce, representando entre 65 (sessenta 

e cinco) por cento e 70 (setenta) por cento do uso humano total do recurso. Logo, em função 

desse uso intensivo de água na atividade produtiva, a contribuição da agricultura é a maior 

dentro do comércio de água virtual entre os países. Segundo dados da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), dentro do volume total de 

água virtual que o comércio global de alimentos movimenta, o qual se encontra na ordem de 

1.000 (mil) quilômetros cúbicos a 1.340 (mil trezentos e quarenta) quilômetros cúbicos por 

ano, 67 (sessenta e sete) por cento são relacionados com o comércio de produtos agrícolas, 23 

(vinte e três) por cento relacionados com o comércio de produtos animais e 10 (dez) por cento 

relacionados com produtos industriais.
367

 

A escassez de recursos naturais e as condições climáticas e do solo desfavoráveis são 

fatores que levam regiões desfavorecidas a importar água virtual através de produtos 

agrícolas. A China, por exemplo, um dos maiores mercados consumidores do mundo, importa 

cerca de 20 (vinte) milhões de toneladas de soja por ano a um custo de 3,5 (três vírgula cinco) 
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milhões de dólares, o que equivale a quarenta e 5 (cinco) milhões de metros cúbicos de 

água.
368

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, na IPGN, toda água relacionada ao processo 

produtivo, incluindo a água produzida e aquela injetada na exploração petrolífera, por todo o 

exposto acerca do grande volume envolvido, deve apresentar reflexos na valoração do produto 

exportado, uma vez que, do mesmo modo que ocorre com a carne e os produtos agrícolas, a 

exportação implica a transferência de um recurso ambiental, fundamental e finito, que é a 

água, para outros países. 

Uma gestão eficiente dos recursos hídricos não será alcançada se não se levar em 

consideração, nos momentos dos atos de outorga e de cobrança, todos os aspectos 

relacionados à produção de água nos reservatórios petrolíferos, incluindo não só as 

particularidades locais como também o fator transferência do recurso hídrico.  

Trata-se, portanto, de aspecto que não pode ser ignorado na contabilização do valor a 

ser cobrado do usuário - leia-se “produtor de petróleo” -, o qual, por sua vez, deve repassar os 

custos do uso, não só da água mas de todos os recursos naturais envolvidos no processo 

produtivo como um todo, ao mercado consumidor final, ou seja, à nação importadora, para 

que o passivo ambiental envolvido esteja efetivamente refletido no produto e para que haja a 

necessária redistribuição dos custos da utilização ou degradação dos recursos ambientais. 

 

5.2 INTEGRAÇÃO SETORIAL NA GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA PRODUZIDA NA 

EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 

Atualmente, em razão dos novos instrumentos de produção do conhecimento 

científico aplicados ao surgimento das atividades de gestão e administração do meio 
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ambiente, observa-se o emprego da expressão “integrada” para qualificar a atividade 

relacionada com a preservação ambiental. 

A gestão ambiental é, por definição, a racionalização e tecnicização da ação humana 

sobre os ecossistemas e, como tal, pressupõe um enfoque multidisciplinar e global da 

realidade ambiental. Ao referir-se à gestão ambiental integrada, portanto, aponta-se para a 

necessidade de uma proteção plena e sistemática que não se reduza à defesa isolada dos 

componentes ambientais naturais ou dos componentes humanos, sob pena de 

comprometimento da eficiência da gestão ambiental.
369

 

Para tanto, ou seja, para a concretização de uma gestão ambiental que não se reduza à 

defesa isolada dos componentes ambientais, verifica-se a necessidade do estabelecimento de 

procedimentos eficazes de coordenação e cooperação entre os sistemas produtivos e os órgãos 

de planejamento, que contam com a experiência prática de análise de projetos, assim como 

dos encarregados das políticas ambientais e das equipes técnicas, os quais conhecem as 

limitações e potencialidades do entorno em geral e de cada um em particular.
370

 

Isso porque a problemática ambiental ligada à atuação do homem sobre o meio 

ambiente, modificando-o, ou adaptando-o, a suas necessidades vitais, a seus caprichos e 

paixões, ou, simplesmente, a seus impulsos psicológicos criados artificialmente por sua razão, 

possui pano de fundo completamente diferente do que se pode apresentar a qualquer outra 

espécie de ser vivo.  
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Desse modo, ao apartar-se da natureza, espontânea e regida essencialmente pelo 

instinto, para lançar-se por um caminho de novas possibilidades aferidas pelo uso da razão, 

impõe-se que o ser humano, para que viva, resista e supere as dificuldades, adapte-se ao meio 

e aceite as suas limitações.
 371

 

Conceber o meio ambiente de modo integrado é, portanto, em princípio, impor 

limites aos perigos das instalações e das atividades, acompanhando todo o processo produtivo 

e de funcionamento sob a ótica ambiental. Indo-se além, tem-se que a concepção integrativa 

do meio ambiente pressupõe, ainda, a avaliação integrada de impacto ambiental dos projetos 

públicos, ou privados, com os planos políticos, e a compatibilização dos instrumentos 

imperativos e cooperativos, ou seja, a articulação de regras de caráter jurídico e estritamente 

vinculadas ao princípio da legalidade com dimensões atentas às condições concretas de 

atuação.
372

 

Para que, na dimensão institucional, a gestão ambiental integrada seja efetiva, sua 

instrumentalização pressupõe certos requisitos prévios, sem os quais sua concretização torna-

se impossível. São estes: a consciência pública e governamental; a adaptação das instituições 

às características e necessidades reais locais; e alguns denominadores comuns de exigência 

obrigatória em qualquer engenharia institucional aplicável à gestão ambiental eficaz e 

eficiente.
373
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Já se fez, previamente, referência à importância, à gravidade e à urgência da 

consciência pública e governamental, quando se discorreu, em vários momentos, acerca da 

necessidade da busca de um desenvolvimento que se concilie com os frágeis ecossistemas de 

que depende.  

Todavia, o surgimento e a disseminação de uma maior consciência ambiental não 

implicam sua automática tradução na efetiva implementação de uma política definida e 

eficiente sobre a matéria. No âmbito da aplicação prática das políticas, é imperiosa a criação 

de uma infra-estrutura institucional adequada às necessidades e características de cada 

localidade, tanto do ponto de vista técnico como financeiro.
374

 

Na realidade brasileira, por exemplo, são identificados sérios entraves à 

implementação de uma política ambiental efetiva, uma vez que os regimes públicos, no 

momento mesmo em que buscam compensar as limitações de mercado, tendem a criar outros 

problemas e provocar outras deficiências.  No domínio da gestão de recursos naturais, tais 

deficiências são observadas na dificuldade das instituições públicas em conseguir organizar a 

cooperação entre as diversas atividades produtivas de um mesmo espaço, a fim de 

desenvolver sinergias possíveis na utilização dos recursos e alcançar uma gestão global dos 

meios e dos equilíbrios naturais. No mesmo sentido, os mecanismos próprios de regulação das 

instituições públicas demonstram, frequentemente, incapacidade em assegurar a consideração 

da dimensão, a longo prazo, de uma forma simultaneamente prospectiva, pró-ativa e aceitável 

para a população.
375
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É inegável, portanto, que as peculiaridades de cada país devem ser levadas em 

consideração na montagem dos mecanismos institucionais, para que não resulte na 

ineficiência da estrutura. Porém, isso não impede que haja denominadores comuns a todo 

mecanismo institucional, os quais devem ser levados em consideração em todos os casos. 

Em matéria de estrutura e organização dos órgãos de gestão, por exemplo, a 

autoridade gestora, sob o império de qualquer sistema de governo, deve ter condições de 

compilar e assimilar dados e informações e de fundar sobre eles uma planificação a médio e a 

longo prazos. Deve ter, do mesmo modo, a possibilidade de, elaborando e aplicando um 

pressuposto racional e promovendo a coordenação dos mecanismos de controle e coação, em 

diálogo permanente com a opinião pública e a Sociedade Civil, levar a cabo seus 

programas.
376

 

Nesse particular aspecto, para a implementação de uma política eficiente de proteção 

ambiental, aponta-se, como indispensável na estruturação dos organismos gestores, a 

radicação do seu ponto focal na preocupação em manter a capacidade produtiva dos 

ecossistemas por intermédio de uma adequada gestão ambiental, ou seja, o manejo integrado 

dos bens ambientais.
377
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Para atingir tal objetivo, alguns ordenamentos jurídicos – dentre os quais é possível 

citar o argentino – concebem, no âmbito das atividades potencialmente degradadoras, a 

autorização ambiental integral, que se consubstancia em instituição preventiva, a qual 

substitui as licenças ou permissões, uma vez que se confere a essa figura o escopo de medir 

com exatidão o complexo de elementos que conformam um determinado sistema 

ambiental.
378

 

No contexto nacional, diante da constatada dificuldade de articulação entre os 

diversos órgãos de proteção dos recursos naturais, de modo a alcançar uma gestão global dos 

meios, a concepção de uma autorização ambiental integral poderia constituir uma opção para 

a solução desse problema estrutural com inegáveis raízes políticas. 

No caso da atividade de exploração petrolífera, foco do presente estudo, identifica-se 

falha integrativa,  à medida que os órgãos gestores de recursos hídricos comprometem a 

consecução dos planos dos recursos hídricos, ao não estabelecerem articulação com os órgãos 

ambientais locais, deixando, assim, descoberto de controle o significativo volume de água 

envolvido nos processos produtivos em questão. 

A mencionada falha integrativa reside, portanto, na ausência de comunicação entre a 

ANP e os órgãos gestores de recursos hídricos incumbidos, na esfera estadual, pelas 

respectivas legislações, de implantar e gerir o sistema estadual de informações sobre esses 

recursos, a exemplo do que faz a ANA, responsável pela implementação e manutenção do 

sistema em âmbito nacional. 

                                                                                                                                                         
os projetos que tenham um impacto ambiental”; e “implementar uma estrutura de perícia científica 

independente”. (DECLARATION DE LIMOGES II. Réunion Mondiale des Juristes et Associations de Droit 

de l'Environnement. 9-10 nov. 2001. Disponível em: 

<www.cidce.org/pdf/declalimoges2/declalimoges2port.pdf>. Acesso em: 12 out. 2009.) 
378

 Instrumento argentino: autorización ambiental integral. (FRANZA, Jorge Atilio. Manual de Derecho de los 

recurso naturales y protección del medio ambiente: una visión holística y transversal del derecho como 

instrumento del desarrolo sustenable. Buenos Aires: Ediciones Juridicas, 2007, p.51.) 
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A ausência de comunicação, também, entre a ANA e tais órgãos gestores estaduais 

representa obstáculo à formação de um sistema de informações sobre recursos hídricos que 

viabilize o planejamento e a intervenção, possibilitando, inclusive, a avaliação de diferentes 

indicadores de ocorrência, uso e aproveitamento dos recursos hídricos.
379

 

Sem dúvida, o conceito de gestão integrada encontra-se intimamente associado à 

existência de informação precisa, adequada e suficiente, sem a qual se torna excessivamente 

difícil formular planos práticos efetivos em longo prazo. O repertório de informação, observe-

se, além de se compor de informações ecológicas, não pode prescindir da informação 

econômica, perante a necessidade da determinação do uso ótimo dos recursos e da 

implementação de uma política econômica que inclua seriamente a dimensão ambiental, nem 

da informação sociocultural, que possibilita a adesão dinâmica e ativa da população, à medida  

que lhe confere a compreensão das razões e dos fins de uma planificação plenamente 

integrada.
380

 

Na mesma linha de raciocínio, a falta de articulação, no âmbito estadual, entre os 

órgãos ambientais e os órgãos gestores de recursos hídricos compromete a eficiência da 

gestão, uma vez que a não-compatibilização dos procedimentos de licenciamento ambiental e 

de outorga de direitos de uso de recursos hídricos resulta na manifestação de decisões 

desarticuladas dos gestores públicos, comprometendo não apenas a gestão integrada dos 

                                                 
379

 O sistema de informações sobre recursos hídricos é instrumento da PNRH que se funda em um sistema de 

coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes 

na sua gestão. 
380

 Acerca do caráter democrático embutido na participação dos integrantes da sociedade, com vistas à gestão 

integrada dos recursos hídricos, observa-se que: “o sistema de recursos hídricos trouxe uma nova matriz que se 

sustenta basicamente na gestão descentralizada e participativa, tendo a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento, o que muda totalmente o conceito de gestão pública adotada até então. As decisões são 

deliberadas pelos segmentos da sociedade: poderes públicos, sociedade civil organizada e usuários, nomeados 

paritariamente. O grande diferencial desse sistema são os comitês de bacia hidrográfica, que são os órgãos 

gestores dos recursos hídricos. O planejamento da gestão passa a ser negociado entre os atores componentes 

dos comitês, levando-se em conta os interesses setoriais e os regionais.” (ARAÚJO, Marinella Machado et al. 

Gestão ambiental participativa: O planejamento urbano-ambiental sustentável a partir das bacias hidrográficas. 

Revista Fórum de Direito Urbanístico e Ambiental. n. 32. Belo Horizonte: Editora  Fórum, 2007, p.40.) 
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recursos mas a própria consecução dos fins legais de cada órgão individualmente 

considerado.
381

 

Para se atingir uma planificação nacional concreta, que se insira em um nível mínimo 

de conservação primária dentro das esferas local e nacional, destinada a assegurar um efetivo 

gerenciamento dos recursos naturais, é preciso a integração de todos os fatores que dizem 

respeito à exploração e à utilização dos recursos naturais, à qualidade do meio ambiente e ao 

desenvolvimento econômico e social.
382

 

Há, portanto, dois caminhos que podem ser seguidos para se atingir tal integração: a 

comunicação e a articulação entre os diferentes órgãos gestores dos recursos naturais, por 

meio de uma constante troca de informações que possibilite a interação dentro dos seus 

procedimentos decisórios, evitando, ao mesmo tempo, a contradição na ampla esfera de 

proteção ambiental do Estado; ou a concepção de uma instituição preventiva unificada, com o 

objetivo de medir com exatidão o complexo de elementos que conformam um determinado 

sistema ambiental, emitindo, assim, autorização ambiental integral. 

Pela forma como a estrutura orgânica da Administração Pública se organiza 

atualmente no País, constata-se que a comunicação e articulação entre os diferentes órgãos 
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 Celso Antonio Bandeira de Mello ensina que “o Estado como as outras pessoas de Direito Público que crie, 

pelos múltiplos cometimentos que lhe assistem, têm de repartir no interior deles mesmos, os encargos de sua 

alçada entre diferentes unidades, representativas cada qual, de uma parcela de atribuições para decidir os 

assuntos que lhes são afetos”. Os órgãos, portanto, que são estas “unidades abstratas que sintetizam os vários 

círculos de atribuições do Estado”, ao interagirem por intermédio de seus agentes, “têm direito subjetivo ao 

exercício de suas competências e dever jurídico de expressarem-nas e fazê-las valer, inclusive contra 

intromissões indevidas de outros órgãos”. Todavia, as competências são atribuídas ao Estado e aos seus órgãos 

“especificamente para que possam atender a certas finalidades públicas consagradas em lei; isto é, para que 

possam cumprir o dever legal de suprir interesses concebidos em proveito da coletividade”. Portanto, tendo-se 

em vista as missões conferidas por lei aos órgãos ambientais estaduais (em regra, promover a política ambiental 

estadual, visando ao desenvolvimento sustentável, aproveitando as potencialidades regionais, na busca de 

melhoria da qualidade de vida) e aos órgãos estaduais gestores de recursos hídricos, verifica-se que a consecução 

do fim atribuído a cada um, como unidade, não poderá ser efetivada sem a articulação com o outro, devendo 

compor, assim, suas decisões, necessariamente, através de procedimentos integrados e com força coesiva de 

interseção coordenada. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004, p.127-132.) 
382

 GODARD, Olivier. A gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: conceitos, instituições e 

desafios de legitimação. (p.201-166). In Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento: novos 

desafios para a pesquisa ambiental. 2. ed. Paulo Freire Vieira e Jacques Weber (orgs.). São Paulo: Cortez, 2000, 

p.229. 
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gestores dos recursos naturais são os caminhos possíveis a ser seguidos, restando, para que se 

alcance a integração, a identificação das falhas e a correção destas, de modo a se estabelecer 

uma efetiva gestão coordenada do espaço e dos meios naturais. 

 

5.3 CRITÉRIOS APLICÁVEIS PELO GESTOR PÚBLICO À OUTORGA E À 

COBRANÇA PARA A GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA PRODUZIDA NA 

EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 

Partindo-se do fato de que, pelos dados previamente expostos, a extração de água dos 

aquíferos na exploração petrolífera não se consubstancia, sob nenhum aspecto, em uma 

captação insignificante, não se incluindo, por isso, entre as hipóteses de não-exigibilidade da 

outorga dos direitos de uso das águas, que a Lei nº 9.433/97 lista de forma exaustiva, mas sim 

entre os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga do Poder Público, constata-se que o 

significativo volume extraído dos aquíferos na exploração petrolífera, por consolidar uma 

alteração da quantidade de água existente no corpo de água, constitui, por si só, direito de uso 

sujeito à obrigatoriedade da outorga. Do mesmo modo, a manipulação de água no processo 

produtivo de petróleo, nas situações em que água (inclusive a produzida) é injetada nos poços, 

materializa uso sujeito a outorga, em razão de, então, verificar-se, além da alteração da 

quantidade dos regimes hídricos, uma extração de água do aquífero (subterrâneo, no caso da 

água produzida reinjetada) para servir de insumo de processo produtivo. 

Considerando que os objetivos consolidados na Lei nº 9.433/97 – diploma legal que 

assenta o regime jurídico-administrativo da gestão nacional de recursos hídricos – encontram 

esteio no imperativo constitucional do desenvolvimento sustentável, que se particulariza no 

âmbito do chamado “Direito das Águas”, pela garantia à atual e às futuras gerações da 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, 

firma-se que os impactos quantitativos e qualitativos sobre os regimes hídricos não devem ser 

encarados como uma consequência inevitável a se pagar pelo desenvolvimento das atividades 
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econômicas, em particular a da exploração petrolífera, mas sim como uma limitação, a ser 

superada, das perspectivas de um desenvolvimento sustentado a médio ou longo prazo. 

Levando-se em conta que a utilização dos recursos hídricos é, no atual modelo 

institucional participativo, gerida de forma integrada, buscando-se propiciar o uso racional 

desses recursos, infere-se que a autoridade administrativa competente, no ato da outorga de 

recursos hídricos no âmbito da exploração petrolífera, ante cada caso concreto, além da 

realização de uma avaliação técnica para aferir a ocorrência, ou não, de situação ensejadora de 

potencial direito de uso, poderá se utilizar, para a sua decisão, de critérios de conveniência e 

oportunidade, adstritos à lei, sem perder de vista o interesse público. 

Tomando-se em consideração que a linha de ação adotada pela autoridade 

outorgante, não obstante a margem de discricionariedade que lhe é conferida, deve ser 

consentânea com o escopo do atual modelo nacional de gestão dos recursos hídricos, torna-se 

possível definir, por fim, em linhas gerais, critérios, além daqueles definidos na Lei nº 

9.433/97 e na Resolução CNRH 16/2001, que deverão ser levados em consideração na 

observação das opções e na escolha da mais vantajosa para a comunidade, ou seja, critérios 

compatibilizadores da gestão hídrica com o princípio constitucional da eficiência, e averiguar 

sua operacionalização no contexto da exploração petrolífera. 

Entre tais critérios, conforme se adiantou, inclui-se a consideração da articulação do 

ato de outorga do direito de uso dos recursos hídricos com as regulamentações de outros 

órgãos reguladores (ambientais). 

Pela conclusão, trazida no tópico anterior ao se tratar da integração setorial, verifica-

se que a comunicação e a articulação entre os diferentes órgãos gestores dos recursos naturais 

são imperiosas para se estabelecer uma efetiva gestão coordenada do espaço e dos meios 

naturais. 
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Nesse sentido, tanto a lei que institui a Política Nacional do Meio Ambiente
383

 como 

a que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos
384

 estipulam a necessidade de tal 

integração entre as diversas esferas institucionais de proteção do meio ambiente. E é, 

justamente nessa articulação da política ambiental com a política de gestão hídrica nacional, 

que se insere a integração da gestão da água por meio do instrumento da outorga com o 

Licenciamento Ambiental.
385

 

Portanto, além do atendimento a todas as resoluções emitidas pelo Conama em 

matéria de proteção dos recursos hídricos, as quais foram especificadas quando se tratou da 

regulação do uso da água, no Capítulo 4 (“O controle estatal sobre a água produzida na 

exploração petrolífera”) do presente estudo, a empresa, ao desenvolver atividade de 

exploração petrolífera, perfurando poços produtores de hidrocarboneto associados à água, 

deverá obter, além do licenciamento de suas operações, a outorga do direito de uso da água 

em questão. 

Atualmente, não obstante a Lei do Petróleo determinar, no seu art. 30, que o contrato 

para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural não se estende a 

nenhum outro recurso natural e que o contrato de concessão de poços petrolíferos veda, na sua 

cláusula 2.5, expressamente, ao concessionário a utilização, o usufruto ou a disposição, de 

qualquer maneira e a qualquer título, total ou parcialmente, dos recursos naturais neles não 
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 A Lei nº 6.938/81, que estatui a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 1º, determina que: “A 

construção, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio, licenciamento do órgão competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e do Instituto Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), em caráter 

supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”. (destaque acrescentado).  
384

 A Lei nº 9.433/97, que estatui a Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu art. 3º, inciso III, inclui, entre 

as diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: “a integração da 

gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental”. 
385

 Segundo a definição normativa dada pela Resolução Conama nº 237/97, no art. 1º, inciso I, o procedimento 

licenciatório destina-se a licenciar, ou não, a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades que façam uso de recursos ambientais e que sejam considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como das que possam causar degradação ambiental. 
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inclusos (a água, por exemplo), o controle sobre a água produzida tem se reduzido ao 

respectivo dever de informação da descoberta à ANP. 

A produção de água nos reservatórios petrolíferos é, conforme já se observou, 

inevitável, logo previsível, ainda que não quantificada com estrita precisão em volume.  

Desse modo, devem ser desenvolvidos mecanismos de articulação no âmbito do 

procedimento licenciatório, em especial daquele ligado à atividade de produção petrolífera, 

garantindo-se que a licença ambiental seja condicionada à obtenção da outorga do uso de 

recursos hídricos. 

O licenciamento ambiental, articulado com a obtenção da outorga do uso de recursos 

hídricos, é imprescindível para a preservação do meio ambiente (de modo integrado) e a 

manutenção do desenvolvimento sustentável. Todavia, para que tais instrumentos não 

atravanquem a viabilidade do desenvolvimento das atividades do setor de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, diante dos prazos pré-estabelecidos para os contratos de 

concessão dos blocos exploratórios, observa-se, primeiramente, a necessidade de se superar 

uma série de entraves para o licenciamento ambiental no setor de E&P no Brasil.
386

 São eles: 

a insegurança jurídica, resultante da ausência de lei federal que regulamente a matéria; os 

conflitos de competência entre os órgãos estaduais e o IBAMA, que ocasionam a sobrecarga 

deste último, devido às empresas recorrerem a permissões normativas, com vistas a arrastar, 

para o órgão federal, a competência originária dos órgãos ambientais do licenciamento de 

suas obras, em razão da insuficiência da atuação; a licitação de blocos sem a realização de 

prévio licenciamento ambiental, o que conduz a uma não rara situação de o prazo para a 

expedição da licença ambiental coincidir, ou até mesmo extrapolar, o estipulado pelo contrato 

de concessão para a fase de exploração; e, por fim, os problemas de ordem técnico-
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 BEZERRA, Luíza Cavalcanti. Mecanismos de aceleração para o licenciamento ambiental aplicado ao 

setor upstream de petróleo e gás natural. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Natal, 2007, p.66. 
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administrativa, identificados na ausência de atenção às peculiaridades envolvidas nas 

operações petrolíferas, no momento da elaboração dos estudos ambientais e na avaliação 

desses estudos no âmbito administrativo.
387

  

Diante da incapacidade legislativa de se disciplinar o licenciamento ambiental das 

atividades de E&P, grande quantidade de resoluções foram publicadas com o intuito de suprir 

essa carência, mas o resultado foi negativo, pois tornou o procedimento confuso, sem 

apresentar solução eficaz para a indústria do petróleo.  

Por isso, assinala-se a necessidade do estabelecimento de uma alternativa legal e 

institucional que seja mais eficiente no controle ambiental das atividades do setor em questão 

e que venha a estar adaptada a responder às demandas do desenvolvimento atual e futuro.
388

 

Estabelecida a articulação com o licenciamento ambiental, é necessário, ainda, que a 

autoridade outorgante analise, no ato da outorga, os fatores de cada caso individual, como as 

características da localidade em que se desenvolve a atividade econômica, para aferir a 

racionalidade do uso.  

A IPGN, para além do conjunto de objetos técnicos que a compõe (plataformas, 

sondas de perfuração, poços, estações de tratamento, oleodutos, gasodutos etc.), deve ser 

entendida, a partir do conceito de espaço de Mílton Santos, de forma interligada com o 
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 Para se ter um estudo completo sobre a morosidade dos procedimentos, com a identificação de seus entraves e 

a análise dos mecanismos de aceleração para o licenciamento ambiental aplicado ao setor upstream petrolífero, 

ou seja, “medidas que, em plena harmonia com os fins de proteção ambiental, tornem os processos 

licenciatórios realmente eficientes, sendo a sua aceleração conseqüência lógica desse benefício”, conferir: 

BEZERRA, Luíza Cavalcanti. Mecanismos de aceleração para o licenciamento ambiental aplicado ao setor 

upstream de petróleo e gás natural. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Natal, 2007. 
388

 Reforçando o entendimento no sentido de que qualquer estratégia relacionada ao uso de recursos naturais tem 

que empregar planejamento e administração amplamente integrados, Paulo de Bessa Antunes destaca, como 

condições mínimas para um controle ambiental eficiente das atividades de E&P, uma avaliação ambiental 

estratégica nos seguintes moldes; responsabilidades e direitos bem definidos, uma administração participativa e 

descentralizada de óleo e gás; e uma estratégia integrada. Sobre a estratégia integrada, o autor afirma que “os 

problemas de E&P podem ser resolvidos pela integração no planejamento do uso dos recursos naturais e os 

sistemas de administração” e que “este sistema integrado deveria levar em conta uma abordagem 

interdisciplinar e abrangente para a tomada de decisões na administração de recursos naturais”. (ANTUNES, 

Paulo de Bessa. Proteção ambiental nas atividades de exploração e produção de petróleo: aspectos jurídicos. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.123-130.) 
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intricado sistema de ações, o qual é revelado por suas conexões materiais, econômicas, 

sociais, culturais, éticas etc.
389

 

No País, os campos maduros onshore, que são os que produzem maiores volumes de 

água, em razão de sua exploração encontrar-se em estágio avançado, situam-se, em grande 

parte, na Região Nordeste, mais especificamente nos Estados do Rio Grande do Norte (RN), 

Sergipe (SE), Alagoas (AL) e Bahia (BA), onde as problemáticas econômico-sociais se fazem 

presentes até hoje.  

Nessas localidades, portanto, pode ser estimulada a continuação das atividades 

petrolíferas, em especial as desenvolvidas em campos maduros, como modo de reduzir os 

índices de desigualdade que são agravados pela problemática da seca.
390

 

Conforme já se observou, as empresas de petróleo e gás, nacionais e estrangeiras, 

além de adotarem as diretrizes de uso eficiente da água e de prevenção da poluição, em todas 

as etapas de sua cadeia produtiva, devem promover, dentro das atividades de exploração e 

produção (E&P), o gerenciamento da água produzida, no que concerne à sua extração e ao seu 

destino, de modo a possibilitar uma correta avaliação da viabilidade técnica, financeira, 

ambiental e social da realização de investimentos expressivos na redução do uso da água, ou, 

ainda, em projetos de reutilização do recurso. 
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 Propondo a construção de um sistema de pensamento que busque entender o espaço geográfico na passagem 

do Século, Mílton Santos afirma que: “a partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas 

de objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias analíticas internas. Entre elas, estão a 

paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as 

rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta-se a questão 

dos recortes espaciais, propondo debates de problemas como o da região e o do lugar; o das redes e das 

escalas. Paralelamente, impõem-se à realidade do meio com seus diversos conteúdos em artifício e a 

complementaridade entre uma tecnoesfera e uma psicoesfera. E do mesmo passo podemos propor a questão da 

racionalidade do espaço como conceito histórico atual e fruto, ao mesmo tempo, da emergência das redes e do 

processo de globalização”. (SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1996, p. 19.) 
390

 Acerca da relevância do fomento à continuação das atividades desenvolvidas nos campos maduros de 

petróleo que se encontram no Nordeste Brasileiro, ver: SIQUEIRA, Mariana de. Análise jurídico-

constitucional do fomento aos campos maduros de produção de petróleo no Brasil. Dissertação apresentada 

ao Curso de Mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial para a obtenção 

do grau de Mestre. Natal, 2009. 
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A Administração Pública, por seu lado, atenta a essa possibilidade, deve incentivá-la, 

ao promover o diálogo entre o social e o técnico, devendo, inclusive, orientar a sua ação 

(incluindo o ato da outorga), pela negociação sociotécnica, de modo a ajustar os interesses 

entre as propostas do diagnóstico técnico-científico e as legítimas aspirações da população 

que habita o território da bacia hidrográfica. 

Segundo se demonstrou anteriormente, diante do atual modelo de Estado que propõe 

uma aliança entre Estado e Sociedade na administração da coisa pública, as decisões na esfera 

pública não são mais tomadas exclusivamente pelos representantes formalmente eleitos. São 

antes compartilhadas com um conjunto cada vez mais diversificado de entidades e 

organizações da Sociedade Civil, as quais têm um tipo de representatividade diferenciada em 

relação àquela que representa a formalidade democrática.
391

 

Assim, a participação, entendida como uma tentativa de recuperação do lastro de 

legitimidade da atuação da Administração Pública e refletindo o exercício da cidadania, deve 

ocorrer, inclusive, no ato da outorga do direito de uso dos recursos hídricos, de modo a 

privilegiar o plano local na condução dos processos de participação social
392

 

Ademais, tratando-se de atividade de grande potencial degradador, verifica-se que a 

exploração petrolífera, ao abarcar a reflexão acerca da proteção do meio ambiente, em 

especial dos recursos hídricos envolvidos no processo produtivo, abrange a necessária 

construção de um espaço participativo.
393
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É imperioso que a gestão hídrica promova não só a efetiva proteção ambiental 

integrada pretendida pelo ordenamento mas também, sempre que possível, a melhoria das 

condições sociais das populações locais, por meio de incentivo aos projetos que, conferindo 

uso racional ao recurso hídrico, redundem em benefícios, ainda que indiretos, à população 

diretamente atingida pelas externalidades negativas advindas do desenvolvimento da atividade 

petrolífera na região. 

A pergunta que se faz é: como o instrumento da outorga, e sua consequente 

cobrança, dos direitos de usos de recursos hídricos poderão traduzir-se, efetivamente, em 

meio eficaz apto a repercutir sobre as decisões dos agentes econômicos, de modo a influir 

sobre seus planejamentos e tornar suas atividades direcionadas à sustentabilidade? 

Sem dúvida, a situação ideal seria aquela em que, não só as empresas mas toda a 

Sociedade e o Poder Público assumissem, naturalmente, a mentalidade da sustentabilidade, 

dando, sempre que possível, prioridade aos aspectos sociais e humanos no desenvolvimento 

de suas atividades, inclusive na utilização das tecnologias.
394

 

Todavia, sabe-se que, não obstante o debate sobre o desenvolvimento sustentável 

encontrar-se em estágio de disseminação nas esferas produtivas da Sociedade, não se pode 

negar que a sua tradução em comportamentos e ações específicas ainda é pouco verificada na 

realidade brasileira. 

Portanto, a consideração de tais fatores no ato da outorga e a incorporação do destino 

final dado ao recurso hídrico não consumido, como variável na fórmula de atribuição de 

preços, representam incentivos econômicos válidos ao propósito da sustentabilidade.  
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Numa abordagem por custo-benefício, o valor da cobrança deve ser fixado de forma 

a compensar a percepção social do dano ambiental causado por determinado uso. À medida 

que, após o uso, é incorporado destino sustentável que agregue benefícios à localidade, ou que 

apenas atenda ao parâmetro da racionalidade do uso, esse fator deve ser contabilizado, de 

modo a surtir efeitos sobre o cálculo do valor a ser pago pelo usuário. 

A utilização de instrumentos econômicos na proteção ambiental, no caso particular, a 

utilização da cobrança de uso da água, além da consonância com a regulação direta, para que 

se mostre como meio legítimo e efetivo de gestão, deve contar, ainda, com a participação 

social.  

Faz-se necessário reiterar o fato de que, por todo o exposto, a participação social 

consagra-se como elemento comum na análise de qualquer um dos instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos, em especial da outorga e da cobrança dos direitos de uso desses recursos, 

razão pela qual se define como a pedra de toque da efetividade do atual modelo de 

gerenciamento hídrico. 

Desse modo, uma vez requerida a outorga com relação à água captada por ocasião da 

exploração petrolífera, o gestor público, em particular a autoridade outorgante, intermediará a 

negociação sociotécnica entre as esferas da Sociedade, incluindo, no caso em questão, além 

da Sociedade Civil Organizada, os agentes da indústria de produção petrolífera, como 

usuários de águas que são. Isso porque, sendo os melhores conhecedores dos aspectos 

técnicos envolvidos na produção de água nos poços de petróleo/gás e dos destinos que a ela 

podem ser dados, os quais, uma vez postos em prática, são capazes de contribuir para o bem-

estar social da população de toda uma região, são os indicados e aptos para contribuir com a 

definição de preços justos e que não inviabilizem as atividades da indústria. 

Logo, aliada a uma estrutura administrativa capaz de tornar efetivo o modelo de 

gestão encetado pela atual Lei de Águas, por meio do uso de instrumentos adaptados ao 
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alcance dos objetivos propostos e da capacitação técnica de gestores, os quais deverão estar 

aptos a ter uma visão sistêmica e integrada dos processos ecológicos, econômicos e sociais 

que possam trazer avanços na gestão dos problemas, é urgente que haja uma sociedade, de 

fato, participativa nos rumos das decisões do Poder Público, de forma a aproximar a gestão 

hídrica, o máximo possível, de um sistema operacional sustentável no decorrer do tempo.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES 

 

A situação global de crise ecológica reclama por um uso econômico dos bens da 

Terra pelos seres humanos, em caráter de conservação. Do mesmo modo, a consciência 

planetária, desde a Década de Setenta, com a Conferência de Estocolmo, ganhou dimensão 

maior, e os riscos ambientais, ao lado dos econômicos e dos sociopolíticos, transformaram-se 

em desafios a ser enfrentados solidariamente por todos os países. 

O petróleo e o gás natural, apesar de uma recente apreensão da Sociedade com 

relação aos danos ambientais resultantes da massiva utilização dos combustíveis fósseis, são, 

ainda, responsáveis por parcela significativa da matriz energética brasileira e deverão 

permanecer, por muito tempo, como fontes principais de fornecimento de combustível, com 

demanda crescente. 

A mudança desse cenário, de forma a materializar a garantia efetiva da 

sustentabilidade, exige uma profunda transformação da Sociedade e do sistema econômico do 

Capitalismo Industrial, através da substituição radical dos modelos de produção da 

subsistência, do saber, de desenvolvimento tecnológico e da distribuição dos bens. 

Enquanto não se vislumbra a concretização dessa mudança ideal de paradigma (da 

incessante exploração dos recursos petrolíferos), faz-se necessário atender ao que se vem 

convencionando denominar de “Melhores Práticas da Indústria do Petróleo”, as quais se 

pautam pelo compromisso e pela busca de uma excelência na gestão ambiental e na segurança 

operacional. 

A gestão ambiental, iniciada com o tratamento de efluentes, busca, atualmente, 

alcançar a eliminação de todo o desperdício para o meio ambiente, encarando isto não apenas 

como obrigação legal, mas como parte integrante da sua competitividade. 
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Sendo a água um bem de uso comum do povo e essencial a uma sadia qualidade de 

vida, não se lhe pode negar a natureza de bem difuso ambiental, devendo, por isso, ser sua 

qualidade tutelada em função da qualidade de vida, como uma nova projeção do direito à 

vida. 

A saúde e o bem-estar humanos, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não 

devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas. O controle da poluição está 

diretamente relacionado com a proteção da saúde, com a garantia de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e com a melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos 

prioritários e as classes de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água. 

A efetiva garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado envolve 

proteção plena e sistemática que não se reduza à defesa isolada dos componentes ambientais 

naturais ou dos componentes humanos. Destaca-se, nesse sentido, a imperiosidade de uma 

política ambiental integrada tendente a promover a conservação dos recursos naturais, para 

que estes possam atender às presentes e futuras gerações.  

A imprescindibilidade da atividade de gerenciamento das águas é, portanto, 

identificada como uma atribuição que objetiva o controle social e uma racionalidade na 

utilização desse elemento natural, promovendo mudança na mentalidade do consumo e nos 

instrumentos de gestão, garantindo-se,assim, a sustentabilidade dos recursos hídricos por meio 

da compatibilização dos múltiplos usos. 

Para que a gestão dos bens naturais realizada pelo Poder Público possa repercutir 

sobre a formação de uma consciência de ação coletiva, de interesse público, por parte dos 

cidadãos, é necessário que realize o melhor exercício das missões de interesse coletivo, ou 

seja, que atinja o padrão de eficiência que incumbe ao Estado.  
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Em outras palavras, para que a gestão pública seja eficiente, é imprescindível que 

atinja concreta e materialmente os objetivos da lei, modificando a realidade.  

No caso dos recursos hídricos, os objetivos identificados são claros, a saber: a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, além da prevenção e da defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 

naturais, visa à garantia à atual e às futuras gerações da necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, e à utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável 

Nesse contexto, é imperativa a consolidação de uma base informacional atualizada 

sobre recursos hídricos que forneça subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos 

Hídricos, visto que estes deverão conter fatores intervenientes em sua gestão, servindo de 

suporte não só para uma efetiva participação da Sociedade e dos agentes da indústria, peça-

chave para a eficiência do modelo atual de gestão hídrica, mas também para as tomadas de 

decisão dos órgãos gestores locais, com relação ao ato da outorga. 

Para a aplicação de políticas públicas efetivas de proteção ambiental, no entanto, 

além do enfoque multidisciplinar e global da realidade ambiental no estabelecimento de 

limites legais às externalidades negativas (a política de comando e controle), aponta-se para a 

utilização de instrumentos de natureza econômica, como meio efetivamente capaz de induzir 

o poluidor a controlar seus níveis de consumo de recursos naturais e o grau de suas emissões. 

Grandes reuniões mundiais sobre o tema foram realizadas, como a Consulta Informal 

de Copenhague, que propôs o reconhecimento da água como um bem econômico, além da sua 

caracterização como bem social, o que, posteriormente, apresentou reflexos na Declaração de 

Dublin, na Agenda 21 e no Documento sobre a Política de Gestão dos Recursos Hídricos do 

Banco Mundial, os quais propugnaram pela busca e implantação de novos mecanismos que 
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aumentassem a eficiência na alocação e no uso dos recursos hídricos. Isso porque a outorga, 

sozinha, não seria suficiente para garantir o direito de todos a esses recursos.  

Torna-se necessário, então, conjugar a outorga com outros instrumentos que corrijam 

as distorções que costumam ocorrer nas decisões individuais de utilização desse recurso 

natural, para consumo ou produção, como forma de fazer com que cada usuário internalize, 

aos custos privados, os custos sociais que tais decisões impõem aos demais usuários.
 
 

No ordenamento jurídico brasileiro, o valor econômico da água passou a ser 

reconhecido com o advento da Lei nº 9.433/97, a qual instituiu a PNRH, criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e regulamentou o Inciso XIX do Art. 21 da 

Constituição Federal. 

Ao atribuir-se valor econômico à água, abriu-se espaço para a utilização na gestão 

hídrica da modalidade de instrumentos denominada “econômica”, a qual tem o condão de 

carrear para o jurídico e para a proteção ambiental as forças favoráveis do mercado, 

possibilitando a consonância protetiva entre o jurídico e o econômico, de modo que um 

mínimo ético-ecológico possa ser resguardado.  

Atendendo ao desiderato de indicar aos agentes econômicos o custo social pelo 

desgaste ambiental ocasionado por suas atividades, transferindo-lhes, ao mesmo tempo, a 

assunção da responsabilidade, o sistema de cobranças pelo uso de recursos ambientais foi, 

entre as categorias de instrumentos econômicos utilizáveis, a adotada pelo legislador nacional. 

Todavia, para que se consolide, de fato, como um instrumento eficiente no âmbito da 

gestão hídrica, a cobrança deve atender aos objetivos a ela estatuídos, os quais residem no 

reconhecimento da água como um bem econômico; em possibilitar ao usuário que tenha 

noção do real valor desse recurso ambiental; no incentivo à racionalização do uso da água; e 
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na obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Destaca-se, portanto, que a água, não obstante a sua intricada relação com o 

desenvolvimento econômico, é um bem cujo tratamento legal e gerencial deve ser 

desvinculado de interesse mercantil, tendo-se em vista o seu caráter finito e a sua 

essencialidade na manutenção de toda forma de vida no Planeta. 

Desse modo, além de se afastarem as influências mercantis, a gestão pela cobrança, 

tal como ocorre na outorga, para garantir o bem-estar no presente e no futuro, deve 

possibilitar a real inserção das diversas instâncias da Sociedade no processo de formação de 

preços, de forma que a valoração econômica da água possa, de fato, imprimir mudanças nas 

relações sociais e humanas, promovendo o seu acesso democrático, solidário e equitativo. 

A Lei nº 9.433/97, ao discriminar os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga pelo 

Poder Público, inclui, entre outros, os que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um corpo de água, de forma a abarcar o significativo volume de água 

extraído dos aquíferos na exploração petrolífera. 

Assim, não restam dúvidas de que a empresa, ao desenvolver atividade de exploração 

petrolífera, perfurando poços produtores de hidrocarboneto associados à água, deverá obter, 

além do licenciamento de suas operações, a outorga do direito de uso desse elemento. 

Sem dúvida, a Indústria Brasileira de Petróleo e Gás, incluindo as empresas 

estrangeiras que atuam no País, no âmbito de sua atividade industrial em atendimento à 

Política Nacional de Recursos Hídricos, deve adotar as diretrizes de uso eficiente da água e de 

prevenção da poluição, em todas as etapas de sua cadeia produtiva, inclusive na E&P.  
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Do mesmo modo, a referida Indústria deverá avaliar os cenários de disponibilidade 

hídrica, atual e futuro, relativos ao manancial de abastecimento e ao corpo hídrico receptor de 

efluentes, e investigar fontes alternativas superficiais e subterrâneas. 

Partindo de uma perspectiva geral atinente à gestão hídrica, para que os instrumentos 

da outorga e da cobrança contribuam para a eficiência da atividade de gerenciamento, as 

empresas devem:  

- ser precedidas de base informacional;  

- estar integradas com a gestão dos demais bens ambientais;  

- contar com a participação da Sociedade e a fiscalização dos órgãos públicos; e 

- priorizar a utilização racional, em especial a reutilização. 

Sob a ótica particular da gestão hídrica no âmbito da exploração petrolífera, além dos 

fatores apontados, verifica-se que a autoridade outorgante, na atividade da gestão da água 

produzida, deve, no processo decisório, dentro da margem que lhe é dada para a 

discricionariedade, observar as opções e a escolha da mais vantajosa para a comunidade, qual 

seja, a que promova a defesa do interesse público consubstanciada na preservação do uso 

múltiplo dos recursos hídricos, para que sua atuação paute-se, de fato, pelo atendimento ao 

princípio constitucional da eficiência. 

O conjunto de instrumentos institucionais voltados para o gerenciamento hídrico 

definido pela Lei de Águas visa a disciplinar o uso das águas, incorporando inovações 

conceituais, o que representa transformações e processos de mudanças na política de recursos 

hídricos, que refletem, por sua vez, as preocupações ambientais globais com forte penetração 

nas sociedades locais.  

Dentro desse cenário, em que a gestão assume o papel de operador conceitual, 

confere-se à atuação administrativa a atribuição de realizar análises e aperfeiçoar padrões de 
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gestão, para aplicar as prescrições abstratas das normas aos casos concretos, com a maior 

adequação possível a suas características idiossincráticas, motivando responsavelmente suas 

opções. 

Não há como negar que, no seu mister, ao promover a negociação sociotécnica entre 

os diversos setores da Sociedade envolvidos, toda e qualquer decisão tomada pela 

Administração deverá tomar como base critérios técnicos. Todavia, tendo-se ou não 

consciência disso, tais critérios servirá aos propósitos políticos ínsitos ao atual modelo de 

gestão hídrica, relacionados com a gestão integrada e descentralizada e a ampla participação 

social. 

Nesse intento, conclui-se que o processo de escolha, para se mostrar consentâneo 

com o princípio constitucional da eficiência, deve envolver a consideração de critérios que 

abarquem, em grau mínimo de pormenorização: 

- a articulação do ato de outorga do direito de uso dos recursos hídricos com as 

regulamentações de outros órgãos reguladores (ambientais), em especial a compatibilização 

dos procedimentos de outorga;  

- a consideração, no ato da outorga, de aspectos concretos pelo órgão concessor da 

outorga, como as características da localidade; e  

- a incorporação à fórmula de atribuição de preços das variáveis relativas ao destino e 

ao uso prioritário em dada região. 

Tal formulação baseia-se na necessidade de confluência dos aspectos jurídicos com 

os aspectos sociais e econômicos, no trato das questões do meio ambiente, em razão do 

inegável confronto das variáveis normativo-jurídicas com outras variáveis orientadas por 

outros códigos e critérios sistêmicos. 
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O novo marco regulatório aplicável aos recursos hídricos, de fato, ao basear-se não 

apenas em instrumentos de comando e controle mas também em incentivos econômicos, 

representa um esforço de compatibilização entre o ecológico e o econômico, à medida que, ao 

mesmo tempo que representa atitude nova frente aos recursos hídricos, procura manter-se em 

consonância com o contexto da reforma do aparelho do Estado, em uma tentativa de 

implantar, no âmbito da Administração Pública, mecanismos de iniciativa privada, de modo a 

aproximar a referida Administração de uma qualificação gerencial. 

Desse modo, pode-se afirmar que a outorga, como principal ferramenta de 

disciplinamento do uso das águas, a fim de concretizar-se como instrumento realmente 

eficiente, deve ser, na busca de uma utilização adequada e racional dos recursos hídricos, 

operacionalizada com o devido respeito aos princípios éticos-normativos, principalmente no 

que concerne aos usos múltiplos da água, às prioridades desses usos, ao seu valor ético e 

econômico, à sua finitude e à participação popular na sua gestão. 

Ademais, a outorga do direito de uso, para que não seja deliberada sem a percepção 

da realidade, requer antes a consolidação do sistema de informações de recursos hídricos, 

como previsto no PNRH. Tal outorga também não pode ser pensada separadamente do 

processo de licenciamento ambiental, nem tampouco encontrar-se em discordância com as 

políticas setoriais de saneamento ambiental, energia, mineração e de desenvolvimento urbano.
 
 

A cobrança pelo uso da água, por sua vez, por envolver, diretamente, 

reconhecimento e estipulação do valor econômico desse elemento natural, é o instrumento de 

gestão mais controverso.  

Tal cobrança carrega, todavia, em princípio, propósito nobre, qual seja: a mudança 

na mentalidade do uso descontrolado e irresponsável da água, uma vez que se propõe a 

promover uma eficiente alocação e uso de recursos e é defendida como alternativa mais 
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eficiente do que a arrecadação de impostos para financiar ações de regulação e recuperação 

ambiental. 

A eficiência da cobrança como instrumento de gestão, no propósito de corrigir as 

distorções do modelo de desenvolvimento hídrico, deve estar associada, no mesmo sentido do 

exposto acerca da outorga, à participação dos segmentos interessados nas tomadas de decisão 

e na afirmação da água como bem público, não mercantil, e, portanto, fora da esfera de 

valorização do capital, isto é, do negócio, sob pena de servir de ferramenta ao 

aprofundamento das contradições da acumulação econômica capitalista. 

Enfim, dentro desse cenário, observa-se que as discussões em torno das políticas 

públicas no Brasil propõem um modo de atuação administrativa do Estado que envolva a 

implantação de instituições, as quais contam, necessariamente, com a participação da 

Sociedade, de forma a conferir legitimidade às suas decisões. 

No mesmo sentido, tem-se que, no intento de oferecer respostas efetivas aos 

problemas da água, deve-se ter em mente que tais questões são elementos importantes da 

democratização do Estado e da revisão de padrões de produção e consumo e que somente uma 

gestão ambiental independente das forças de mercado possibilitará o início do 

estabelecimento de novas bases para a construção de uma relação mais justa e menos 

contraditória entre a Sociedade e o resto da natureza. 

As leis, porém, por mais avançadas que sejam, não são instrumentos capazes de 

modificar a realidade de forma direta, e a resolução dos problemas da Sociedade depende da 

interferência de variáveis não normativo-jurídicas. 

É este, justamente, o cenário identificado, por ocasião do estudo da aplicação da Lei 

de Águas na gestão da água produzida na exploração petrolífera. 
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A importância da gestão dos recursos hídricos nas sociedades modernas é 

indiscutível. E, em razão do poder poluidor e do potencial impacto ambiental identificados 

nos empreendimentos relacionados ao petróleo e seus derivados, atenção especial deve ser 

dada à água envolvida nos processos de extração petrolífera. 

Caracterizando-se como disciplinadora da proteção jurídica das águas e indicadora 

do espírito e da orientação que deve ser nacionalmente seguida pelas normas e órgãos 

estaduais, a Lei nº 9.433/97 deve ter sua aplicação efetivada não só no âmbito nacional como 

nas esferas estaduais, de forma a estabelecer uma efetiva proteção do recurso hídrico nas 

atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos. 

Constata-se, portanto, que, para que os instrumentos de outorga e cobrança dos 

recursos hídricos, no âmbito da exploração petrolífera, sejam operados de forma consentânea 

com o princípio constitucional da eficiência, é imprescindível, primeiramente, que sejam 

desenvolvidos mecanismos de articulação no âmbito do procedimento licenciatório ligado à 

atividade de produção petrolífera, garantindo-se que o procedimento da licença ambiental seja 

articulado com a obtenção da outorga do uso de recursos hídricos.  

Nesse particular, não se pode olvidar a necessidade de se superar a mencionada série 

de entraves para o licenciamento ambiental no setor de E&P no Brasil, por intermédio do 

estabelecimento de uma alternativa legal e institucional que seja mais eficiente no controle 

ambiental das atividades do setor em questão, adaptada a responder às demandas do 

desenvolvimento atual e futuro. 

Para aferir a racionalidade do uso, atingindo, assim, objetivo expresso pela atual Lei 

de Águas e, consequentemente, colaborando com a consecução da eficiência do modelo de 

gestão hídrica na IPGN, é necessário, ainda, que a autoridade outorgante analise, no ato da 

outorga, os fatores de cada caso individual, como as características da localidade em que se 

desenvolve a atividade econômica, dando incentivos, nas atividades de exploração e produção 
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(E&P), a projetos de reutilização, de modo a ajustar os interesses entre as propostas do 

diagnóstico técnico-científico e as legítimas aspirações da população que habita o território da 

bacia hidrográfica. 

Conforme se pontuou em vários momentos do presente estudo, a participação, 

entendida como uma tentativa de recuperação do lastro de legitimidade da atuação da 

Administração Pública e refletindo o exercício da cidadania, é elemento indispensável à 

eficiência do atual modelo de gestão hídrica, em especial na outorga e cobrança da água 

produzida na exploração petrolífera, de modo a privilegiar a melhoria das condições sociais 

das populações locais, por meio de incentivo aos projetos que, conferindo uso racional ao 

recurso hídrico, redundem em benefícios, ainda que indiretos, para a população diretamente 

atingida pelas externalidades negativas advindas do desenvolvimento da atividade petrolífera 

na região. 

Por fim, sob a perspectiva da evolução comportamental da Sociedade, no sentido da 

aliança das atividades humanas, com a preservação efetiva do meio ambiente, evidencia-se 

que o reúso da água é uma forma de racionalização e de conservação de recursos hídricos, à 

qual deve ser dado prioridade pela IPGN, se não em razão dos preceitos da ecoeficiência, 

pelos incentivos econômicos aferidos no momento da cobrança desses recursos. 

No contexto nacional, verifica-se, por parte do Estado, o esboçar de incentivos ao 

reúso das águas residuárias das indústrias, agroindústrias e agropecuária (Resolução CNRH nº 

54/05), e, por parte dos agentes da IPGN, o esforço de pesquisa e tecnologia, no sentido de 

encontrar soluções, para a questão do destino da água produzida, que contemplem não só o 

reaproveitamento, potencializando a própria atividade produtiva, mas também as 

características e problemas locais da população, dando a essa água aplicação sustentável. 
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