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RESUMO 

  

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu na tentativa de conciliar o 
desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, se mostrando como uma 
evolução da própria definição de desenvolvimento elaborado pelos economistas e 
que atualmente permeia todo o texto constitucional federal como principio fim a ser 
buscado pela Republica Federativa do Brasil. A busca da utilização sustentável da 
água tem sido uma constante, principalmente diante dos sinais da grave crise de 
escassez que tem apresentado o cenário mundial. O Brasil, sempre visto como um 
país com relativa abundância de água no mundo passou nos últimos anos a 
demonstrar sinais de que a escassez e a má distribuição devem ser objeto de 
atenção. O presente trabalho tem por objetivo abordar a temática dos recursos 
hídricos com ênfase em sua regulamentação e gestão com base na perspectiva da 
sustentabilidade, o reúso da água se mostra como uma das alternativas mais 
eficientes, tanto para a redução do impacto ambiental decorrente do descarte da 
água utilizada, como também como uma forma de fazer o uso sustentável da água 
em beneficio da atual e das futuras gerações. Contudo, o maior obstáculo 
enfrentado é o alto custo para implementação de sistemas de reúso e a falta de 
estímulo por parte do Estado para tal prática. Nesse âmbito, os incentivos fiscais 
constituem importantes meios de intervenção na ordem econômica, como uma 
alternativa viável e eficiente para estimular a utilização do reúso da água, 
contribuindo para diminuição dos custos, desonerando o cidadão e estimulando que 
a população utilize práticas sustentáveis contribuindo para o desenvolvimento. A 
análise da experiência internacional demonstrou que quanto maior o nível de 
escassez dos recursos hídricos, mais cedo os países desenvolveram sistemas de 
reúso e implementaram suas técnicas, assim como passaram a regulamentar as 
suas modalidades. A grande maioria dos países possuem legislação acerca da 
matéria desde o século passado, tendo ocorrido uma forte influência dos tributos 
ecológicos na promoção do reúso. A abordagem metodológica adotada tem um 
tríplice pilar, qual seja: Direito, Ecologia e Economia, subsidiada pelos diversos 
ramos da Ciência Econômica que investigam o fenômeno do desenvolvimento em 
seu aspecto teórico e o tributário, em particular o seu caráter extrafiscal, como de 
intervenção na ordem econômica.  
 
Palavras-chave:  Desenvolvimento Sustentável. Reúso de água; Incentivos fiscais.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 

The sustainable development concept arose from the attempt to conciliate economic 
development and environmental conservation, revealing how an evolution of the 
development concept itself, drafted by the economists, and currently embedded 
through all federal constitutional language as a principle end sought by the Federal 
Republic of Brazil. The pursuit of a sustainable usage of water has been a constant, 
especially before the signs of the high shortage crises worldwide. Brazil, always seen 
as an possessing abundant water resources, has turned last years signing that 
scarcity and maldistribution should be observed. This work will discuss the water 
resources focusing on its regulation and management. Based on the perspective of 
sustainability, the reuse of water seems to be an alternative more efficient, either to 
reduce the environmental impact from the used water discard, either as a way to turn 
the sustainable use of water beneficial to current and future generations. Although, 
the bigger barrier is the high cost to implement reuse system, and the lack 
government incentives. Therefore, the Government has predominant role, because of 
its intervention approach, acting to incentive such practices. Taxes under the 
behavioral function have the ability to stimulate positively or negatively conducts 
beyond the mare revenue-raising. So, the fiscal benefits constitute an important 
avenue to intervene in the economic order, as an feasible and efficient alternative to 
stimulate the practice of reuse water, contributing to reduce the cost, burden on 
taxpayers, and promoting sustainable practices among polluting activities that 
contributes to the development. The analysis of international experience has shown 
that the greater the scarcity of water resources, the earlier the countries have 
developed reuse systems and implemented their techniques, as well as regulating 
their modalities. There is legislation on this subject in the majoriy of contriens since 
last century. The methodological adopted has a threefold pillar, namely: Law, 
Ecology and Economics, subsidized by the various branches of Economic Science 
that investigate the phenomenon of development in its theoretical aspect and the 
tributary, in particular its extra-fiscal character, as Intervention in the economic order.  
 
Keywords:  Sustainable Development. Water reuse. Fiscal incentives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra Desenvolvimento apresenta-se ao interlocutor com diversos 

significados. Esse tema passou a ser alvo de várias discussões após a Segunda 

Guerra mundial devido à necessidade cogente dos países arrasados se 

reestruturarem e ainda frente ao processo econômico denominado globalização que 

ganhava força em todo mundo, isto porque nesse período houve uma saga em 

busca do crescimento econômico em detrimento de outros aspectos relevantes para 

o necessário desenvolvimento. 

Países e organizações internacionais, engajados em torno da necessidade 

de se garantir bem-estar a todos os indivíduos de todas as sociedades, têm 

empreendido esforços voltados ao seu estudo, e as formas para sua plena 

realização, pautados em análises econômicas, jurídicas, sociais, históricas, culturais 

e ambientais. 

A busca pela melhoria de índices que demonstrassem evolução em termos 

quantitativos deixou de observar aspectos importantes para a humanidade como a 

qualidade de vida, a forma de exercício da cidadania, as liberdades, a cultura e o 

meio ambiente. 

Nesse contexto, surgiu o termo desenvolvimento sustentável que busca 

conciliar as necessidades atuais com as garantias futuras de um país desenvolvido 

e com um meio ambiente saudável e equilibrado, que preserve desde já seus 

recursos naturais e os diversos aspectos da vida humana. 

Conforme é sabido, a água é um bem finito, indispensável para a existência 

da vida tanto de homens como dos demais seres vivos do planeta. Logo, a 

importância da água em todo e qualquer processo de desenvolvimento e 

subsistência é algo incontestável e abrange desde os processos metabólicos de 

sobrevivência dos seres, como no uso do dia a dia da coletividade, aos processos 

de fabricação, industrialização, de transporte, geração de energia, dentre outros. 

Atualmente, a água ocupa o centro de diversas discussões pelo mundo, 

tanto em termos técnicos, incluindo estudos sobre suas propriedades, 

disponibilidade e escassez, bem como no âmbito jurídico, devido à proeminente 

necessidade de regulamentação de seu uso, preservação e melhor aproveitamento.  
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Com o advento de problemas relacionados à escassez e à poluição de água 

nos grandes centros urbanos, diante do crescimento populacional, da sua utilização 

de forma indevida, da ausência de gestão integrada, da má repartição desse recurso 

ao longo da superfície global decorrente da desigual distribuição geográfica dos 

pontos de maior concentração de água própria para consumo, esse recurso 

ambiental tem sido alvo de uma preocupação global. 

O reúso de água surge como um instrumento adicional para a gestão dos 

recursos hídricos, visando à redução da pressão sobre os mananciais de 

abastecimento, liberando as águas de melhor qualidade para os fins mais nobres, e 

trazendo uma série de benefícios específicos aos usuários, tais como o aumento de 

produtividade agrícola, a redução de custos com a compra de água e a preservação 

dos aqüíferos subterrâneos. 

Entretanto, mesmo quando a prática do reúso de água se apresenta como 

uma solução viável, a mesma não é incentivada. 

Nesse contexto, tendo como fundamento o princípio do desenvolvimento 

sustentável contido na Constituição Federal e objetiva analisar de que forma o 

Estado irá promovê-lo, utilizando o seu meio mais eficiente de intervenção na ordem 

econômica, qual seja, a tributação indutora. 

Os incentivos fiscais serão analisados como forma de indução à prática de 

reúso de água. 

Acerca da elaboração deste trabalho, as razões que o motivam são, 

sobretudo, a necessidade de um enfoque pragmático na análise do desenvolvimento 

sustentável, diante da relevância do tema no cenário mundial, com foco na 

preservação dos recursos hídricos, com especial relevo à situação hídrica no Brasil, 

pois mesmo diante da relativa abundancia de água, o País apresenta nos dias 

atuais motivos acentuados para que exista uma política de preservação ambiental 

visando resguardar esse elemento tão importante para a sobrevivência de todos. 

             A água, entre os insumos necessários para o desenvolvimento 

socioeconômico das nações é, sem dúvida, o principal produto a ser considerado no 

desenvolvimento sustentável e na saúde do meio ambiente. O crescimento rápido da 

população urbana e da industrialização está submetendo a graves pressões os 

recursos hídricos e a capacidade de proteção ambiental de muitas cidades. Embora 

o Brasil possua um dos maiores patrimônios hídrico do planeta, o reúso de águas 
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tem se tornado necessário, principalmente nos grandes centros urbanos, cuja 

demanda é limitada pelo consumo excessivo e pela poluição.  

Os desafios do uso sustentável da água giram em torno do que deve ser 

feito para o melhor aproveitamento da água, de forma a garantir o abastecimento 

para as atividades humanas e industriais. 

O reúso de água se destaca entre as medidas mais efetivas para a 

preservação, manutenção e melhor aproveitamento desse recurso. Assim, o 

presente trabalho irá analisar a regulamentação jurídica existente no país dessa 

prática e analisar as modalidades de reúso. 

No cenário nacional resta evidente que a utilização de reúso de água 

encontra seu maior desafio na implementação e manutenção dessa prática sob a 

ótica orçamentária, sendo a sua utilização considerada onerosa e demandando um 

alto investimento, além da inexistência de uma cultura de aceitação de tal prática. 

Por meio da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro assumiu uma 

faceta interventora na economia, sendo a tributação um dos principais instrumentos. 

A concessão de incentivos fiscais visa o alcance do desenvolvimento e a diminuição 

de desigualdades regionais conforme estabelecido no artigo 170. 

Desse modo, o presente trabalho, busca demonstrar de que forma esse 

importante instituto de ordem tributária pode ser utilizado como instrumento 

fomentador para a prática de reúso da água no intuito de promover um 

desenvolvimento sustentável. 

A hipótese deste trabalho ergue-se em meio a este cenário de necessidade 

de promoção de um desenvolvimento sustentável, que seja capaz de atender as 

necessidades fundamentais das pessoas, superando o atual estágio de atenção ao 

uso desenfreado dos recursos hídricos por um modo de incentivo à prática do reúso 

de água, utilizando para tal a faceta interventora do Estado na economia por meio da 

tributação.  

As diversas discussões sobre desenvolvimento sustentável e concretização 

dos demais objetivos fundamentais da República esbarram em questões geralmente 

vinculadas à ordem financeira. Como financiar tais objetivos, para garantir a sua 

efetiva realização? A construção de respostas possíveis a esta tão complexa e tão 

crucial questão demanda permanentes análises e reflexões concretas e específicas, 

assim como discussões teórico-filosóficas. Depende do exame das relações entre o 

Direito e a Economia e, mais especificamente, entre o Direito e o desenvolvimento, o 
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que impõe o estudo da ordem econômica e financeira, do papel interventor do 

Estado na concretização dos objetivos fundamentais da República.  

A real situação dos recursos hídricos do país e a regulamentação existente, 

com ênfase na prática de reúso da água e suas modalidades, aliados à previsão 

constitucional de concessão de incentivos fiscais, constituem o objeto do presente 

estudo, visando fornecer subsídios para que o Estado possa contribuir de forma 

efetiva para o desenvolvimento sustentável do país preservando a água, enquanto 

bem tão valioso. 

A abordagem metodológica adotada terá um tríplice pilar, qual seja: doutrina 

sobre Direito, Ecologia e Economia. Todo estudo será realizado através de uma 

abordagem mista, que analisará aspectos tanto quantitativos como qualitativos, 

através de pesquisa do tipo bibliográfica e documental, com ênfase na legislação e 

doutrina constitucional, econômica, tributária, finanças publicas e direito financeiro, 

bem como de informações de caráter estatístico, desde a leitura de obras que 

direcionam estudos acerca da proteção das águas, da gestão desse recurso, bem 

como uma análise dos dispositivos legais constitucionais aplicáveis ao tema 

abordado. 

Diante da transdisciplinaridade que permeia todo o trabalho, será feita uma 

abordagem peculiar do tema integrando os conhecimentos das áreas de estudo 

mencionadas, com estudos jurídicos e econômicos, além de dados e informações de 

cunho ecológico. 

O presente estudo não irá abordar os aspectos técnicos do reúso de água, 

sem adentrar em questões como qual a melhor técnica, qual a mais eficiente, que 

tipo de utilização deve ser dada, mas, será feita uma análise da sua regulamentação 

e meio de promoção a preservação dos recursos hídricos  e proteção ao meio 

ambiente, abordando apenas os aspectos que possuem relevância para o 

desenvolvimento do tema proposto. 

Dessa forma, a pesquisa é subsidiada pelos diversos ramos da Ciência 

Econômica que investigam o fenômeno do desenvolvimento em seu aspecto teórico 

e o tributário, em particular o seu caráter extrafiscal, como de intervenção na ordem 

econômica.  

Além disso, restará demonstrado, com base nas diversas reflexões que 

surgem quando se aplica o Direito e a Economia na indução de comportamentos, de 
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que forma esse arcabouço teórico culminará para encontrar de forma conjunta uma 

solução que efetive o desenvolvimento sustentável.  

 O presente trabalho foi pensado de maneira realizar uma análise ampla de 

que forma o instituto tributário do incentivo fiscal pode servir de fomento para 

promoção do desenvolvimento sustentável, já que este constitui a finalidade maior 

emanada pela Constituição Federal, dentro do contexto da utilização desenfreada 

dos recursos naturais, mais especificamente, dos recursos hídricos, tendo como 

meio a utilização da pratica do reúso de água. 

Dessa forma, o estudo em espeque partirá da análise do principio do 

desenvolvimento sustentável que servirá de lume nos transcorrer de todo o trabalho, 

que será dividido em três flancos específicos.  

No segundo Capítulo, o objetivo será compreender aspectos da relação 

desenvolvimento sustentável e regulação do reúso de recursos hídricos no Brasil, 

abordando as premissas do trabalho, destacando primeiramente o conceito de 

desenvolvimento sustentável, esclarecendo o seu contexto histórico e sua inclusão 

no texto constitucional de 1988 como fundamento da nação. Nesse momento inicial, 

será abordado de que forma encontra-se regulamentado os recursos hídricos no 

Brasil, fazendo uma conexão com o desenvolvimento sustentável. Com base na 

gestão de recursos hídricos no país será demonstrado a previsão legal da utilização 

das técnicas de reúso de água em uma visão geral, abordando sua regulamentação 

e seus principais objetivos, sem contudo avançar na análise técnica, tendo em vista 

ser campo de conhecimento diverso das ciências sociais e humanas. 

No Capítulo terceiro, o tema da tributação terá principal relevo, o objetivo 

será estudar como a extrafiscalidade e os incentivos fiscais podem contribuir para o 

desenvolvimento do país juntamente com a proteção do meio ambiente sendo nesse 

momento feito a análise do caráter extrafiscal do tributo, a qual prevê os incentivos 

fiscais no ordenamento jurídico brasileiro como forma de promoção ao 

desenvolvimento, demonstrando de que forma os instrumentos econômicos podem 

e devem auxiliar na gestão ambiental. 

Com base nos fundamentos até então aventados no presente estudo, o 

capítulo quarto, que completa a tríade de objetivos específicos ao averiguar a 

concessão de incentivos fiscais para o fomento do reúso da água no cenário externo 

e interno, propondo ainda propostas que sirvam ao modelo brasileiro. Será nesse 

Capítulo explanado algumas espécies de incentivos fiscais aplicado na proteção ao 
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meio ambiente inclusive no que atine aos recursos hídricos, delineando a titulo de 

demonstração algumas experiências internacionais, não com a finalidade de se 

fazer um estudo comparativo, mas como forma de exemplificação, o que culminará 

em uma analise da situação atual brasileira no que tange ao reúso de água e a 

utilização de tributos sustentáveis, aventando uma proposta para o cenário 

brasileiro. 
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2 O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OS S EUS 

REFLEXOS NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  E NO REÚSO  

DE AGUA  

 

Esse Capítulo desenvolve-se em dois flancos. Inicialmente, é preciso 

demonstrar como o principio do desenvolvimento sustentável foi criado e incluído na 

Constituição Federal de 1988, constituindo assim premissa maior do desenrolar de 

todo o trabalho. No segundo momento será realizado um panorama geral da 

situação hídrica do Brasil, explanando de que forma a gestão dos recursos hídricos 

estão regulamentados na atualidade e ainda como a prática de reúso de agua se 

apresenta como solução viável para o melhor aproveitamento desse recurso 

ambiental tão imprescindível.     

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DA ACEPÇÃO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Inicialmente, se faz necessário trazer a baila à definição do que se entende 

por desenvolvimento para efetiva concretização desse postulado, que nesse estudo 

terá como base a teoria elaborada pela ciência econômica que o estuda por meio de 

modelos teóricos e empíricos, definindo o que esse representa. A partir do conceito 

de desenvolvimento, será abordado como o referido preceito passou a ser vinculado 

à questão da sustentabilidade, quando então passou a ser chamado de 

desenvolvimento sustentável. 

Urge destacar que o desenvolvimento passou a ser tema de discussão 

mundial principalmente após a Segunda Grande Guerra, tendo como principal 

documento em termos de desenvolvimento a Carta das Nações Unidas, que foi 

apresentada na Conferência de São Francisco em abril de 19451. Assim, as 

constituições europeias que nasceram no pós-Guerras trazem alguma previsão 

sobre meio ambiente em um época marcada por outros objetivos comuns, como 

reconstrução de países e desenvolvimento econômico. Nesse sentido, é possível 

perceber a partir da década de 1970 intensificam-se medidas para proteger o meio 
                                                 
1 Durante a Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos da América (EUA), foi 
elaborada a Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de junho de 1945 e ratificada por 51 
países no dia 24 de outubro de 1945, data que marca a oficialização da ONU. 
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ambiente nas constituições, especialmente com a promulgação da Constituição 

Grega de 1975, da portuguesa de 1976, da espanhola de 1978 e da reinterpretação 

doutrinária e jurisprudencial de preceitos constitucionais na Itália. A Alemanha, ainda 

na década de 1970, dá interpretação ambiental aos preceitos constitucionais2. 

Conforme é sabido o desenvolvimento não se confunde com crescimento 

econômico, embora se relacionem. O crescimento econômico restringiu-se a uma 

análise quantitativa, limitando-se a observar o crescimento do Produto Interno Bruto 

e o nível de renda do País entre outros índices. Entretanto, verificou-se que o critério 

adotado pela teoria do crescimento econômico se tornou insuficiente para a 

constatação se de fato, apenas os números e quantificações de índices econômicos 

são os únicos fatores há serem considerados na verificação de uma efetiva melhora 

no bem-estar das populações e demais aspectos. 

A notória distinção entre desenvolvimento e crescimento pode ser sumariada 

na distinção entre o qualitativo e o quantitativo. Importa incisivamente considerar 

que, a ideia de desenvolvimento supõe dinâmicas, mutações e importa em que se 

esteja a realizar, na sociedade por ela abrangida, um processo de mobilidade social 

contínuo e intermitente, deve levar a um salto, de uma estrutura social para outra, 

acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual 

comunitário3. 

Quando não há nenhuma transformação, social ou no sistema produtivo, não 

se está diante de um processo de desenvolvimento, mas de simples modernização, 

mantendo consequentemente o subdesenvolvimento, agravando a concentração de 

renda, ocorrendo apenas o crescimento, sem o desenvolvimento, pois não ocorre 

qualquer alteração nas estruturas econômicas e sociais4. 

Tem-se no século XVI o desenvolvimento sendo encarado como algo 

nacional e vinculado ao poder do Estado, ao seu poder político e militar, embasado 

pelos teóricos, Adam Smith e David Ricardo. Em 1920, com o surgimento do Estado 

de Bem-Estar Social e, com o pensamento de John M. Keynes, percebe-se uma 

continuidade do conceito economicista de desenvolvimento. 

                                                 
2 HERRERA, Pedro M. Derecho tributario ambiental: la introducción del i nterés 
ambiental en el ordenamento tributario.  Madrid: Marcial Pons, 2000, p.19. 
3 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 . 16. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 213. 
4 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: 
Max Limonad. 2003. p. 38. 
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Porém, nessa fase tem inicio as teorias englobando o conceito de 

desenvolvimento que também fosse influenciado por fatores não econômicos, 

passando a encarar o desenvolvimento como algo que se reflete e é refletido em 

diversas outras áreas, como o social, o político, o cultural, de maneira inclusive, que 

tal termo passasse a ser cunhado como um direito do homem, e mais, um direito 

essencial, fundamental, um direito humano. Neste contexto é que se fazem surgir às 

teorias de Douglass North e de Amartya Sen5. 

A Conferência das Nações Unidas realizada em Estocolmo em 1972 

introduziu o tema meio ambiente na agenda internacional e duas posições foram 

assumidas, uma daqueles que consideravam a abundância dos recursos naturais 

(the cornucopions) e que defendia primeiramente o alcance do desenvolvimento 

para que depois as externalidades negativas fossem neutralizadas e a segunda 

posição, que consistia nos pessimistas (doomsayers) que afirmavam que o 

crescimento econômico deveria ser freado face a exaustão imediata dos recursos 

naturais. Chegando assim a uma alternativa média, a qual o crescimento econômico 

fosse socialmente receptivo e implementado de forma favorável ao meio ambiente6.  

Desde a década de 70, onde a problemática ambiental se tornou alvo de 

discussões mundiais, levou-se a uma ampla modificação no conceito de 

desenvolvimento, em termos de eco desenvolvimento, posteriormente, denominado 

Desenvolvimento Sustentável. Considerado aquele que promove o crescimento 

econômico com impactos positivos na ordem social e ambiental7. 

Esse conceito lançou um importante desafio para as próximas décadas, a 

promoção da sustentabilidade para transformar as relações internacionais em busca 

de uma segurança reforçada para garantir as necessidades das presentes e futuras 

gerações de forma equitativa, seja em termos de novos riscos oriundos das novas 

tecnologias, da escassez de recursos, como os recursos hídricos, das mudanças 

                                                 
5 OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. O Direito ao Desenvolvimento como Direito Humano e 
sua Proteção Jurídica Constitucional e Internaciona l. Revista da Escola da Magistratura 
do RN, ISSN Eletrônico (2177-1766), ISSN Impresso (1982-0100). p. 5. 
6 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.  Org. Paula Yone 
Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 51-52. 
7 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentad o. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008. p. 36. 
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climáticas ou ainda do terrorismo8. Cresce, portanto, a necessidade de reutilizar a 

água, sobretudo em lugares submetidos a condições de estresse hídrico9. 

No que atine à sustentabilidade, é reiterada à necessidade de uma 

abordagem transdisciplinar, onde cientistas sociais e ambientais em comum acordo 

perseverem na busca do uso e do aproveitamento dos recursos da natureza, 

respeitando a diversidade, devendo a conservação e o aproveitamento racional da 

natureza andar juntos10. Amartya Sen procura analisar sob um aspecto diferenciado 

do desenvolvimento, em contraposição à esfera restritiva que o associa ao caráter 

meramente quantitativo de análise aos fatores como crescimento econômico que 

leva em conta apenas elementos como produto interno bruto, rendas pessoais, 

industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. Pois, embora 

contribuam para a expansão das liberdades, não deve o crescimento econômico ser 

o fim em si mesmo, devendo ser levado em conta para análise do desenvolvimento a 

melhoria de vida dos indivíduos com o fortalecimento de suas liberdades11. 

O desenvolvimento12 não está meramente vinculado às métricas de 

crescimento e acumulação de riquezas pelos países, mas à garantia de liberdade 

real para os seus indivíduos. Nesses termos, desenvolvimento constitui um cenário 

em que os cidadãos estão aptos a realizar as suas potencialidades individuais como 

forma de expansão de suas capacidades. Nesse sentido, destacam-se os meios e 

os fins, isto é, o desenvolvimento requer a liberdade de participação nas escolhas 

dos objetivos e concretização de políticas que libertem as capacitações individuais13. 

                                                 
8 SILVA, Solange Teles da; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. O direito ambiental 
internacional . Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p.103. 
9 SALA-GARRIDO, Ramón; et all. Estacionalidad en el processo de depuración de 
aguas residuales: impacto sobre la eficiencia y los  costes de operación . Revista 
eletrónica de comunicaciones y trabajos de ASEPUMA, v. 12, 2011, não paginado. 
10 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.  Org. Paula Yone 
Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 32.  
11 MARQUES, Guilherme Ramon Garcia. Analisando o Desenvolvimento: A Perspectiva 
de Amartya Sen . Revista Urutágua. Nº 22 – Set/out/dezembro de 2010 – ISSN 1519-6178. 
Disponível 
em:<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Urutagua/article/viewFile/11500/6316>. 
Acesso em: 03 ago 2015. 
12 “Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de 
riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas à 
renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento econômico, precisamos enxergar 
muito além dele”. SEN, Armatya. Desenvolvimento como Liberdade.  Trad. Laura Teixeira 
Motta. São Paulo: Companhia de Letras, 2010. p. 28. 
13 SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, David M. Redescobrindo o Direito e desenvolvimento: 
experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo  horizontal.  In: SCHAPIRO, 
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Nesses termos, o conceito de Desenvolvimento Sustentável acrescenta 

outra dimensão à sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, pois se 

baseia em um duplo imperativo ético, qual seja a solidariedade com a geração atual 

e a geração futura14.  

O processo de transformação de forma harmoniosa que acontece nas 

dimensões: espacial, social, ambiental, cultural e econômica, do individual para o 

global, interelacionadas por meio de instituições que estabelecem regras de 

interação e influenciam no comportamento pode ser denominado Desenvolvimento 

Sustentável15. 

Cinco são os pilares do Desenvolvimento Sustentável16: Social, Ambiental, 

Territorial, Econômico e Político. Sendo certo que a transição para um mundo 

sustentável exige um progresso simultâneo em todas essas bases.  

A sustentabilidade é, portanto, o guia central em um processo de 

transformação na democracia que deve integrar o social com o crescimento 

econômico em plena harmonia com a natureza, devendo convergir a democracia 

política com o crescimento econômico com equidade17. 

Em que pese à discussão recente acerca do tema e a relevância do mesmo, 

o conceito de Desenvolvimento Sustentável atualmente ainda não encontra um 

consenso, tornou-se um tema complexo transdisciplinar, que promove uma 

discussão relevante sobre as restrições e as armadilhas da vida moderna18. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Mario G.; TRUBEK, David M. Direito e desenvolvimento: um diálogo entre os BRICS. São 
Paulo: Saraiva, 2012.  
14 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentad o. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008.p. 15. 
15 SILVA, Christian Luiz da. Proposta de um modelo de monitoramente e avaliação do 
desenvolvimento sustentável.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento Sustentável: 
um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petropólis: Vozes, 2008. p. 18. 
16 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentad o. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008. p. 15. 
17 BITAR, Sérgio. Agenda progressista para um desenvolvimento sustent ável . In: Um 
novo caminho para o Brasil no Século XXI. Brasilia: UNESCO, Instituto de Política, 2002. p. 
92. 
18MAWHINNEY, Mark. Desenvolvimento Sustentável: Uma introdução ao deb ate 
ecológico.  Trad. Claúdio Queiroz. São Paulo: Edições Loyola, p. 9, 2005.   
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 2.1.1 O Contexto Histórico do Desenvolvimento Sust entável   

  

Conforme alhures relatado foi na conferência de Estocolmo, ocorrida em 

1972 que chegou-se ao consenso de que o objetivo das nações deveria ser um 

aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em beneficio das 

populações locais, incorporando a preocupação com a conservação da 

biodiversidade a seus próprios interesses19. 

Em que pese à preocupação mundial com a devastação ambiental, a 

primeira definição de Desenvolvimento Sustentável surgiu apenas 15 anos depois no 

relatório Brundtand de 1987, também intitulado como “Nosso Futuro Comum”, 

documento oriundo da Comissão Mundial para o meio ambiente e desenvolvimento 

(CMMAD) da ONU realizada na Noruega, a qual o definiu como sendo aquele que 

provê as necessidades atuais sem comprometer a capacidade do futuro20. Tendo 

nesse momento, se formado o tripé básico da idéia de desenvolvimento sustentável, 

que inclui: atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade21. 

No referido relatório restou afirmado à necessidade de entrar em uma nova 

era de crescimento econômico apoiado em práticas que conservem e expandam a 

base dos recursos ambientais. As questões ambientais não mais podiam 

dissociarem do desenvolvimento, enunciando então que é necessário alcançar um 

desenvolvimento sustentável22.  

Vislumbrar a Terra e os recursos naturais como fonte maior de perpetuação 

das espécies, é algo que transcende a ignorância coletiva, devendo sempre ser 

relembrado o respeito pelos recursos naturais, sob a consciência do conceito de 

sustentabilidade econômica e espacial sob uma visão sistêmica, que permita a 

sobrevivência do que restou ou restará23. 

                                                 
19 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.  Org. Paula Yone 
Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 53. 
20 “Desenvolvimento Sustentável é aquele que provê as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações de prover suas próprias necessidades.” 
21 MACHADO, Carlos Borges; SANTOS, Solidia Elizabeth dos; SOUZA, Tânia Cristina. A 
sustentabilidade ambiental em questão.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento 
Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. P. 
124. 
22 SILVA, Solange Teles da; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. O direito ambiental 
internacional . Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p.32. 
23 FILHO, Pedro Salanek; MENDES, Jerônimo; RIBEIRO, Gilberto Alves. A questão 
espacial do desenvolvimento sustentável: caracterís ticas e delimitações.   In: SILVA, 
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Dentre os diversos conceitos, interessante notar que alguns pontos são 

comuns, como o destaque para uma visão a longo prazo, a convergência acerca da 

necessidade de equilíbrio entre as necessidades econômicas, sociais e ambientais, 

a inclusão de qualidade de vida e ainda o combate a pobreza24. 

Os três pilares do conceito de desenvolvimento sustentável fazem referência 

ao econômico, o social e o ambiental. Trata-se de garantir a transmissão da 

capacidade de uma geração à outra geração, permitindo a satisfação das 

necessidades e a preservação dos recursos naturais, devendo o desenvolvimento 

levar em conta tanto a dimensão econômica, como a coesão social e a capacidade 

de reprodução do meio ambiente25. 

Da década de 70 até meados de 80 o desenvolvimento sustentável era visto 

como uma composição das dimensões econômica, social e ambiental, os estudos 

eram restritos a avaliar como os recursos são utilizados, como se transformam e de 

que forma os ganhos são distribuídos. Passando a partir dessa época as dimensões 

tanto espacial como a cultural26. 

Em 1992, o Rio de Janeiro foi à sede para a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a RIO 92, onde nela 

restou aprovado documentos de objetivos mais abrangentes e de natureza política, 

com a elaboração da Agenda 21 que consagrou o conceito fundamental de 

desenvolvimento sustentável27.  

Nesse mesmo documento, restou consignado o conceito de sustentabilidade 

tanto ecológica quanto ambiental, já que nessa ocasião foi promulgado princípios as 

quais se observam do primeiro ao nono a evidente preocupação com o meio 

ambiente e as questões de desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável, 

consta no primeiro que o centro das preocupações estão os seres humanos com o 

                                                                                                                                                         
Christian Luiz da. Desenvolvimento Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 
2. Ed. Petropólis: Vozes, 2008. P. 62. 
24 MAWHINNEY, Mark. Desenvolvimento Sustentável: Uma introdução ao deba te 
ecológico . Trad. Claúdio Queiroz. São Paulo: Edições Loyola, 2005. p. 9.   
25 SILVA, Solange Teles da; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. O direito ambiental 
internacional . Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p.102. 
26 SILVA, Christian Luiz da. Proposta de um modelo de monitoramente e avaliação do 
desenvolvimento sustentável.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento Sustentável: 
um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petropólis: Vozes, 2008. p. 17.   
27 MACHADO, Carlos Borges; SANTOS, Solidia Elizabeth dos; SOUZA, Tânia Cristina. A 
sustentabilidade ambiental em questão.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento 
Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 
126. 
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desenvolvimento sustentável e têm direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza28.  

Dez anos depois, realizou-se em agosto de 2002 em Johanesburgo nova 

conferência pelas Nações Unidas cujo objetivo era de revigorar o comportamento 

mundial para promover o desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional. 

Da conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 1972 em 

Estocolmo à cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável em 2002 em Johanesburgo, 

o conceito de desenvolvimento sustentável foi refinado com grande avanço 

epistemológico29.  

Passou-se a verificar que uma sociedade sustentável é projetada de tal 

forma que seu modo de vida, seus negócios, sua economia, suas estruturas físicas, 

sua tecnologia não interfiram com a inerente habilidade da natureza em manter a 

teia da vida30. 

Ao parar e analisar a dimensão da sustentabilidade verifica-se que está 

diametralmente ligada à capacidade de suporte do planeta, diante do crescimento e 

da concentração desenfreada da população e pela utilização de recursos naturais 

não renováveis31. 

A sustentabilidade buscada traduz-se em decisões econômicas e ações 

políticas, fixando limites a utilização de recursos naturais e emissão de poluentes, 

para o desenvolvimento sustentável não se traduza em um mito não realizado que 

transmitirá as futuras gerações um gigantesco passivo ambiental legado de uma 

civilização predatória32. 

O desenvolvimento sustentável pode ser entendido como o processo político 

participativo que integra a sustentabilidade econômica, ambiental, espacial, social e 

cultural, coletivas ou individuais, objetivando o alcance e a manutenção de qualidade 

                                                 
28 SILVA, Solange Teles da; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. O direito ambiental 
internacional . Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p.34. 
29 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentad o. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008. p. 36. 
30 CAPRA, Fritijof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos  sistemas vivos.  
São Paulo: Cultrix, 2001. p.115. 
31 BUSS, Lenisse Isabel; DUTRA, Ivan de Melo; BECKER, Alexandre. A dimensão cultural 
do desenvolvimento sustentável.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento 
Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petropólis: Vozes, 2008. p. 
41.  
32 IRIGARAY, Carlos Teodoro José Huguney. O emprego de instrumentos econômicos 
na gestão ambiental.  In: LEITE, José Rubens Morato; FILHO, Ney de Barris Bello. Direito 
Ambiental Contemporâneo. Barueri, SP: Manole, 2004. p.52. 
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de vida, tanto com disponibilidade e escassez de recursos, tendo como perspectiva 

a cooperação e a solidariedade entre os povos e as gerações33.  

A noção de desenvolvimento sustentável, de tanta importância nos últimos 

anos, procura vincular estreitamente a temática do crescimento econômico com a do 

meio ambiente. Para compreender tal vinculação, há que se analisar pelo menos 

três âmbitos que se interagem, sobrepõem-se, afetando-se e condicionando-se 

mutuamente: a) o dos comportamentos humanos, econômicos e sociais, que são 

objeto da teoria econômica e das demais ciências sociais; b) o da evolução da 

natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; c) o da 

configuração social do território, que é objeto da geografia humana, das ciências 

regionais e da organização do espaço34. 

Na esfera internacional, a ONU desempenhou relevante papel em proteção 

ao meio ambiente, incorporando ao conceito de desenvolvimento, esferas 

multidimensionais desde a conferência de Estocolmo à do Rio e seguidamente por 

Johanesburgo, alcançou um grande progresso em termos de institucionalização do 

interesse pelo meio ambiente e proteção por meio de tratados internacionais35. 

Assim como, o Tratado de Maastricht, que criou a União Européia, confirma 

o propósito de equilibrar o desenvolvimento à proteção ambiental, destacando tanto 

em seu preâmbulo36 como em seu artigo 3737 a consagração do desenvolvimento 

sustentável. Temos o primeiro compromisso com o desenvolvimento sustentável e 

equilibrado, com a expressa disposição da proteção ao meio ambiente38. 

                                                 
33 MACHADO, Carlos Borges; SANTOS, Solidia Elizabeth dos; SOUZA, Tânia Cristina. A 
sustentabilidade ambiental em questão.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento 
Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 
132. 
34 DA VEIGA, José Eli. Territórios para um desenvolvimento sustentável.  2006. 
35 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.  Org. Paula Yone 
Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 59. 
36 Preâmbulo: A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes valores 
comuns, no respeito pela diversidade das culturas e das tradições dos povos da Europa, 
bem como da identidade nacional dos Estados-Membros e da organização dos seus 
poderes públicos aos níveis nacional, regional e local; procura promover um 
desenvolvimento equilibrado e duradouro e assegura a livre circulação das pessoas, dos 
bens, dos serviços e dos capitais, bem como a liberdade de estabelecimento.   
37 Art. 37  - Proteção do ambiente - Todas as políticas da União devem integrar um elevado 
nível de proteção do ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo com 
o princípio do desenvolvimento sustentável. 
38 CAVALCANTE, Ruszel Lima Verde. Direito Internacional Econômico, Instrumento de 
Desenvolvimento e Proteção dos Recursos Naturais do  Planeta?.  REVISTA DE 
DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO E TRIBUTÁRIO: 122. p.134.  
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Nesse contexto o desenvolvimento sustentável se consolidou como pauta 

internacional e de interesse geral das nações, sendo atualmente uma preocupação 

mundial, inserida em diversas constituições de países e acordos internacionais.  

Neste sentido, o passo seguinte do presente trabalho será abordar o tema a luz da 

Carta Magna Brasileira, já que o constituinte originário de 88 (art. 3º, II) o adotou 

como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, alçando-o a um grau 

de relevância suprema no ordenamento jurídico nacional e ainda embora 

expressamente não o tenha definido, sem grande exegese observa-se o 

desenvolvimento sustentável instituído como um dos princípios constitucionais da 

atividade econômica. 

É ainda uma ideia em construção de larga abrangência, para se consolidar 

deve haver uma equidade intergeracional por meio de uma gestão descentralizada e 

participativa, combinando mecanismos de comando e controle e instrumentos 

econômicos39.  

 

2.1.2 O Princípio do Desenvolvimento Sustentável na  Constituição 

Federal de 1988 

 

Importante fazer um breve escorço histórico acerca da introdução do tema 

nas constituições brasileiras. A título introdutório, notório observar que as primeiras 

Constituições tinham por objetivo principal estabelecer, no plano institucional, a 

mecânica governamental básica e, na perspectiva substantiva, resguardar o cidadão 

contra governantes arbitrários, penas vexatórias ou cruéis, assim como contra 

apropriação da propriedade privada sem justa causa ou indenização40. 

A Constituição Federal de 1934, inspirada na Constituição de Weimar de 

1919, teria sido a primeira na história constitucional brasileira a comportar 

considerações sobre a ordem econômica, com a inserção de um título autônomo – 

“Da Ordem Econômica e Social” -, o qual veiculava um discurso inovador com a 

                                                 
39 IRIGARAY, Carlos Teodoro José Huguney. O emprego de instrumentos econômicos 
na gestão ambiental.  In: LEITE, José Rubens Morato; FILHO, Ney de Barris Bello. Direito 
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Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. Parte II, p. 57-130. 
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introdução de princípios relacionados à justiça social41. No texto constitucional 

Federal de 1967, ocorreu o retorno da organização e exploração das atividades 

econômicas para a iniciativa privada do Estado menos intervencionista, que buscava 

atingir o desenvolvimento social e econômico através do fortalecimento da empresa 

privada, estabilidade de preços, aumento da oferta de emprego e fortalecimento do 

mercado. Com a emenda Constitucional nº 1 de 1969, houve uma diminuição das 

possibilidades de intervenção estatal. Porem a mesma preocupou-se com o 

desenvolvimento nacional, justiça social e valorização do trabalho humano, 

adotando o planejamento como instrumento de desenvolvimento econômico42. 

Ao analisar as constituições brasileiras pretéritas percebe-se que 

determinados valores ora assumiram a natureza de fundamentos da ordem 

econômica, ora se revelaram como princípios. A idéia de fundamento estaria 

relacionada com aspectos causais da ordem econômica, vinculadas aos objetivos 

por ela pretendidos, ao passo que princípios seriam elementos de sua efetivação43. 

Assim, diante desse panorama anterior, se vislumbra que o desenvolvimento 

conceitualmente adotado nos termos exposto nesse trabalho, a qual abrange as 

demais esferas, não se atendo apenas a critérios econômicos, veio a fazer parte do 

texto constitucional apenas na Constituição Federal de 1988, tendo a esse sido 

acrescido o dever de sustentabilidade nos termos do que definiu o art. 255. De onde 

se constata que o principio do desenvolvimento sustentável está implícito no texto 

constitucional, desde a importância enfatizada ao desenvolvimento, já no preâmbulo, 

o que determina como fim a ser buscado e fundamento da República, estando ainda 

elencado nos demais artigos da ordem econômica, bem como, diante da inovação 

de inclusão de proteção ao meio ambiente na Constituição Federal vigente.  

O desenvolvimento precisa ser considerado também um direito fundamental, 

que deve ser respeitado, garantido e promovido pelo Estado, como o principal 

formulador das políticas de desenvolvimento, sendo o próprio fundamento das 

                                                 
41 MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo G. G. Curso de Direito 
Constitucional . – 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1406.   
42 PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzani Andrade. Direito ao Desenvolvimento 
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6965). [on line]. Disponível em: 
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significado e o alcance do art. 170 da Constituição  Federal.  2ª ed. rev., atual. e ampl. – 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 166.   
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políticas públicas, cuja ênfase do papel do Estado deriva de uma concepção de ação 

política44. 

Competi observar que, apesar de não haver menção expressa ao termo 

desenvolvimento sustentável, ao incluir no texto Constitucional Federal o valor da 

busca por um desenvolvimento pleno com ênfase a proteção ao meio ambiente, 

contata-se o alinhamento ao conceito de desenvolvimento sustentável, conforme 

alhures demonstrado. 

O principio em alusão constitui pedra basilar do sistema político jurídico do 

Estado civilizado, sendo adotado internacionalmente como fruto da necessidade de 

uma ecologia equilibrada e indicativos do caminho adequado para a proteção 

ambiental, em conformidade com a realidade social e os valores culturais de cada 

estado45.    

O principio do desenvolvimento sustentável, se apresenta não como um 

principio unívoco, mas como uma matriz conceitual, definindo a perspectiva geral na 

qual os princípios já estabelecidos de gestão ambiental devem ser reestruturados, 

impondo a abertura da economia ao meio ambiente. Mais que uma meta a alcançar, 

o principio do desenvolvimento sustentável é uma maneira para encarar o futuro46.  

A Constituição Federal de 1988 revela especial destaque ao 

desenvolvimento, desde o preâmbulo do texto constitucional onde há menção ao 

desenvolvimento constituindo um fim a ser assegurado pelos representantes do 

povo, como já nos Arts. 1º, I, o Art. 3º, inciso II47, que o destaca como objetivo 

fundamental da República, corroborado pelo Art. 5º da CF/88, § 248, residindo a 

importância dessa definição na consagração do desenvolvimento como um princípio 

norteador da interpretação e da aplicação das demais normas constitucionais49. 
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Max Limonad. 2003.p. 42. 
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Os princípios constitucionais fundamentais emanados especificamente do 

Art. 3º possuem a função de identificar o regime constitucional vigente, a fórmula 

política do Estado, diz respeito ao tipo do Estado, regime político, valores 

inspiradores do ordenamento, fins do Estado, delimitando ainda a identidade da 

Constituição com os seus cidadãos e a comunidade internacional. Constitui o 

referido artigo, verdadeiro programa de ação e de legislação, devendo todas as 

atividades do Estado conforma-se formal e materialmente ao programa estabelecido 

no texto constitucional50. 

Ínsito ao Art. 3º está que garantir o desenvolvimento nacional é, tal qual 

construir uma sociedade livre, justa e solidária, realizar políticas públicas cuja 

reivindicação, pela sociedade, encontra fundamentação neste referido artigo 

constitucional, a qual determina o papel que o Estado tem a desempenhar na 

perseguição da realização do desenvolvimento e na aliança que sela com o setor 

privado51. 

Ao referenciar o desenvolvimento já no preâmbulo da Constituição Federal 

de 1988 e enunciá-lo como um objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil, o legislador constituinte o alçou ao patamar de valor supremo da sociedade 

brasileira, corporificando os ideais maiores do corpo social. Assim, a sua promoção 

não pode ser tratada como mero ideal, mas algo a ser efetivamente perseguido e 

assegurado pelo Estado. 

Já no Art. 23 atinente as competências comuns, inserido no título III, da 

Organização do Estado vem à clarividência do quanto, meio ambiente e 

desenvolvimento se entrelaçam, fazendo vislumbrar o método que deve processar o 

desenvolvimento: ter em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional, universal, o que aponta para o desenvolvimento sustentável52. 

No Capítulo inicial que trata da ordem econômica e financeira estão 

enunciados os princípios gerais da atividade econômica. Nesses termos o Art. 170 

proclama de forma explícita os valores buscados pela ordem econômica com ênfase 
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na busca do desenvolvimento, não se atendo apenas a este artigo que trata do 

processo econômico, mas outros contidos na Constituição Federal revelam a 

preocupação com o bem estar econômico e social, inclusive quando expõe sobre os 

objetivos nacionais, dentre os quais o desenvolvimento econômico. Assim os artigos 

172 a 175, bem como, o artigo 18053, também atinem a relevância do 

desenvolvimento enquanto finalidade Constitucional, ressaltando ainda no Art. 19254 

como função do sistema tributário a promoção do desenvolvimento. 

A Constituição Federal assim estabelece que a ordem econômica fundada 

na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, deverá regrar-se pelos 

ditames de justiça social, respeitando o principio da defesa do meio ambiente, nos 

termos do Art. 170, inciso VI55 do texto constitucional. 

Percebe-se que no Brasil, parte da Constituição Federal definiu o modo de 

ser da ordem econômica e social, traçando-lhe características, dispondo sobre suas 

limitações no exercício das atividades econômicas, estimulando o próprio 

crescimento com fulcro no desenvolvimento nacional. Admite ainda, a intervenção 

estatal para regular o mercado evitando a ocorrência de distorções56.  

Destarte, a ordem econômica é estruturada e dinamizada de forma a 

maximizar o seu potencial para atingir os objetivos da República Federativa do 

Brasil57. 

É, portanto inegável o papel do Estado em promover e regulamentar o 

desenvolvimento, mediante a sua intervenção com o afã de satisfazer as suas mais 

diversas dimensões previstas na Constituição. 

                                                 
53 Art. 180.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e 
incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.  
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desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as 
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instituições que o integram.  
55 Art. 170.  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
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tributação como instrumento de regulação econômica na busca da redução das 
desigualdades regionais. São Paulo: MP Ed. 2007. p. 38-39. 
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O desenvolvimento deve ser entendido como um fator de equilíbrio na 

produção, distribuição e consumo de riquezas, sendo um Estado Desenvolvido o 

que possui uma estrutura harmônica entre a modernização e a proteção dos valores 

coletivos. Ao mesmo tempo em que se visa o crescimento, com liberdade das 

atividades econômicas, protege-se o consumidor, o meio ambiente, o trabalho, a 

educação de todos e etc58. 

O direito nesse contexto assumiu posição de altíssima relevância assumindo 

o papel de servir de instrumento de adequação das políticas de crescimento, 

ajustando os custos privados aos custos públicos e sociais, representando também 

objetivos econômicos tendo como fulcro a preservação dos recursos ambientais59. 

Com fulcro nos preceitos constitucionais, um Estado desenvolvido é aquele 

que possui harmonia entre o padrão de modernização e a proteção dos valores 

coletivos, buscando o crescimento, a liberdade das atividades econômicas 

convivendo com a proteção do consumidor, do meio ambiente, do trabalho e de 

todos, não podendo desprezar as demais vertentes60. 

Todos os princípios contidos na Constituição Federal englobam a noção de 

um desenvolvimento sustentável, a sua promoção, ampliação do mercado de 

trabalho e a valorização dos recursos naturais são nitidamente metas do 

desenvolvimento emanado na Constituição Federal, a menção ao termo 

desenvolvimento certamente inclui a preocupação com a sustentabilidade61.  

Somente a partir de 1981, com a Lei n. 6.938/81 (Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente) ensaiou-se o primeiro passo em direção a um paradigma jurídico-

econômico com vista à proteção ao meio ambiente de mãos dadas com o 
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desenvolvimento econômico no Brasil. Um caminhar incerto e talvez insincero a 

princípio, em pleno regime militar, que ganhou velocidade com a democratização em 

1985 e recebeu extraordinária aceitação na Constituição Federal de 198862. 

Na atualidade os entes públicos realizam uma investigação dos atuais 

instrumentos de política ambiental, por meio de novos mecanismos que 

compatibilizem o desenvolvimento das atividades econômicas com o direito ao meio 

ambiente equilibrado, assim o emprego de instrumentos econômicos na gestão 

ambiental que incentivem a conservação dos recursos naturais e desestimulem as 

atividades nocivas é ponto de suma relevância63. 

No texto Constitucional vigente, observa-se uma nítida preocupação com a 

implementação, isto é, com a indicação, já no próprio texto constitucional, de certos 

direitos e deveres relacionados à eficácia do Direito Ambiental e dos seus 

instrumentos, visando evitar que a norma maior (mas também a infraconstitucional) 

assuma uma feição retórica que seja bonita à distância e irrelevante na prática64. 

Na Constituição Federal de 1988 há o reconhecimento da nítida 

interdependência entre a ordem econômica e o direito ao meio ambiente equilibrado, 

nos termos do Art. 170, já que o meio ambiente constitui um dos princípios 

informadores da ordem econômica, sendo ainda reforçado em todo o texto 

constitucional, que estabelece alguns princípios fundamentais para a concretização 

do desenvolvimento com bases sustentáveis65.  

A proteção ao meio ambiente, além de um princípio genérico no capítulo da 

ordem econômica, ele enquanto impositivo reafirma a garantia do desenvolvimento 

também instituído no texto constitucional, onde além de ser um objetivo em si é um 
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instrumento para existência humana digna, que enquanto direito fundamental implica 

na criação de políticas públicas sob o conceito de desenvolvimento sustentável66.  

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica, se 

coadunando com os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego. 

Além de objetivo, em si, é instrumento necessário e indispensável, à realização do 

fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna, além de observar os 

ditames da justiça social, que deve ser suficientemente equilibrada para permitir ao 

homem reencontrar-se consigo próprio, como ser humano e não apenas como um 

dado ou índice econômico67. 

O tema, meio ambiente, ou melhor aduzindo, a sua proteção à ele, está 

presente não só no art. 225 da Constituição Federal de 198868, como em destaque 

nos arts. 5°, XXII e XXIII, 20, II a VII, 21, XIX, 22, IV, 23, VI e VII, 24, VI a VIII, 26,1, 

170, VI, 184, § 2°, 186, II, e 200, VII e VIII do texto constitucional. 

No Art. 225 encontra-se esculpido o principio do desenvolvimento 

sustentável, a qual observando que os recursos ambientais não são inesgotáveis, 

permite-se o desenvolvimento, mas de forma sustentável e planejada, para que os 

recursos hoje existentes não se esgotem ou se tornem inócuos devendo as 

atividades econômicas desenvolver-se atenta a este fato69.  

A Constituição Federal de 1988 congrega ainda um leque de princípios 

ambientais, que ora são expressos ou implícitos, ora gerais ou especiais, ora 

substantivos ou procedimentais. Assim, tem-se, na Constituição Federal brasileira, 

dentre outros, o princípio do desenvolvimento sustentável, da primariedade do meio 

ambiente, o princípio da explorabilidade limitada da propriedade (e dos recursos 

naturais), o princípio do uso sustentável dos recursos naturais, o princípio da 

prevenção, o princípio do poluidor-pagador, o princípio do usuário pagador e o 
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princípio da função ecológica da propriedade. E ainda de todo o sistema, e não 

apenas do Art. 225, extrai-se o princípio da precaução. 

Fugindo do modelo de suas antecessoras, a Constituição Federal de 1988 

apresenta uma visão inovadora de sustentabilidade, posto que os recursos 

ambientais já não são vistos como abundantes e, muito menos, infinitos. Tendo em 

vista que antes, o meio ambiente não era tutelado, ou, se o era, não o era 

adequadamente ou para valer, exatamente porque a lógica do sistema jurídico 

alicerçava-se na falsa premissa da inesgotabilidade dos recursos naturais, 

totalmente negada pela poluição dos rios, do ar e do solo, e pela destruição 

acelerada da rica biodiversidade do país70. 

Desse modo, a Constituição Federal ao adotar pelos artigos 170 e 225, vê-

se nesse arcabouço constitucional o conceito de desenvolvimento sustentável, o 

artigo 170 inserido no Capítulo que trata da Ordem Econômica e Financeira e o 

artigo 225, exatamente no capitulo do Meio Ambiente, assim, a Constituição Federal 

faz cessar qualquer dúvida sobre a existência de compatibilidade entre a proteção 

ambiental e o desenvolvimento. Ambos se referem seja ao desenvolvimento 

econômico, como ao social, observadas a preservação e a defesa do meio ambiente 

para a presente e para as futuras gerações. 

Todos os princípios da ordem econômica conduzem a um desenvolvimento 

econômico sustentável, a qual exige a presença ativa do Estado aliado a uma 

promoção de políticas publicas que harmonizem os objetivos econômicos da 

proteção ambiental. Essa proteção é necessária do ponto de vista ate mesmo dos 

comportamentos econômicos, pois se os agentes econômicos não respeitarem o 

meio ambiente, estar-se-á causando dano ao próprio sistema econômico, que exigirá 

recursos para corrigir as distorções da estrutura natural. Ora, eficiente é aquele 

comportamento que além de gerar desenvolvimento, aumenta riquezas e minimiza 

perdas não criando novos custos71.    

O principio do desenvolvimento sustentável não visa impedir o 

desenvolvimento econômico, mesmo que a atividade econômica na maioria das 
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vezes implique em degradação ambiental, o desenvolvimento sustentável busca 

minimizar a degradação onde as atividades sejam desenvolvidas lançando-se mão 

de instrumentos existentes adequados para a menor degradação possível72. 

Nesse panorama, impõe-se o conceito de desenvolvimento sustentável, que 

traz consigo um vasto poder transformador, pois aponta para uma mudança 

estrutural do sistema de produção atualmente vigente, busca adequá-lo à 

parâmetros sócio ambientais de direcionamento produtivo visando à manutenção 

das condições de vida nesse planeta73. 

Busca promover a harmonia entre a humanidade e a natureza, onde o 

desenvolvimento apenas será pleno se for sustentável, e efetivo quando desfrutado 

pelas atuais e futuras gerações74. 

Ademais as próprias dimensões do desenvolvimento sustentável, economia, 

espaço, saúde, cultura, educação e meio ambiente, constituem direitos fundamentais 

assegurados pela Constituição Federal, pode se assim concluir que com fulcro em 

suas dimensões, o desenvolvimento sustentável constitui um direito fundamental e 

finalidade do Estado. 

O desenvolvimento sustentável é, portanto, com fulcro no texto 

constitucional o que norteia toda e qualquer atividade econômica, tem como objetivo 

a proteção do meio ambiente quanto ao uso racional dos recursos naturais 

disponíveis, de maneira que as gerações futuras também possam se desenvolver, 

devendo assim ser objeto de intervenção dos Estados Nações no intuito de 

promovê-lo. 

 

 

 

                                                 
72 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; MORITA, Dione Marita; Ferreira, Paulo. 
Licenciamento Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011. p.27. 
73 MANIGLIA, Elisabete; JUNIOR, José Roberto Porto de Andrade. Políticas publicas de 
promoção ao desenvolvimento sustentável: uma determ inação constitucional.  In: 
MANIGLIA, Elisabete; COSTA, Yvete Flavio. Direito e Políticas Públicas de 
Sustentabilidade. Ribeirão Preto: Legis Summa, 2012, p. 38. 
74 BARRAL, Welber; FERREIRA, Gustavo Assed. Direito Ambiental e Desenvolvimento.  
In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito ambiental e Desenvolvimento. 
Florianópolis. Boiteux, 2006. p. 44. 
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2.2 A REGULAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL: A POLÍTICA 

NACIONAL E A REGULAMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 

REÚSO DE ÁGUA 

 

Diante do exposto alhures acerca do desenvolvimento sustentável, nota-se 

que o seu surgimento enquanto preocupação global acompanhou a própria evolução 

da civilização, isto porque na medida em que foi ocorrendo o crescimento 

econômico, percebeu que em descompasso com tal ímpeto, o meio ambiente era 

degradado em igual velocidade. 

As teorias sobre o tema demonstram que as dimensões abarcadas pelo 

termo desenvolvimento foram se alargando e adotando aspectos além do 

econômico, como o social, o cultural, o político e o ambiental. A preocupação com 

um meio ambiente sustentável ensejou o surgimento do principio do 

desenvolvimento sustentável, que destaca a necessária preocupação com o futuro, 

preservando e conservando hoje, os recursos naturais que serão necessários 

amanhã. 

Assim, ao fazer um escorço histórico da evolução das civilizações percebe-

se de forma evidente o papel dos recursos hídricos neste processo, posto que esse 

não só necessário para o ser humano sobreviver, mas, como matéria prima 

indispensável à concretização da evolução tantos nos procedimentos industriais, 

como na produção agrícola, na produção de energia, enfim em diversos aspectos 

relacionado ao desenvolvimento das civilizações. 

Estima-se que em 2025 aproximadamente 2.7 bilhões de pessoas estarão 

vivendo em áreas de escassez hídrica75. Com o crescimento da população mundial 

nas próximas e o advento de normas de qualidade mínima de água nos países em 

desenvolvimento, o tratamento da água não só vai aumentar como alargará o 

consumo de eletricidade e a emissão de gases, dentre eles o metano76. No Brasil, 

de forma mais especifica se aufere que os recursos hídricos, desde a sua 

colonização até os dias atuais, foi insumo de destaque em todas as etapas de 

desenvolvimento do país. Na fase de colonização, os rios de água doce foram 

intensamente explorados na extração de minérios e irrigação para as diversas 
                                                 
75 ALMEIDA, Magda de; et all. Cation and anion monitoring in a wastewater treatme nt 
pilot Project. Revista Facultad de Ingeniería . Universidad de Antioquia, n.º. 76, 2015, p. 
82. 
76 LI, Wen-Wei; YU, Han-Qing. Reuse water pollutants.  Nature, v. 528, 2015, p. 29. 
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culturas, como a cana de açúcar, entre outros. Já no período desenvolvimentista, 

além da manutenção do perfil de país como exportador de matéria prima, a 

agricultura avançou em escala industrial, houve ainda a concretização de grandes 

obras de engenharia hidráulica no país, diante da expansão urbana e agro industrial, 

evidenciando de forma ainda mais nítida o auto custo ambiental, o que exigiu 

regulação sobre o uso da água77. 

Dessa forma, nesse tópico serão estudados os recursos hídricos, com um 

esboço acerca de sua disponibilidade e tipos de uso, bem como a sua 

regulamentação e sua contextualização com a realidade brasileira na política 

nacional.  

Ainda, diante da cogente necessidade de preservação e melhor 

aproveitamento desses recursos, surge como alternativa eficaz técnica de melhor 

utilização da água que enseja hoje uma solução viável para sua conservação e 

preservação, qual seja, o reúso de água que também será tema abordado em seu 

aspecto normativo e em suas modalidades praticadas no Brasil. 

De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA, o Brasil dispõe de 

5.660 km³ (12%) de contribuição média anual por regiões de recursos hídricos, 

concentrando nas regiões Norte e Centro Oeste 89% dos recursos hídricos 

disponíveis para 13% da população do Brasil, enquanto que as regiões Nordeste, 

Sudeste e Sul apresentam 9% desses recursos e uma população correspondente a 

85,5% da nacional78.  

Em que pese a frequente afirmação de que o Brasil é um dos países com 

maior oferta de água no mundo, o mesmo sofre com os problemas de má 

distribuição e degradação dos recursos hídricos. A despeito da grande 

disponibilidade hídrica existente no Brasil, sabe-se que esses recursos não se 

encontram igualmente distribuídos no país. Há regiões hidrográficas com menor 

oferta de água, mas com maior população e maior número de usuários de recursos 

hídricos, o que ocasiona, em alguns trechos de cursos d'água, um balanço hídrico 

                                                 
77 IORIS, Antônio. Desenvolvimento nacional e gestão de recursos hídri cos no Brasil.  
Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 85 | 2009, posto online no dia 01 Dezembro 
2012, consultado o 30 Janeiro 2013. URL : http://rccs.revues.org/32. 
78SANTOS, Devanir Garcia dos. Reúso de Água no Contexto do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos.  2º Simpósio Internacional de Reúso de Água. ABES. Curitiba, 2015. 
Disponível em: 
<http://www.abesreusodeagua.eco.br/wpcontent/uploads/2015/05/Devanir_Garcia_2oSIRA2
015.pdf>. Acesso em: 11 Jul 2015. 
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qualitativo e quantitativo crítico quanto à disponibilidade de água para os usos 

múltiplos79. 

Assim, enquanto estados como o Amazonas, que tem apenas 1,5% da 

população do país, com um potencial hídrico de 32,9%, São Paulo, que tem 21,7% 

da população do país, dispõe apenas de 1,6% do potencial hídrico80. 

Percebe-se que o volume de água doce é fixo, contudo, à medida que a 

população e a poluição aumentam, ocorre uma diminuição da quantidade de água 

per capita e a disponibilidade desse recurso como um todo.  

No Brasil, as externalidades ambientais associadas ao rápido crescimento 

urbano, no contexto do desenvolvimento das regiões metropolitanas, apontam para 

cenários futuros de escassez hídrica81.  

Atualmente vê-se amplamente noticiado pelas mídias nacionais, que o 

estado de São Paulo, já possui regiões com graves problemas de escassez e de 

poluição, pois é justamente na região Sudeste, que se apresenta o maior número 

populacional, com a disponibilidade hídrica reduzida frente às necessidades locais, 

acrescido ainda do fato do grande parque industrial existente na região gerador de 

elevados índices de poluição, competindo ainda com o elevado abastecimento 

doméstico.  

Demonstra-se através de estudos a redução de 50% do consumo de água 

potável em edifícios residenciais que fazem uso de sistemas de recuperação de 

água, quando comparados com edifícios que não os possuem82.  

O ano de 2014 caracterizou-se por uma forte escassez de chuvas que 

assolou principalmente a região Sudeste, mas também parte do Centro e Norte do 

país. Nesses locais, o ano de 2014 foi classificado como extremante seco, devido à 

                                                 
79 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Conjuntura dos recursos hídricos: 
informe 2015 . Brasília: ANA, 2015. Disponível em: > 
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-
hidricos/conjuntura_informe_2015.pdf <. Acesso em: 17 Jul 2016. p. 87. 
80 BARBOSA, Fernanda Leite. Regulamentação do Reúso da Água em Refinarias – 
Análise do Modelo Americano e Perspectivas para o C enário Nacional.  Dissertação 
(Mestrado em ciências e planejamento energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2007. P. 3-5. 
81 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Direito Ambiental e dos Recursos Naturais – 
biodiversidades, petróleo e água.  Belo Horizonte, Fórum, 2011. P. 241-245. 
82 COIMBRA, José; ALMEIDA, Manuela. Water Reuse for Domestic Consumption A Key 
Element For Environmental and Economic Sustainabili ty . Disponível em: < 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/29019>. Acesso em: 13 Set 2016. Doc. não 
paginado.  
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baixa precipitação total anual observada. Na região Sudeste, os eventos chuvosos 

de 2014 foram especialmente anômalos83. No ano seguinte, a escassez de água em 

São Paulo foi notícia nos principais jornais do mundo84. De repente, a “Arábia 

Saudita das águas” foi obrigado a conviver com a falta d’água85. No caso do Brasil, 

certamente não se trata de escassez de água, mas de gestão irresponsável86. O uso 

sustentável da água implica compromisso individual e coletivo para que haja 

diminuição do stress hídrico87.  

Nas regiões áridas e semiárida a escassez da água é fator limitante ao 

desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. No Nordeste brasileiro, a transposição 

do Rio São Francisco é esperada há 75 anos. Destarte, não só tais restrições sofrem 

com essa delimitação, as regiões com maiores precipitações como a região da Bacia 

do Alto Tietê, que comporta mais de 15 milhões de habitantes e o maior complexo 

industrial do país possui vazão insuficiente para a demanda88.  

Conforme o exposto a disponibilidade de água e a demanda no Brasil não 

são homogêneas, verificando que há limitação no consumo humano, pois há grande 

pressão para diversos usos e ainda impactos da degradação tanto nas águas 

subterrâneas e superficiais em várias regiões, decorrente do elevado grau de 

                                                 
83 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Conjuntura dos recursos hídricos: 
informe 2015 . Brasília: ANA, 2015. Disponível em: > 
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-
hidricos/conjuntura_informe_2015.pdf <. Acesso em: 17 Jul 2016. p. 87. 
84 São Paulo – anatomy of a failing megacity: resident s struggle as water taps run dry . 
The Guardian. Disponível em: < https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/25/sao-paulo-
brazil-failing-megacity-water-crisis-rationing>. Acesso em: 10 Out 2016. 
85 ROMERO, Simon. Taps Start to Run Dry in Brazil’s Largest City: São  Paulo Water 
Crisis Linked to Growth, Pollution and Deforestatio n. The New York Times. Disponível 
em: <http://www.nytimes.com/2015/02/17/world/americas/drought-pushes-sao-paulo-brazil-
toward-water-crisis.html?_r=0>. Acesso em: 16 de setembro de 2016. 
86 NATASCHA, R. Silva; PLASCENCIA, Angel. Día mundial del agua: Dos megaciudades, 
una crisis. El País.  Disponível em: < 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458597371_473379.html 
>. Acesso em: 13 Set 2016. 
87 COIMBRA, José; ALMEIDA, Manuela. Water Reuse for Domestic Consumption A Key 
Element For Environmental and Economic Sustainabili ty . Disponível em: < 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/29019>. Acesso em: 13 Set 2016. Doc. não 
paginado. 
88 HESPANHOL, Ivanildo.  Potencial de reúso de água no Brasil: agricultura, industria, 
município e recarga de aqüíferos.  In: MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, 
Hilton Felício dos. Reúso de Água. São Paulo: Editora Manole, 2003. p. 39-40. 
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urbanização e industrialização, ausência de coleta e tratamento de esgotos, além 

dos impactos das mudanças climáticas em geral89. 

No mundo, 70% da água é usada na agricultura e 30% em outros 

consumos90. Cumpre ainda destacar que no Brasil, 62% da água é destinada à 

agricultura, 20% ao abastecimento doméstico e 18% à indústria91. Além disso, é 

responsável por 97% da produção de energia elétrica92.  

A produção de hidroeletricidade no país é uma das atividades que utilizam o 

potencial hídrico de forma bastante intensiva, sendo importante destacar que mesmo 

nos períodos de vazão, encontra-se funcionando no limite de atendimento da 

demanda, o que conclui que mantida o aumento de demanda e reduzida as 

condições de ofertas, tal fato representa condicionante critica ao desenvolvimento 

econômico brasileiro93. 

É portanto imprescindível conhecer as características do uso e os fatores 

que definem as demandas, pois constituem elementos chaves para a racionalização 

da utilização. Vejamos, gráfico das demandas de recursos hídricos apresentadas no 

informe 2015, publicado pela ANA, a qual considerou os seguintes dados: para uso 

industrial, as outorgas estaduais e federais até julho de 2014; para a demanda 

animal, os dados de rebanho por município para o ano de 2013; para a demanda 

humana considerou dados da estimativa populacional do IBGE – ano-base 2013; e a 

                                                 
89 NASCIMENTO, Livia Melo do; FERREIRA, Ana Monica Medeiros; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. As mudanças climáticas e a gestão eficiente dos rec ursos hídricos 
no Brasil.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; 
SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança climática: uma 
abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010. p.135. 
90 GRANADA, Eduardo Valencia; CUELLAR, Jonathan Romero; CALDERÓN, Renso A. A.. 
Esquema metodológica para la reutilización de aguas  residuales domésticas tratadas 
en riego . Disponível em: < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231116434007 >. Acesso 
em: 14 Set 2016. 
91 SIRVINSKAS, L. P. Alguns aspectos relevantes da poluição hídrica.  In: Talden Farias 
e Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho. (Org.). Direito ambiental - O meio ambiente e 
os desafios da contemporaneidade. 1ªed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, v. 1, p. 132. 
92 RAMPAZZO, Lino. Aspectos Éticos e Místicos do texto-base da campanh a da 
fraternidade 2004 . In: Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida. (org.). Recursos Hídricos: 
aspectos éticos, jurídicos, econômicos e socioambientais.Campinas, SP: Editora Alínea, 
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93 NASCIMENTO, Livia Melo do; FERREIRA, Ana Monica Medeiros; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. As mudanças climáticas e a gestão eficiente dos rec ursos hídricos 
no Brasil.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; 
SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança climática: uma 
abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010. p.143. 
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demanda para irrigação foi calculada para o ano-base 2014 utilizando dados dos 

planos de recursos hídricos e levantamento de pivôs por imagem de satélite94: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nesses dados verifica-se que a demanda consuntiva total 

estimada para o Brasil foi de 2.275,07 m³/s, enquanto que a vazão efetivamente 

consumida foi de 1.209,64 m³/s. A irrigação continua sendo o setor responsável pela 

maior parcela de retirada (55% do total), seguido das vazões para fins de 

abastecimento humano urbano, industrial, animal e abastecimento humano rural. 

O uso da água para criação de animais embora inferior que a demanda 

humana, numa visão global constitui um maior peso sobre o consumo de água, já 

que o Brasil com a criação de gado ocupa posição de destaque no mercado 

internacional de carne bovina, dominando 28% das exportações mundiais, tendo-se 

em conta que a criação bovina apenas é possível com a utilização de recursos 

hídricos, sua exportação representa também a transferência de um recurso 

ambiental, como a água, para países que não dispõe desse recurso. O que a 

UNESCO denomina de água virtual. No mesmo sentido, ocorre com o uso da água 

na agricultura, que requer grande quantidade de consumo de água doce e que 

também implica em exportação da água virtual através de produtos agrícolas. E 

ainda no que atine ao uso industrial, o qual utiliza a água como matéria prima de 

produção e de insumo para o processo produtivo, este é considerado um dos mais 

poluentes95. 
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Diante de tais dados, faz imperioso destacar que deve haver uma 

preocupação de cunho ambiental no sentido de promoção de práticas de melhor 

aproveitamento da água, bem como, pela preservação e manutenção dos 

mananciais aptos a manterem a demanda existente com vistas a um futuro 

garantidor de igual disponibilidade. 

Ao sugerir uma gestão sustentável de recursos hídricos, deve-se ter uma 

visão politizada das causas e consequências de procedimentos e tecnologias, um 

entendimento das nuanças da correlação de forças em grupos sociais antagônicos, 

isto porque não há como compreender a origem e as tendências dos problemas 

socioambientais sem que se estabeleça uma relação ontológica entre passado, 

presente e futuro, assim como entre demandas locais, interações dentro da bacia 

hidrográfica e os efeitos de processos nacionais e internacionais96.  

A gestão de recursos hídricos no Brasil teve forte impulso com a edição da Lei 

9.433/9797, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, sua fundamentação vai 

desde à Constituição Federal, a qual se deflui seus princípios norteadores, às leis 

ordinárias e regulamentos específicos. Tal base legal definiu os órgãos e as 

competências institucionais de cada ente envolvido, com análise de funcionalidade e 

efetividade das políticas implantadas98. Esse diploma legal, considerado um dos mais 

avançados do mundo no que tange à gestão de recursos hídricos, proporcionou ao País 

um modelo de gestão descentralizado e participativo. Os termos dessa regulamentação 

será objeto de estudo no próximo tópico.  

Nas últimas décadas, a água tem sido objeto de diversos encontros 

mundiais, desde a conferência das Nações Unidas em Estocolmo no ano de 1972, 

que incluiu os recursos naturais em pauta para discussões da temática ambiental. A 
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partir de então, na conferência do Mar Del Plata em 1977, ocorreu a primeira 

conferência internacional específica sobre a água. A conferência de Dublin em 1992 

sugeriu que os governos adotassem um modelo de gestão dos recursos hídricos. 

Posteriormente, o encontro mundial no Rio de Janeiro ainda no mesmo ano, 

produziu a Agenda 21, que possui no capítulo 18, especial ênfase na proteção da 

qualidade e no abastecimento dos recursos hídricos99. Em 28 de Julho de 2010 a 

Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução A/RES/64/292 declarou 

a água limpa segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar 

plenamente a vida e todos os outros direitos humanos. 

No Brasil, o texto constitucional de 1988 conforme já mencionado, foi um 

marco em termos de proteção ambiental, dando garantias de que recursos são 

direitos de todos e fundamentais para a vida de cada um. No que tange aos recursos 

hídricos estabeleceu que a água é um bem de domínio publico pertencente aos 

Estados e à União, cabendo ainda ao Estado legislar acerca do uso de águas 

subterrâneas. A proteção a esses bens está esculpida nos Arts. 20100, 22101, 23102, 

26103, 43104 e ainda no art. 231, §3º105 da Constituição Federal. 

                                                 
99 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Direito Ambiental e dos Recursos Naturais – 
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complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais. IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios 
e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 
secas periódicas. § 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a 
recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais 
para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 
105Art. 231.  São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 3º O 
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização 
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
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O termo regulatório inicial acerca da política nacional de meio ambiente, tem 

amparo jurídico na Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, dispondo também acerca da proteção das águas como um todo.  

Em 1997 a gestão dos recursos hídricos ganhou força com a instituição da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) pela Lei nº 9.433/97, que 

regulamentou o inciso XIX, do Artigo 21 da Constituição Federal, trazendo em seu 

artigo 1º, inciso II, a noção de escassez desse recurso tão importante ao afirmar que 

“a água é um recurso natural limitado”. 

A Lei 9.433/97 nitidamente reitera a meta do desenvolvimento sustentável, 

os princípios e objetivos já no art. 1º e 2º106 evidenciam a preocupação ambiental e o 

dever de que os recursos naturais sejam aproveitados racionalmente para a 

promoção do desenvolvimento, com fundamento no desenvolvimento sustentável107. 

O papel da gestão dos usos dos recursos hídricos, vai desde a promoção de 

resolução de conflitos decorrentes da situação de escassez e da degradação 

ambiental, a otimização dos usos múltiplos e a promoção das bases cientificas 

sólidas108.  

                                                 
106 Art. 1º  A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:  
I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 
e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
Art. 2º  São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 
com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 
107 PASSEGI, Alicia Violeta Botelho Sgadari; SIQUEIRA, Mariana de; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. Campos maduros de petróleo, águas subterrâneas e 
desenvolvimento sustentável.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, 
Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e Atividade 
econômica na perspectiva jurídica do desenvolvimento sustentável. Fortaleza: Fundação 
Konrad Adenauer, 2009. p. 21.    
108 NASCIMENTO, Lívia Melo do; FERREIRA, Ana Monica Medeiros; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. As mudanças climáticas e a gestão eficiente dos rec ursos hídricos 
no Brasil.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; 
SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança climática: uma 
abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010. p.149. 
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Tal lei é de fundamental relevância para revelar a preocupação com a 

instauração de uma política de gerenciamento hídrico, até então inexistente, 

refletindo ainda em uma ação de esfera nacional, pois não apenas direcionada à 

União, mas aos Estados e ao Distrito Federal109. 

O Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 2006, é composto por conselhos de 

bacias hidrográficas de Rios federais e estaduais cuja função consiste em subsidiar 

a formulação da Política de Recursos Hídricos e dirimir conflitos; a Secretaria de 

Recursos Hídricos da União a qual compete formular a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e subsidiar a formulação do Orçamento da União, a ANA que 

deve implementar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, outorgar e fiscalizar o 

uso de recursos hídricos de domínio da União, Órgão Estadual para outorgar e 

fiscalizar o uso de recursos hídricos de domínio do Estado, o Comitê de Bacia - 

decidir sobre o Plano de Recursos Hídricos (quando, quanto e para quê cobrar pelo 

uso de recursos hídricos), e a Agência de Água atinente ao escritório técnico do 

comitê de Bacia.  

A Agência Nacional de Água (ANA) foi instituída em 2000, pela Lei 9.984110, 

como entidade federal da Política Nacional de Recursos Hídricos, é a autarquia 

brasileira com missão de implementar e coordenar a gestão compartilhada e 

integrada dos recursos hídricos e regular o acesso à água, promovendo o seu uso 

sustentável em benefício da atual e das futuras gerações. Nesse sentido, compete à 

ANA apoiar e, quando possível, participar de iniciativas que promovam a 

conservação e o uso racional da água, inclusive o reúso, pelas diferentes categorias 

de usuários de recursos hídricos. 

Em articulação com os comitês de Bacia Hidrográfica, a ANA possui 

competência para instituir a cobrança de recursos hídricos no domínio da União, que 

também está prevista na esfera estadual por meio de Leis que dispõe sobre as 

Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, apoiando as gestões Estaduais por meio 

                                                 
109 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Direito Ambiental e dos Recursos Naturais – 
biodiversidades, petróleo e água.  Belo Horizonte, Fórum, 2011. P. 256. 
110 BRASIL. Lei nº 9.984, de 17 de Julho de 2000 . Dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA.  
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de celebração de convênios de Cooperação com os órgãos gestores estaduais para 

a implementação dos instrumentos da Lei 9.433/97111. 

Como uma gestão participativa e descentralizada, atualmente já se vê um 

avanço da organização legal e institucional do setor água no Brasil, porque existem 

10 comitês interestaduais e mais de 160 comitês estaduais instalados com áreas de 

atuação que abrangem boa parcela do território nacional, com aprovação de alguns 

planos de bacia, a cobrança pelo uso da água e a constituição de Agências de 

Água112. 

Com o objetivo de melhorar a capacidade de gestão de quantidade e 

qualidade nos recursos hídricos, buscou-se no âmbito nacional novas bases 

conceituais com respaldo no arcabouço legislatório já mencionado, incorporando à 

ordem jurídica conceitos como o de bacia hidrográfica, enquanto unidade de 

planejamento e gestão. A água passou a ser vista como um bem econômico, sendo 

o seu uso cobrado. A gestão das águas passou a ser feita por meio dos comitês e 

conselhos de recursos hídricos que integram a União, os Estados e os municípios, 

bem como os usuários de recursos hídricos e a sociedade civil113. 

Diante do marco regulatório em comento há os que o consideram uma 

resposta neoliberal, com concessões democráticas menores e periféricas, devido às 

contradições causadas pela própria atividade econômica, considerando que o novo 

modelo produziu uma ampla burocratização da percepção dos problemas e um 

cientificismo artificial na formulação de respostas. Afirma-se que a cobrança pelo uso 

da água, um dos principais instrumentos do novo modelo regulatório, ao invés de se 

tornar um incentivador da conservação ambiental e da realocação de recursos, 

funciona como mercadorização da natureza, de modo que a privatização de 

                                                 
111 GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; ALVES, Victor 
Rafael Fernandes. Instituições e mudanças climáticas e aspectos insti tucionais da 
política nacional de recursos hídricos no Brasil.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; 
GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e 
mudança climática: uma abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad 
Adenauer, 2010. p. 19. 
112 VARELLA, Paulo Lopes. Desenvolvimento Sustentável e a governança dos recu rsos 
hídricos . Revista Águas do Brasil, Ano I - Nº 3. p.24. 
113 NASCIMENTO, Lívia Melo; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. O principio 
constitucional da eficiência na gestão dos recursos  hídricos no Brasil: a outorga dos 
direitos de uso e a cobrança pelo uso.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; 
GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e 
Atividade econômica na perspectiva jurídica do desenvolvimento sustentável. Fortaleza: 
Fundação Konrad Adenauer, 2009. p.148.    
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empresas públicas de água e de energia elétrica também representaram um 

importante passo da escalada neoliberal sobre as águas no Brasil, considerando 

ainda a pretensa vocação da economia brasileira como exportadora de ‘água virtual’ 

também sob o enfoque comercial114.   

Dessa forma no âmbito da gestão dos recursos hídricos, verifica-se a 

necessidade do estabelecimento por parte do poder público de incentivos ao 

reaproveitamento das águas residuárias, o esforço de pesquisa e tecnologia, para 

evitar o esgotamento do recurso hídrico, para assim promover não só o 

reaproveitamento, potencializando a própria atividade produtiva, mas também 

analisando as características e problemas locais da população, para proporcionar à 

água aplicação sustentável115.    

O uso racional dos recursos hídricos constitui hoje uma questão de 

cidadania. Apesar de diversos, os esforços no sentido de buscar uma solução para a 

gestão deles, a busca de um equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente deve 

ser uma meta permanente a ser atingida pela sociedade116. 

A reutilização da água se apresenta, como uma alternativa eficaz na medida 

em que permite o uso sustentável dela, reaproveitando os recursos hídricos já 

utilizados, bem como reduzindo a quantidade de efluentes líquidos que são 

descartados no meio ambiente. 

Em 1958 o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas estabeleceu 

política de gestão para áreas carentes de recursos hídricos ao transmitir a seguinte 

afirmação: “A não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa 

qualidade deve ser utilizada para usos que toleram águas de qualidade inferior”117.  

                                                 
114 IORIS, Antônio. Desenvolvimento nacional e gestão de recursos hídri cos no Brasil.  
Revista Crítica de CiênciasSociais [Online], 85 | 2009, posto online no dia 01 Dezembro 
2012, consultado o 30 Janeiro 2013. URL : http://rccs.revues.org/32 
115 NASCIMENTO, Livia Melo do; FERREIRA, Ana Monica Medeiros; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. As mudanças climáticas e a gestão eficiente dos rec ursos hídricos 
no Brasil.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; 
SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança climática: uma 
abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010. p.154. 
116 BARBOSA, Fernanda Leite. Regulamentação do Reúso da Água em Refinarias – 
Análise do Modelo Americano e Perspectivas para o C enário Nacional.  Dissertação 
(Mestrado em ciências e planejamento energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2007. P. 14. 
117 HESPANHOL, Ivanildo. Experiências de reuso de água.  Revista da Água, do 
saneamento e do meio ambiente. nº 09 - 31/05 a 06/06/2000. Disponível em: > 
http://www.aguaonline.com.br/edicoes_antigas/9-edicao/9-saibamais.htm<. Acesso em: 17 
Jul 2016. 
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As águas de qualidade inferior mencionada nos discursos da ONU fazem 

menção aos esgotos de origem doméstica, efluentes de sistemas de tratamento de 

água e efluentes industriais, águas de drenagem agrícola e águas salobras, e 

devem, sempre que possível, ser consideradas fontes alternativas para usos menos 

restritivos, com o uso de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento dessas 

possibilidades, em conjunção com a melhoria da eficiência do uso e a gestão da 

demanda, constituindo estratégia básica para a solução do problema da falta 

universal de água118. Os efluentes industriais são os mais caros de limpar119. 

Atendo-se aos instrumentos previstos na Lei 9.433/97, a ANA cabe estudar a 

viabilidade técnica, legal e institucional da adoção de mecanismos de incentivo e apoio 

ao reúso de água no Brasil, como, por exemplo, os seguintes: i) por intermédio da 

outorga: procedimentos simplificados para adequação de outorgas existentes e emissão 

de outorgas nos casos em que se adota o reúso; ii) por intermédio da cobrança: 

utilização de fatores de redução nos valores de cobrança pelo uso da água quando da 

adoção de práticas de reúso de água, que necessitaria da aprovação dos Comitês de 

Bacias; iii) por intermédio dos Planos de Recursos Hídricos: na revisão do PNRH, 

defender a implementação de ações de incentivo à prática de reúso. 

Atualmente, trabalha-se na CTCT - Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia 

do CNRH para a regulamentação da resolução voltada ao reúso de água na 

modalidade agrícola e florestal. 

Tem-se que reúso é o processo de utilização da água por mais de uma vez, 

sendo ela tratada ou não, podendo ser utilizada para o mesmo ou para outro fim, e 

sua importância se dá pelo fato de preservar a água potável exclusivamente para 

atendimento de necessidades que exigem a sua potabilidade, como para o 

abastecimento humano. Desse modo a reutilização pode ser direta ou indireta, 

decorrente de ações planejadas ou não. A água de reúso tratada é produzida dentro 

das Estações de Tratamento de Esgoto e pode ser utilizada para inúmeros fins, 

como geração de energia, refrigeração de equipamentos, em diversos processos 

industriais, em prefeituras e entidades que usam a água para lavagem de ruas e 

                                                 
118 HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-
line version ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009<. Acesso 
em: 17 Jul 2016.  
119 LI, Wen-Wei; YU, Han-Qing. Reuse water pollutants . Nature, v. 528, 2015, p. 29. 
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pátios, no setor hoteleiro, irrigação/rega de áreas verdes, desobstrução de rede de 

esgotos e águas pluviais e lavagem de veículos120. 

Além do crescente consumo e da má distribuição das águas pelas regiões, 

as perdas provocadas pelo mau uso dos recursos hídricos e, principalmente, pelas 

consequências da ação humana, constituem os principais problemas da questão da 

água, o que faz com que a qualidade de grande parte da água doce se torne 

imprópria para diversos usos121. 

O principal instrumento normativo que trata sobre o reúso de água, consiste 

hoje na Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº. 54, de 28 de 

novembro de 2005, seu objetivo consiste em estabelecer modalidades, diretrizes e 

critérios gerais que regulamentem e estimulem a prática de reúso direto não potável 

de água em todo o território nacional122.  

Cabe mencionar que já em 1973, à Organização Mundial de Saúde 

diferenciou o reúso em direto, indireto ou reciclagem interna, a qual se limitava a 

descrever quando essa prática se dava de forma intencional ou não123.  

A Resolução 54/05 estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para 

a prática de reúso direto não potável de água, e destaca em seu artigo 3º que as 

diretrizes, critérios e parâmetros específicos para as modalidades de reúso serão 

estabelecidos pelos órgãos competentes.  

Discute-se diversas formas para estimular o reúso de águas residuais 

tratadas e, no âmbito empresarial, há quem afirme a necessidade do governo 

mediante modelo de financiamento estimular a competitividade entre empresas 

                                                 
120 MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos. Reúso de Água . São 
Paulo: Editora Manole, 2003. P. 99. 
121 BARBOSA, Fernanda Leite. Regulamentação do Reúso da Água em Refinarias – 
Análise do Modelo Americano e Perspectivas para o C enário Nacional.  Dissertação 
(Mestrado em ciências e planejamento energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2007. p. 05. 
122 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. Resolução nº. 54, de 28 
de novembro de 2005.  Disponível na Internet: 
<http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14>. Acesso em: 
03 Jul 2015. 
123 MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos. Reúso de Água . São 
Paulo: Editora Manole, 2003. P. 23. 
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através da inovação tecnologia para que ela possam emitir efluentes de melhor 

qualidade a custos baixos124. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) possui função gerencial nas 

intervenções acerca do uso da água em cada bacia hidrográfica, podendo 

regulamentar o direito de uso, já que competente para tal. Conforme visto, a grande 

irregularidade da distribuição dos recursos hídricos no país é fato gerador natural de 

conflitos no que atine a gestão da água e a resolução para tais questões devem 

sempre levar em consideração os princípios constitucionais, como a diminuição das 

desigualdades regionais, desenvolvimento e a preservação do meio ambiente125. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)126, promulgou a 

Resolução Nº 121, de 16 de dezembro de 2010, que é específica para o reúso para 

fins agrícolas e florestais e, em agosto de 2013, realizou a Oficina 'Racionalização e 

Reúso de Água do Setor Industrial' para retomar trabalhos para elaboração de uma 

resolução específica para o reúso industrial127.  

Existem também normas de cunho genérico que fixam padrões básicos para 

o lançamento de efluentes em corpos d’água, como, a Resolução CONAMA nº. 357, 

de 17 de março de 2005128. 

Uma das dificuldades em se definir o que seja reúso decorre do problema 

em precisar qual o momento em que ele está se realizando129. 

                                                 
124 TERCEÑO, Antonio; BROTONS, José M.; TRIGUEROS, José A. Propuesta de um 
modelo integral de financiación de las empresas dep uradoras de aguas residuales.  
Actualidade Contable FACES, ano 10, n. 15, 2007, p. 124 
125 GUIMARAES, Patrícia Borba Vilar. O conflito ambiental no Projeto de Transposição 
de Água da Bacia do Rio São Francisco para o Nordes te Setentrional. In: Talden Farias 
e Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho. (Org.). Direito ambiental - O meio ambiente e 
os desafios da contemporaneidade. 1ªed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, v. 1, p. 443. 
126 Instituído pela Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) é o principal órgão componente do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (SINGREH), atuando como órgão normativo e de articulação do 
planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regionais, estaduais e 
dos setores usuários. 
127 SANTOS, Devanir Garcia dos. Reúso de Água no Contexto do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos.  2º Simpósio Internacional de Reúso de Água. ABES. Curitiba, 2015. 
Disponível em: 
<http://www.abesreusodeagua.eco.br/wpcontent/uploads/2015/05/Devanir_Garcia_2oSIRA2
015.pdf>. Acesso em: 11 Jul 2015. 
128 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº. 357, de 17 de março de 
2005. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. 
Acesso em: 08 Jul de 2015. 
129 FRANCO JUNIOR, Reynaldo Silveira. Água: economia e uso eficiente no meio 
urbano. Dissertação de mestrado.  São Paulo: USP, 2007, p. 73 
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Observa-se que diante da legislação existente é evidente a generalidade dos 

referidos institutos, contendo diretrizes básicas para o reúso de água, e delegando 

aos órgãos competentes a regulamentação para efetivação desse instrumento como 

alternativa menos onerosa e mais eficiente a ser implementada130. 

Nesse liame de regulamentação é notória a ausência de regulação 

específica também para o setor petrolífero, mesmo sendo de unânime conhecimento 

o alto consumo de água nesta área, sendo necessário a definição de maneira sólida 

e precisa haja vista as peculiaridades do referido setor, tal necessidade encontra-se 

imbuída do próprio princípio de desenvolvimento sustentável em busca de um reúso 

sustentável da água produzida131.  

 

 

 

  

                                                 
130 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) é o principal órgão componente do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), constitui o órgão 
normativo e de articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos 
nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários. 
131 PASSEGI, Alicia Violeta Botelho Sgadari; SIQUEIRA, Mariana de; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. Campos maduros de petróleo, águas subterrâneas e 
desenvolvimento sustentável.  In: : XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, 
Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e Atividade 
econômica na perspectiva jurídica do desenvolvimento sustentável. Fortaleza: Fundação 
Konrad Adenauer, 2009. p. 34.    
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3 EXTRAFISCALIDADE E INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRU MENTO DE 

DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

  

Conforme visto no capítulo anterior no qual as premissas do presente 

trabalho foram traçadas, o desenvolvimento sustentável é o principio que alicerça a 

ordem econômica estabelecida na Constituição Federal de 1988. Com base em seu 

conhecimento, conceito e finalidade, restou demonstrado que a busca por uma 

forma de desenvolvimento que promova diversos aspectos da vida humana e 

preserve o meio ambiente para as gerações futuras, é o que deve ser buscado. 

Ainda alicerçado no principio do Desenvolvimento Sustentável, a temática 

dos recursos hídricos foi desenvolvida de forma a demonstrar a atual situação 

hídrica no país, a regulamentação que norteia a gestão de recursos hídricos e de 

que forma há a previsão legal para utilização da prática de reúso de água. 

Assim, nesse capítulo que de igual forma desenvolve-se em dois principais 

grandes temas. Em um primeiro momento, busca-se compreender a teoria geral da 

extrafiscalidade e de como o Estado intervém na ordem econômica com base na 

previsão Constitucional e no segundo demonstra-se como os incentivos fiscais 

devem ser utilizados como forma de promoção do desenvolvimento. 

 

3.1 A FUNÇÃO EXTRAFISCAL DOS TRIBUTOS COMO FORMA DE 

INTERVENÇÃO NA ORDEM ECONOMICA 

 

Em que pese o caráter genérico dos tributos conforme descritos na 

Constituição Federal, todas as normas tributárias gerais são aplicáveis à exigência 

dos tributos com finalidade ambiental, com pequenas adaptações de natureza 

meramente interpretativa, devendo existir adaptações dos conceitos das espécies 

jurídicas, as quais não revelam características de fato econômico e assim 

compatibilizá-lo com as exigências dos “tributos ecológicos”132. 

O tributo possui duas funções políticas, a primeira de arrecadar para custeio 

das despesas com a Administração Pública e a que corresponde à intervenção do 

estado no domínio econômico, que possui ainda duas finalidades, a de realizar 

investimentos que visem o desenvolvimento e a de adequar o comportamento 

                                                 
132 NUNES, Clecio Santos. Direito Tributário e Meio Ambiente.  São Paulo: Dialética, 2005. 
p. 93. 
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individual com o fito do desenvolvimento coletivo em bases sustentáveis, sendo 

portanto, mais ampla com o objetivo de fazer a revolução social por meio do 

tributo133. 

As práticas atuais de consumo e a demanda alta de produção, somadas á 

ausência de sensibilização com a escassez dos recursos naturais são fatores que 

contribuem para a degradação mundial do meio ambiente e, nesse contexto, a 

globalização tem incorporado novos elementos de análise da situação. Nesse 

âmbito, teóricos do direito e da economia desenharam modelos jurídicos e 

econômicos que podem contribuir para o alcance do objetivo do legislador 

constitucional no que respeita ao meio ambiente e um desses instrumentos é a 

criação de tributos ambientais134.  

Alhures restou demonstrado que os recursos hídricos são de vital 

importância para as nações e seu constante desenvolvimento, devem ser 

conservados e utilizados da forma mais sustentável possível, assim evidenciou-se 

que como alternativa extremamente eficaz, temos a utilização do reúso de água 

como prática a ser incentivada e realizada no país em todas as suas modalidades, 

por representar um importante instrumento de sustentabilidade.  

Nesse aspecto, o presente capítulo tem por objetivo demonstrar de que 

forma a ordem econômica também pautada nesse princípio deve proporcionar o 

desenvolvimento sustentável em todas as suas facetas, já que o prevê como seu 

fundamento e deve promovê-lo.  

A Constituição Federal de 1988 adotou o modelo político onde o Estado 

intervém diretamente no domínio econômico, para, afastando-se da neutralidade, 

promover os interesses públicos e os valores mais caros para a sociedade. E dentre 

os mecanismos autorizados pela Carta Maior, tem-se a possibilidade de formulação 

de normas tributárias com escopo que ultrapassa a mera arrecadação de receita 

para a manutenção do Estado, visando, outrossim, a  indução de comportamentos 

reputados como mais benéficos para a coletividade. 

O art. 170 demonstra que a tributação não deve assumir apenas a sua 

formatação no sentido de arrecadar receita para o Estado.  A tributação, enquanto 

importante instrumento de intervenção na economia, por meio da sua faceta indutora 
                                                 
133 NUNES, Clecio Santos. Direito Tributário e Meio Ambiente.  São Paulo: Dialética, 2005. 
p. 94. 
134 GARCÍA, Gloria Alarcón. ¿Son los tributos ambientales uma opción para la 
financiación de las HHPP? . Cuides, n. 9, 2012, p. 206. 
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deve ser utilizada como meio para promoção e incentivo de práticas sustentáveis. 

Utilizando para tal, o instrumento inserido no próprio texto constitucional, referente 

ao instituto dos incentivos fiscais, demonstrando ao final do capitulo como a 

tributação pode intervir na gestão ambiental.    

A tributação é uma forma de obtenção de recursos para o financiamento do 

Estado com a finalidade de atingir os objetivos fundamentais expressos no art. 3ª da 

Constituição Federal. Entretanto, com o passar dos anos, a cobrança de tributos 

passou a exercer funções que excederam a natureza meramente arrecadatória.  

O sistema tributário nacional esta assentado nos artigos 145 e seguintes da 

Constituição Federal de 1988, que dispõem acerca da escolha feita pelo legislador 

brasileiro por uma forma mista de tributação, que alia tributos não vinculados 

(impostos) a tributos vinculados a uma atuação estatal específica (taxas e 

contribuições de melhoria), bem assim a tributos cujo produto da arrecadação 

encontra-se ligado a despesas específicas, opção essa reforçada, pelos artigos 148, 

149 e 149-A, mediante a fixação de competência para a instituição de empréstimos 

compulsórios, contribuições especiais (sociais gerais e previdenciárias, de 

intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e 

econômicas) e da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, 

respectivamente135. 

A ideia do Estado do Imposto ou Estado Fiscal deu-se pelo fato de que as 

receitas derivadas decorrentes da tributação a muito superaram as receitas 

originárias, prevalecendo aquelas como fonte de financiamento do Estado, sendo, 

portanto dependente daquelas para sua manutenção136. 

Em linhas gerais, a função de fiscalidade está relacionada à arrecadação, 

sendo que tributos preponderantemente voltados à função fiscal devem ser 

entendidos como aqueles que possuem o escopo, primário, de abastecer o erário, 

compreendida como função primária ou principal objetivo, pois mesmo que essa 

tenha sido a única intenção do legislador, o intuito de única e exclusivamente servir 

                                                 
135 PINTO, Flávia Sousa Dantas. TRIBUTOS, TRIBUNOS, TRIBUNAIS E POLICIES: uma 
análise sistêmica da participação estratégica dos t ributos nas políticas públicas . Tese 
(Doutorado em Direito do Estado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo. p. 352. 
136 SHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos econômic os 
de um tributo como critério para sua constitucional idade . In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho, org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os princípios da Ordem 
Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.141. 
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de instrumento de transmissão de riquezas do particular para o Estado, o tributo 

acaba por interferir na conduta humana137. 

Na perspectiva ambiental, a fiscalidade ambiental diz respeito ao conjunto de 

tributos ou elementos de direito tributário cujo objetivo é extrafiscal, ou seja, 

preservar e melhora o meio ambiente. Tributo ambiental é, portanto, uma prestação 

pecuniária de caráter obrigatório, cuja finalidade maior e legitimação reside na 

melhoria da proteção do meio ambiente138. 

Atualmente, a atividade fiscal do estado é norteada pela capacidade 

contributiva (a possibilidade econômica de pagar tributos), porém alguns dos tributos 

ainda apresentam outra finalidade, que não a simples aferição de receita para os 

cofres públicos. Desta forma podemos distinguir nos tributos as funções fiscais e 

extrafiscais. 

Mais detidamente o caput do artigo 174 da CF139, preceitua possibilidades 

da ação indireta do Estado brasileiro sobre o comportamento dos sujeitos 

econômicos privados e públicos, de modo a influir em suas atividades, na forma, 

extensão e intensidade autorizados pela lei, as proposições normativas desse 

dispositivo poderão realmente servir de instrumentos válidos às iniciativas 

institucionais voltadas à solução das questões complexas provenientes dos setores 

econômicos, normatizando-as e regulando-as, implicando sucesso não somente ao 

Estado, mas também aos diversos grupos que integram a sociedade brasileira140. 

A extrafiscalidade impõe a tributação para que o Estado obtenha efeitos não 

arrecadatórios, mas econômicos, políticos e sociais na busca dos fins que lhe são 

impostos pela Constituição Federal instituídos principalmente no capítulo da ordem 

econômica, constituindo princípio de conteúdo aberto, que compreende a finalidade 

                                                 
137 BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011. p. 68-69. 
138 GARCÍA, Gloria Alarcón. ¿Son los tributos ambientales uma opción para la 
financiación de las HHPP? . Cuides, n. 9, 2012, p. 208: “La tributación ambiental o 
fiscalidad ambiental hace referencia al conjunto de tributos, o de elementos tributarios, de un 
sistema fiscal, cuyo objeto es la consecución de un fin extrafiscal: preservar y mejorar el 
medioambiente. Precisando más el concepto, entendemos por tributo ambiental aquella 
prestación pecuniaria de carácter obligatorio, cuya finalidad o legitimación se encuentra en 
la mejora o protección del medioambiente. En virtud de lo anterior, sus elementos 
estructurales habrán de estar relacionados con el nivel de perjuicio que determinados 
comportamientos humanos puedan procurar al medio natural.” 
139 Art. 174.  Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
140 SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito Constitucional Econômico: Estado e 
normalização da economia.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000. p. 93. 
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da norma tributária em realizar valores constitucionais141. Assim, a primeira 

característica dos tributos ambientais é a definição do vínculo entre tributo e questão 

ambiental para gravar determinada conduta ou objeto e contribuir para evitar o 

prejuízo ambiental. A segunda característica é modificar as condutas dos sujeitos 

poluidores para beneficiar tanto o meio ambiente quanto questões fiscais, devendo 

ser suportados por aqueles que efetivamente deveriam suportar142. 

No contexto constitucional, notório observar que a extrafiscalidade recebe 

proteção multidimensional, ou seja, na definição de seus fins, meios e na técnica 

utilizada, cada qual com seus princípios relevantes, considerando o princípio mais 

próximo para orientar a diretriz geral os limites gerais para o uso de mecanismos de 

regulação extrafiscal, o princípio da subsidiariedade que estabelece uma hierarquia 

axiológica sobre o uso da atuação estatal como forma de consecução do interesse 

geral, determinando esta atuação como limitada e subsidiária143. 

Desse modo, a ação de tributar no Brasil assumiu novas funções, que vão 

desde a função que não mais se legitima pela investidura, mas pelo desempenho, 

devendo existir um controle sobre a efetiva aplicação dos recursos arrecadados, à 

visão de que a tributação não se resolve por si em si, devendo estar em sintonia com 

os princípios constitucionais e com a realidade social. Além disso, os interesses 

arrecadatórios e de fiscalização tornaram-se secundários diante da prioridade 

consistente em alcançar objetivos constitucionais devendo estar em sintonia com as 

políticas públicas que justificam a criação do tributo. Assim, o debate tributário não 

deve ser meramente técnico, mas predominantemente cívico, levando em conta que 

contribuir é desdobramento para a cidadania, considerando a solidariedade social144. 

Nesse contexto, a tributação é vista como um instrumento de intervenção, ou 

que pode ser utilizado para tal fim, voluntária e conscientemente, a tributação se 

                                                 
141 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. p. 243. 
142 GARCÍA, Gloria Alarcón. ¿Son los tributos ambientales uma opción para la 
financiación de las HHPP? . Cuides, n. 9, 2012, p. 212-213 
143 CALIENDO, Paulo. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar com  Finalidade 
Extrafiscal. Disponível em: 
>http://www.professorsabbag.com.br/arquivos/downloads/13965795681245.pdf<. Acesso 
em: 25 Jul 2016. 
144 GRECO, Marco Aurélio. Do Poder à Função Tributária.  In: FERRAZ, Roberto Catalano 
Botelho. Princípios e Limites da Tributação 2 – Os princípios da ordem econômica e a 
Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 175/176. 
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relaciona com a dinâmica de custos envolvida no mercado e o art. 146-A145 da 

Constituição Federal transformou o tributo em instrumento de intervenção e não só 

de arrecadação146. 

A fiscalidade se mostra como princípio que fundamenta a tributação e dá 

conteúdo à supremacia do Estado sobre o particular, já a existência da 

extrafiscalidade se dá como principio de legitimação da incidência tributária, sendo 

notório observar que os diversos ramos do saber humano encontram justificativas 

para a tributação que se afastam da mera arrecadação, vale dizer, justificativas 

extrafiscais147. 

Um tributo é fiscal quando a sua cobrança visa tão somente a arrecadação 

de recursos financeiros para os cofres públicos, com o objetivo de sustentar os 

encargos que são próprios do órgão da Administração, sendo o tributo fiscal quando 

seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado148. As 

exações fiscais são receitas derivadas, arrecadadas pelo Estado, para financiar a 

despesa pública, residindo a distinção entre tributos com finalidade fiscal e tributos 

com finalidade extrafiscal, exatamente, “no objetivo visado pela lei de incidência”149. 

Duas, portanto são as facetas da tributação: a fiscalidade, como 

representação da transferência de recursos da economia privada para os Estados, e 

a extrafiscalidade, que diz respeito à utilização de mecanismos com repercussão 

econômico-financeira para a indução dos agentes econômicos a comportamentos 

mais desejáveis em face do interesse público150. 

A função tida como coativa é denominada fiscal, porque se atem à obtenção 

de renda financeira. Já a atividade financeira em que o Estado exerce com o intuito 

de ordenar as relações sociais e econômicas interferindo, por exemplo, no mercado, 

é denominada como atividade extrafiscal, porque objetivam fins políticos, 

                                                 
145 Art. 146-A.  Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o 
objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a 
União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
146 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação - à luz do arti go 
146-A da Constituição.  São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.124. 
147 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. p. 46. 
148 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 75. 
149 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro . 2ª. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 67. 
150 ELALI, André. Incentivos Fiscais internacionais: Concorrencia Fis cal, Mobilidade 
Financeira e Crise do Estado . São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 105-106. 
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econômicos e sociais outros, que não a mera arrecadação de fundo para os gastos 

estatais151. 

Assim, por extrafiscalidade, temos a aplicação de um modelo jurídico-

tributário visando objetivos que superam a simples arrecadação de recursos 

financeiros para o Estado, já que o tributo possui característica extrafiscal quando 

seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico para buscar um efeito 

diverso da simples arrecadação de recursos financeiros152. 

A quase totalidade das normas tributárias têm viés arrecadatório, e 

numerosos dispositivos constitucionais ou legais são inspirados pelo princípio da 

extrafiscalidade, como exemplo o art. 150, § 1, o art. 146, III, “d”, o art. 153, VI e 

ainda o art. 182, § 4º. E ainda, como exemplos infraconstitucionais explícitos são 

todas as normas que estabelecem benefícios fiscais, como incentivo à determinada 

conduta. A fiscalidade e a extrafiscalidade são grandezas que caminham em 

conjunto, tanto na fundamentação do dever tributário quanto na apuração de seus 

efeitos153. 

O termo extrafiscalidade, entretanto, apesar de ter ganhado força e 

expressão assumindo ares de onipresença, essa superexposição do conceito ao 

invés de fortalecê-lo o enfraqueceu, tornou-o ainda mais ambíguo, vago e incerto, ou 

seja, tornou-se um conceito ampliado, inchado, citado como presente em 

praticamente toda ocasião na qual houvesse aplicação de política pública social ou 

econômica especialmente no setor ambiental154. 

Nota-se, que o conceito de extrafiscalidade está relacionado a 

características não arrecadatórias, isto é, não fiscais, dos tributos. Sendo o próprio 

prefixo “extra” indicativo da alusão “para além”, ou seja, de exceção ao padrão da 

                                                 
151 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação - à luz do arti go 
146-A da Constituição.  São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 125. 
152 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.  Malheiros, 1997, 12a.edição. 
153 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. p. 147. 
154 CALIENDO, Paulo. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar com  Finalidade 
Extrafiscal. Disponível em: 
>http://www.professorsabbag.com.br/arquivos/downloads/13965795681245.pdf<. Acesso 
em: 25 Jul 2016. 
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simples fiscalidade, assim a distinção entre fiscalidade de extrafiscalidade, 

repousaria na finalidade da norma tributária155. 

Entretanto, não existem propriamente, tributos fiscais ou extrafiscais, mas 

tributos com função preponderantemente fiscal ou extrafiscal, já que não há tributo 

que ostente apenas um viés de fiscalidade ou extrafiscalidade. Isso, no entanto, não 

impede a identificação da preponderância de uma outra função em determinadas 

normas instituidoras de tributos, devendo ocorrer, importante contribuição de uma 

análise pragmática do texto normativo, verificando os efeitos comportamentais que a 

incidência de um dado tributo tem condão de gerar156. 

Já não se admite a tributação indistinta, pois qualquer que seja a hipótese de 

incidência tributária haverá a possibilidade do contribuinte enquadrar-se ou não no 

modelo concebido pelo legislador, o que evidencia que há muito o mito da 

neutralidade tributária foi superada. Os contribuintes não são indiferentes à 

tributação, pois o tributo influenciará o comportamento dos agentes econômicos, em 

virtude exatamente de suas funções alocativa, distributiva e estabilizadora, além da 

arrecadadora157. 

Ademais dois elementos diferenciam, hoje, as figuras tributárias. Primeiro, o 

fato gerador, fato econômico signo de capacidade contributiva e o segundo, atinente 

à destinação dos recursos arrecadados, varia conforme as finalidades 

constitucionais eleitas pelo legislador, segundo os valores constitucionalmente 

estabelecidos. São, portanto, os dois fundamentos de existência dos tributos, 

relativos um à possibilidade de o Estado arrecadar, outro à finalidade da 

arrecadação158. 

A constituição de Federal de 1988 consagrou indiscutível opção política pela 

ordem econômica da livre iniciativa, que traz sérias consequências para a tributação, 

especialmente no que se refere à propriedade privada e à livre concorrência, além 

da defesa do meio ambiente, tornando assim desprovido de validade jurídica 

                                                 
155 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: Impactos 
Econômicos e reflexos Financeiros. Revista da PGFN, Procuradoria da Fazenda 
Nacional, v. 1, nº 1, p. 99-121, jan-jun, 2011. p.103. 
156 BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011. p. 70. 
157 SHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos econômic os 
de um tributo como critério para sua constitucional idade . In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho, org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os princípios da Ordem 
Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.141. 
158 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. p. 141. 
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qualquer ato estatal, individual ou normativo que se ponham em conflito com esses 

princípios e regras constitucionais159. 

 Vê-se que a ordem econômica e a ordem tributária não estão estanques 

nos capítulos contidos no texto constitucional federal, pois enquanto todo normativo 

deve ser interpretado de forma harmônica, não se prestigiando um em detrimento do 

outro, mas observando a influência de um sobre o outro. Não seria permitido que em 

nome da ordem econômica os rígidos critérios tributários fossem desprestigiados, e 

do contrário, a ordem tributaria encontrará na ordem econômica o norte para sua 

adequada aplicação160. 

O intervencionismo estatal é fenômeno concernente ao exercício de uma 

ação sistemática sobre a economia, que pode ocorrer de forma direta ou de forma 

indireta, Na intervenção direta, o Estado assume o exercício de atividades 

econômicas. Na indireta, age através da direção ou controle e é justamente no 

campo da intervenção por indução que o Estado pode se valer da política fiscal para 

alcançar finalidades específicas161. 

A intervenção de forma indireta pode se dá ainda: por direção, através de 

determinação para que os agentes econômicos empreendam determinadas 

condutas mediante a utilização de normas jurídicas repressivas e por indução com 

estímulos positivos ou negativos para que os agentes econômicos empreendam 

determinadas condutas mediante a utilização de normas jurídicas promocionais, 

exatamente nos termos do art. 174162 da Carta Federal163. 

As quatro formas de agir adotadas pela intervenção estatal podem ser: 

absorção, participação, direção e indução. A primeira é quando o Estado toma pra si 

a atividade econômica e o setor privado fica impossibilitado de operar; a segunda 

                                                 
159 MACHADO, Hugo de Brito. Ordem econômica e tributação.  In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho, org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os princípios da Ordem 
Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 377. 
160 SHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos econômic os 
de um tributo como critério para sua constitucional idade . In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho, org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os princípios da Ordem 
Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.164. 
161 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: Impactos 
Econômicos e reflexos Financeiros. Revista da PGFN, Procuradoria da Fazenda 
Nacional, v. 1, nº 1, p. 99-121, jan.-jun, 2011. p.101.  
162 Art. 174.  Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
163 BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011. p. 99. 
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busca conciliar, em concorrência, tanto o setor privado como o Estado; na terceira, o 

Estado se utiliza de normas cogentes de comportamento, tanto negativo como 

positivo, para determinar a prática ou abstenção de determinadas atividades ou 

operações; enquanto que, na quarta, o Estado lança mão de normas de indução 

para que o setor privado realize ou não determinadas condutas/atividades164. 

Ou apenas três formas nos termos da Constituição Federal a intervenção do 

Estado pode se dar: (i) por absorção ou participação; (ii) por direção; (iii) por 

indução. A primeira hipótese representa uma intervenção no domínio econômico, ou 

seja, no âmbito de atividades econômicas em sentido estrito, atuando o Estado em 

regime de monopólio (intervenção por absorção) ou de competição (intervenção por 

participação). As duas outras hipóteses consubstanciam modalidades de intervenção 

sobre o domínio econômico, nas quais o Estado exerce o papel de regulador165. 

Interessante notar que a tributação, apenas se manifesta mediante a 

intervenção por indução, nunca por direção. É que o contribuinte não pode ser 

obrigado, mesmo por lei, a praticar o fato gerador de determinado tributo, sob pena 

de ofensa ao princípio do não confisco, e afronta a fenomologia tributária, baseada 

na possibilidade do sujeito passivo optar pela não realização de atos que atraiam a 

incidência da norma tributária166. 

Impostos são espécies tributárias que se distinguem das demais por seu fato 

gerador (não vinculado) e pela destinação do produto de sua arrecadação (despesas 

gerais do Estado). Sua conformação legal não se faz exclusivamente a partir de 

normas com função arrecadadora, cuja justificação é a necessidade do Estado de 

obter recursos para suprir as exigências coletivas, mas também ali atuam normas 

indutoras. Estas têm justificação diversa das primeiras, qual seja a intervenção 

estatal sobre o Domínio Econômico, da qual é manifestação167. 

A intervenção estatal possui limites que se encontram ofertados pela própria 

Constituição da República que, a despeito de permitir tal tipo de ingerência, cria 

barreiras objetivas à estatização do domínio econômico, este reservado aos 

particulares. O domínio econômico é locus fundamental da iniciativa privada, 

                                                 
164 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação - à luz do arti go 
146-A da Constituição.  São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 39-40. 
165 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 . 16. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 145. 
166 BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011. p. 102. 
167 SHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributarias Indutoras e intervenção econômic a. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.355.  
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conforme delineamento realizado pela ordem econômica. A intervenção do Estado, 

nessa linha, deve ocorrer em casos especialíssimos e conforme estrita previsão 

legal, como instrumento para realização dos fundamentos e objetivos da 

República168. 

Com efeito, o Estado realmente intervém no domínio econômico, atuando 

como integrante deste e visando alcançar o interesse público, A intervenção no 

domínio econômico é uma atividade do Estado, exercida no cumprimento do dever 

de alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes instrumentalmente 

necessários conferidos pela ordem jurídica169. 

No atual contexto, o tributo exerce o papel que sempre teve, qual seja, o de 

preço da liberdade, mas com novas cores, exigindo da ideia de tributação nova 

postura, pois nem sempre a arrecadação justificará a tributação, não sendo o “bom 

tributo” aquele que melhor arrecada, se este implicar em impedimento da sociedade 

de exercer seu papel na construção da liberdade coletiva170. 

Tais premissas demonstram de que forma a Constituição Federal prevê a 

intervenção na ordem econômica pelo ente tributante, qual seja, o Estado. 

Demonstrou-se as principais características dos tributos, a função meramente fiscal 

e a que tem ênfase a presente dissertação, que é a extrafiscal. Assim, com fulcro na 

extrafiscalidade enquanto função atribuída aos tributos que buscam alcançar os fins 

da ordem econômica constitucional, os incentivos fiscais destacam-se como 

instrumentos de desenvolvimento, segundo flanco do capítulo que será desenvolvido 

a seguir.  

 

3.2 OS INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da Promulgação da Emenda Constitucional de nº 18, de 1º de 

dezembro de 1965, confirmada pela Constituição Federal de 1967, inaugura-se um 

período de reforma tributária que buscava adequar a estrutura tributária às 

                                                 
168 BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011. p. 97. 
169 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 14 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 27. 
170 SHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos econômic os 
de um tributo como critério para sua constitucional idade . In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho, org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os princípios da Ordem 
Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.148. 
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exigências do novo estágio de desenvolvimento que passava o Brasil. A tributação 

aparece como o principal instrumento de intervenção no processo de 

desenvolvimento e crescimento econômico, visando à expansão dos níveis de 

acumulação de capital. Apresentando assim, os benefícios fiscais e incentivos 

financeiros ferramentas poderosas de estímulo aos setores considerados 

estratégicos neste novo modelo de desenvolvimento171. 

Na Constituição Federal promulgada em 1988 e vigente atualmente, 

percebe-se notório avanço quantitativo e qualitativo no que atine à matéria tributária, 

principalmente quanto à repartição rígida das competências tributárias, assim como 

no que se refere às condições e limitações impostas ao Estado estatuindo os 

princípios fundamentais do direito tributário172. 

No âmbito da União, a Constituição Federal prescreve de maneira expressa 

a possibilidade de concessão de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento 

econômico e à redução das desigualdades sociais e regionais, conforme o disposto 

no artigo 151, inciso I173 e ainda no art. 227, § 3, VI, segundo o qual o Estado pode 

estimular a proteção da família mediante incentivos fiscais ao acolhimento, sob a 

forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A Constituição 

Federal também permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

concedam incentivos fiscais relativamente aos tributos de sua competência, em 

particular ao ICMS e ao ISS que poderão ser utilizados para fins de promoção do 

desenvolvimento e redução das desigualdades socioeconômicas174. 

                                                 
171 VARSANO, Ricardo. A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Long o do 
Século: Anotações e reflexões para futuras reformas . Texto para Discussão n. 405. 
Brasília: IPEA, 1996. p. 7. Disponível em:< 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0405.pdf>. Acesso em: 14 Ago 
2015.  
172 CINTRA, Carlos Cesar Sousa. Particularidades Manifestadas pela Disciplina Juríd ica 
Fundamental. In: ELALI, André; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; TRENNEPOHL, 
Terence. Direito Tributário – Homenagem a Hugo de Brito Machado. São Paulo. Quartier 
Latin, 2011. p. 42. 
173 Art. 151.  É vedado à União:  
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;  
174 Art. 155.  XII - cabe à lei complementar: g) regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos 
e revogados.  
Art. 156.  Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer 
natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. § 3º Em relação 
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Excetuando o caso de lei federal, que institua incentivos fiscais destinados a 

promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 

regiões do País, o texto constitucional não tolera que norma tributária indutora venha 

a implicar distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município, em detrimento de outro175. 

O Estado assume o seu caráter de interventor na economia, afastando da 

tributação a neutralidade, tendo em vista a sua importância no estímulo ao exercício 

de determinadas atividades privadas carentes de recursos e de apoio governamental 

para se desenvolverem, devendo os incentivos fiscais serem justamente os 

mecanismos destinados a regular as atividades econômicas, devem sempre estar 

em harmonia com os princípios que orientam a ordem fiscal e tributária brasileira, 

destacando a importância de se respeitar a capacidade contributiva176. 

A supressão ou a redução da carga fiscal favorecem e estimulam o 

comportamento dos sujeitos beneficiados, utilizando deliberadamente o potencial 

indutor ínsito de qualquer regra tributária para estimular condutas e ainda introduzir 

no ordenamento jurídico normas que pressupõe o favorecimento de determinadas 

condutas, para promover determinado objetivo ou estado de coisas ideal que é 

pretendido, com o objetivo diverso da arrecadação177.  

No que atine ao afastamento da neutralidade tributária, cabe destacar que 

essa intervenção não se dá de forma ineficiente, mas justamente ao contrário, pois 

quando há uma falha de mercado a intervenção do Estado deve se dá de forma a 

proporcionar ganho de eficiência já que deve agir no sentido de corrigir as falhas 

existentes, assim o tributo gerará maior eficiência da economia178. 

                                                                                                                                                         
ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: III – regular 
a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. 
175 SHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributaria Indutoras e intervenção econômica . Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. p. 355. 
176 PIRES, Adilson Rodrigues. Incentivos fiscais e o desenvolvimento econômico.  In: 
SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. 
São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 1110. 
177 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo: incentivos e renúncias 
fiscais no direito brasileiro.  2013. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-15082013-084732/>. Acesso em: 25 
jul 2016. p. 5. 
178 SHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos econômic os 
de um tributo como critério para sua constitucional idade . In: FERRAZ, Roberto 



69 
 

De acordo com o estabelecido na Constituição Federal, os incentivos fiscais 

devem ser concedidos a partir de análises técnicas da economia, que forneçam ao 

direito instrumentos úteis na busca de soluções para os problemas sociais. Eles 

devem ser concedidos para gerar eficiência econômica, com ênfase no 

desenvolvimento econômico, concretizando os preceitos constitucionais, 

examinando os seus efeitos para que não gerem maiores desigualdades179. 

Os incentivos fiscais proporcionados aos agentes econômicos através das 

políticas fiscais governamentais consistem em reduzir a carga tributária como 

incentivos à promoção do desenvolvimento, do crescimento econômico e reduzindo 

a desigualdade social entre as regiões e nesse sentido o meio ambiente como 

princípio da ordem econômica, também deve ser visado. 

A respeito de sua definição não pode ser levado em conta apenas a 

característica de exclusão do crédito tributário, pois o conceito de incentivos fiscais 

abrange também outras formas de desoneração, como a redução de alíquotas ou 

mesmo a postergação do prazo de recolhimento de determinada exação180.  

Acerca dos incentivos fiscais, e partindo de uma análise jurídica, os 

incentivos fiscais são classificados da seguinte maneira: a) as subvenções, que 

dizem respeito a auxílios ou doações fornecidas pelo Estado, de acordo com sua 

conveniência política, retomada posteriormente); b) o crédito presumido, que permite 

um acréscimo ao montante cobrado nas operações e prestações pretéritas; c) os 

subsídios, que dizem respeito aos benefícios fornecidos pelo Estado, podendo ser 

de naturezas comercial, financeira, cambial ou fiscal, com o intuito de fomentar o 

desenvolvimento industrial do país; d) as isenções, institutos previstos no Código 

Tributário Nacional, relacionados à dispensa legal do pagamento de determinado 

tributo; e) o diferimento, onde ocorre a extensão do prazo para o pagamento do 

tributo, bem como o condicionamento do pagamento a determinadas situações 

fáticas que, caso não ocorram, eximem o sujeito passivo da obrigação tributária e, 

por fim; f) a remissão e a anistia, a primeira sendo forma de extinção do crédito 

                                                                                                                                                         
Catalano Botelho, org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os princípios da Ordem 
Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.145. 
179 ELALI, André de Souza Dantas. Tributação e Regulação Econômica: um exame da 
tributação como instrumento de regulação econômica na busca da redução das 
desigualdades regionais. São Paulo: MP Ed. 2007. p.117. 
180 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: Impactos 
Econômicos e reflexos Financeiros. Revista da PGFN, Procuradoria da Fazenda 
Nacional, v. 1, nº 1, p. 99-121, jan.-jun, 2011. p.106. 
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tributário, ocorrendo após o nascimento da obrigação tributária, e a segunda 

constituindo-se em instituto de exclusão tributária, aplicando-se somente às 

infrações de natureza tributária181. 

O caráter extrafiscal dessa modalidade tributária deve ser efetivamente 

indutor, isto é, devem “induzir um resultado diretamente e não apenas por via reflexa 

ou aleatória”, de forma que, caso não haja qualquer tipo de compromisso associado 

à concessão do incentivo fiscal, a única certeza que se terá é a de que o Estado 

abriu mão de receita182.  

Não há dúvidas de que a isenção, a alíquota zero, a concessão de créditos 

presumidos, a concessão de prazos para pagamento do tributo são mananciais de 

extrafiscalidade. Comumente, diversos institutos podem apresentar efeitos 

extrafiscais, mediante redução da carga tributária e estímulos a comportamentos. 

Esses efeitos podem ainda ser similares e conversíveis entre si, mas exteriorizam-se 

sempre com a aplicação da norma tributária, seja a norma impositiva básica ou outra 

norma tributária externa ao comando impositivo183. 

Nessa perspectiva, pode ser considerado incentivo fiscal qualquer 

instrumento, de caráter tributário ou financeiro, que conceda a particulares 

vantagens passíveis de expressão em pecúnia, com o objetivo de realizar finalidades 

constitucionalmente previstas, que podem operar subtrações ou exclusões no 

conteúdo de obrigações tributárias, ou mesmo adiar os prazos de adimplemento 

dessas obrigações através da intervenção estatal por indução, podem ser 

empregados com base no critério da eficiência econômica e não apenas com 

respaldo na justiça distributiva.184. 

Há um contraponto à concessão dos incentivos fiscais, que quando utilizado 

como estratégia para atrair novos investimentos, utilizado de forma exagerada, tal 

prática leva a uma competição desordenada, promovendo o aumento da 

concentração industrial em vez de minorá-la, visto que os pequenos Estados, já 

                                                 
181 PIRES, Adilson Rodrigues. Incentivos Fiscais e o Desenvolvimento Econômico. In: 
Direito Tributário – Homenagem a Alcides Jorge Cost a, v. II, p. 1110-1111. 
182 FERRAZ, Roberto. Incentivos fiscais – um enfoque constitucional. Revista de Estudos 
Tributários , Porto Alegre, v.1, n.1, mai/jun, 1998, p.105. 
183 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. p.243. 
184 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: Impactos 
Econômicos e reflexos Financeiros. Revista da PGFN, Procuradoria da Fazenda 
Nacional, v. 1, nº 1, p. 99-121, jan-jun, 2011. p.107. 
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combalidos em suas finanças, tiveram que conceder, proporcionalmente, mais 

incentivos para a atração de investimentos, não considerando, muitas vezes, de 

forma clara o retorno dos mesmos185. 

Quando ocorre a chamada “guerra fiscal” essa não pode ser atribuída 

unicamente à ganância dos estados membros, mas derivada também da omissão da 

União em promover a coordenação estatal para o desenvolvimento, constituindo um 

elemento central do federalismo do País, por ausência de planejamento, 

coordenação e cooperação entre os entes federados e a União186. 

Devem ser analisados a partir da legitimidade de sua concessão e da 

eficiência que geram ao sistema econômico, não podendo violar as normas do 

sistema jurídico ocasionando maiores problemas à realidade econômica e social e 

às contas públicas, pois possuem o papel fundamental da redução dos problemas 

econômicos e sociais, tendo proporcionado no Brasil aumento das exportações, 

estando notoriamente as empresas brasileiras com maior grau de competitividade, 

gerando crescimento das atividades agrícolas, industriais e de serviços187.  

Nesse enfoque, tendo-se em conta que os incentivos fiscais, quando 

concedidos, refletem significativamente no orçamento do Brasil, possuindo efeitos 

similares aos das despesas públicas, a Constituição Federal de 1988 instituiu 

também a necessidade de um demonstrativo regionalizado, contendo informações 

financeiras atinentes às isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, no projeto de lei orçamentária, conforme dispõe o art. 165, § 

6º188. Num esforço pela criação de um modelo de gestão fiscal responsável, foi 

promulgada em 04 de maio de 2000, a Lei Complementar n° 101, denominada como 

                                                 
185 NÓBREGA, Marcos. Renúncia de receita: guerra fiscal e tax expenditur e: uma 
abordagem do art. 14 da LRF . Disponível em: 
<http://www.eclac.org/ilpes/noticias/paginas/6/13526/MarcosNobrega1.pdf>. Acesso em: 22 
abr 2014.  
186 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: 
Max Limonad. 2003.p. 189. 
187 ELALI, André de Souza Dantas. Tributação e Regulação Econômica: um exame da 
tributação como instrumento de regulação econômica na busca da redução das 
desigualdades regionais. São Paulo: MP Ed. 2007. p.123. 
188 Art. 165 -  Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: § 6º - O projeto de lei 
orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas 
e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 
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a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual em seu art. 14189 estabelece condições e 

limites para a renúncia de receitas tributárias. 

A partir da promulgação da Lei Complementar nº 101, qualquer ato que 

importe em renúncia de receita deve ser precedido de minucioso estudo e 

planejamento, de modo a identificar as consequências imediatas e futuras sobre a 

arrecadação e indicar as medidas de compensação cabíveis, atribuindo assim 

pressupostos para sua concessão. 

A tarefa de delimitar os benefícios fiscais parece difícil. Nada impede que a 

política pública seja levada a cabo por variações tributárias que não fujam aos 

contornos padrões dos impostos. Além disso, é problemático alcançar a norma 

padrão, básica, do tributo, seu modelo abstrato, seja sob o enfoque funcional ou 

estrutural. Entretanto, o tema não perde com interesse ou com utilidade, vez que a 

distinção pretendida pode ser intuída ou definida por ato político de vontade190. 

A efetividade dos fundamentos da República depende de medidas 

integradas de União, Estados e Municípios, tendentes a promover melhorias 

qualitativas no nível de bem-estar geral da sociedade, sem olvidar as peculiaridades 

do federalismo fiscal cooperativo, não podendo as normas indutoras gerar situações 

de desequilíbrio. Considerando que o poder do Estado de desonerar é amplo, deve-

                                                 
189 Art. 14 . A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput 
deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor 
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da 
Constituição, na forma do seu § 1º; 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 
190 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. p.210. 
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se ter em mente que não é ilimitado, devendo se sujeitar às diretrizes normativas e 

valores contidos no texto constitucional, que balizam o controle das normas 

tributárias indutoras à luz da proporcionalidade, da igualdade e das finalidades nas 

quais se ancoram191. 

O planejamento é indispensável para a promoção do desenvolvimento, que 

não se limita às diretrizes e metas, mas também no que tange aos meios para esses 

objetivos, devendo está comprometido axiologicamente tanto com a ideologia 

constitucional como com a busca da transformação do status quo econômico e 

social192.  

Ademais, conforme observado a concessão de incentivos fiscais é resultado 

do exercício da competência tributária, já que quem o institui pode também exonerar. 

A norma tributária converte-se em instrumento jurídico de indução de 

comportamento e transformação da realidade social, devendo ser analisado, além da 

sua forma e intensidade no que tange ao seu dever fiscal, observar também a 

maneira como afeta a arrecadação fiscal e a conduta dos destinatários legais193. 

Normas tributárias indutoras sujeitam-se, por força do veículo pelo qual se 

introduzem no mundo jurídico, às regras de repartição de competências tributárias e 

por força da matéria que regulam, às regras de competência legislativa. Devendo 

haver, portanto, necessária concomitância de competências, para que se introduzam 

normas tributárias indutoras válidas no ordenamento brasileiro194. 

Assim, acolhida a possibilidade de sua utilização com anseios extrafiscais 

pela edição de normas tributárias indutoras, deve ser contraposta à repartição 

constitucional da competência reguladora, sob pena de abandono de uma 

interpretação sistemática da Constituição Federal, para quando houver intervenção 

do Estado sobre o domínio econômico pela indução tributária, haverá de estar 

                                                 
191 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: Impactos 
Econômicos e reflexos Financeiros. Revista da PGFN, Procuradoria da Fazenda 
Nacional, v. 1, nº 1, p. 99-121, jan.-jun, 2011. p.120-121. 
192 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: 
Max Limonad. 2003.p. 191-193. 
193 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo: incentivos e renúncias 
fiscais no direito brasileiro.  2013. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-15082013-084732/>. Acesso em: 25 
Jul 2016. 
194 SHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributaria Indutoras e intervenção econômica . Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. p. 355. 
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presente em plena compatibilidade o respeito às regras constitucionais de 

competência tributária e reguladora195. 

Nesse sentido, constata-se que os incentivos fiscais representam o principal 

meio utilizado pelo Estado para promover o desenvolvimento econômico observando 

os princípios da ordem econômica e com finalidade em promover os objetivos da 

República. Sua concessão deve ser realizada de forma a observar os critérios 

também estabelecidos na Carta Magna, de modo que não causem efeitos 

indesejados.  

   

   

  

                                                 
195 BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011. p. 138-
139. 
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4 O FOMENTO DE REÚSO DE ÁGUA E A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA CONCESSÃO D E 

INCENTIVOS FISCAIS 

 

Com fulcro no estudo desenvolvido até aqui, o presente capitulo irá analisar 

as experiências vivenciadas na prática de reúso de água em diversos países pelo 

mundo, como também em um segundo momento demonstrará como a prática de 

reúso de água vem sendo realizada no país, abordando inclusive projetos de lei em 

votação que propõem a instituição de incentivos fiscais com esse fim. De forma 

evidente, restará demonstrado que todo o arcabouço teórico desenvolvido é o 

alicerce para tais medidas e para o fim que o presente estudo buscou, qual seja, 

encontrar a concretização do desenvolvimento sustentável, com o objetivo de 

proteger os recursos hídricos de forma eficaz, tendo como principal ferramenta a 

utilização de instrumentos econômicos tributários que busca promover não apenas a   

proteção do meio ambiente mas induzir um comportamento que gere uma 

conscientização no sentido do dever de preservar os recursos naturais. 

 

4.1 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL EM REÚSO DE AGUA E TRIBUTOS 

SUSTENTÁVEIS  

 

Conforme visto, os governos precisam fixar parâmetros legais que 

considerem custos de eliminação de resíduos e emissões de gases na atmosfera, 

investindo ainda em políticas de informação e transparência junto à sociedade para, 

ainda em escala pré-comercial, orientar consumidores e dirimir eventuais receios. 

Outra possibilidade de induzir a população em geral à protegerem o meio ambiente 

ou minimizar a degradação ambiental é a possibilidade de subsidiar a venda de 

produtos recuperados, diminuindo a incidência de tributos neles e em recursos 

reciclados, ou  garantindo vantagem em licitações e concessões de empréstimos196.   

Dentre as alternativas para a efetivação de uma reforma fiscal ambiental 

estão à possibilidade de atenuação de impostos sobre salários, capital e tecnologias 

de energia limpa e, com o mesmo objetivo, a elevação de tributos sobre atividades 

                                                 
196 LI, Wen-Wei; YU, Han-Qing. Reuse water pollutants . Nature, v. 528, 2015, p. 29. 
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ambientalmente destrutivas197. Isso decorre do fato de que, atualmente, a 

preocupação com a degradação ambiental força os Estados a adotarem 

compromissos para deter, ou ao menos reduzir, os danos provocados pelas diversas 

atividades humanas ao meio ambiente. Para tanto, é possível se valer da tributação 

ambiental para direcionar comportamentos e, um dos princípios do direito ambiental 

usados para alcançar tal objetivo é o princípio do poluidor pagador198. Esse princípio 

recebe denominações nas diversas línguas como “quien contamina paga”, “polluer-

payeur”, “chi inquina paga”, respectivamente, em espanhol, francês e italiano. Uma 

de suas primeiras aparições remonta à década de 1970 quando, no Japão, criou-se 

norma para penalizar economicamente empresas que degradassem o meio 

ambiente. 

Em muitos países, crescente atenção tem sido concedida para a 

necessidade de aprimorar os sistemas de direito à água. A falta de normas bem 

definidas e efetivamente aplicadas sobre o direito à utilização dos recursos hídricos 

aumenta a vulnerabilidade dos usuários de água mais pobres e se tornando cada 

vez mais escassa e disputada, as sociedades nacionais buscam formas melhores de 

gerenciar seu uso e resolver conflitos relacionados ao seu acesso199. 

De acordo com informativos da Organização Mundial do Comércio, no final 

da década de 1980 existiam mais de 150 instrumentos ambientais de viés 

econômico e, dentre eles, 80 eram de índole fiscal. Entre 1987 e 1993, houve 

crescimento de 50% do uso de tais instrumentos nos países nórdicos. Em 1990, a 

Finlândia foi o primeiro país a criar tributo sobre a emissão de CO², seguida de 

Noruega e da Suécia em 1991 e da Dinamarca em 1992. Hoje a grande maioria dos 

países possuem algum tributo ambiental em seu sistema fiscal. Saliente-se que a 

                                                 
197 HYMEL, Mona L. Environmental tax incentives in the united states: will recent 
mari<et incentives reduce the u.s.'s dependence on oil?  The University of Arizona James 
E. Rogers College of Law, 2013, p. 590-591 
198 BOIX, Rodolfo Salassa. Los tributos ecológicos y el principio quien contam ina paga.  
Rev. SJRJ, v. 21, n. 39, 2014, p. 143: “La preocupación por el deterioro ecológico ha instado 
a los Estados a programar y llevar adelante las más variadas medidas para detener, o al 
menos reducir al mínimo, el deterioro ambiental. Dentro del amplio espectro de posibles 
medidas los tributos ambientales vienen cobrando, durante los últimos años, un 
protagonismo cada vez mayor”. 
199 CASTRO, César Nunes de. Gestão Das Águas: Experiências Internacional E 
Brasileira.  Brasília: IPEA, 2012. p. 12.  
 



77 
 

finalidade principal do referido tributo não é de arrecadar valores sob pena de violar 

sua dimensão preventiva e retirar sua conotação ambiental200.  

Na Espanha, a título de exemplo, em 1987, o Tribunal Constitucional 

determinou sem possível a imposição de tributos com finalidades que não se 

resumam a arrecadatória. Nesse sentido, afirma-se que os tributos extrafiscais são 

muito variados e abrangem um leque de possibilidade numeroso de modo que se 

torna impossível enumerá-los sem deixar algum de fora da lista. Pode-se citar, 

dentre desse conjunto, tanto os tributos macroeconômicos como o de reorganização 

do consumo201.  

O exemplo francês é particularmente interessante por ter sido um dos 

modelos para o desenvolvimento do sistema brasileiro de gerenciamento de 

recursos hídricos a partir da Lei no 9433/1997, considerado como paradigma para as 

experiências latino-americanas, tendo em vista que o sistema francês foi criado a 

partir de relativamente recente decisão governamental em um pequeno período de 

tempo e obteve resultados imediatos202. 

Embora cite-se um ou outro exemplo nesse trabalho de tributos extrafiscais 

para fins de estímulo ao reúso da água, não há como citar todos. Também não é 

possível buscar uma espécie de purismo tributário para criar um tributo que tenha 

como finalidade única a fiscalidade ou a extrafiscalidade203. Dentre as características 

principais dos tributos extrafiscais estão à inclusão na categoria de tributos, 

extrafiscalidade como característica principal, mas não única; não possuem natureza 

sancionatória; não são necessariamente vinculados e devem respeitar os princípios 

de Direito Constitucional Tributário, tais como o princípio da capacidade contributiva. 

O National Center for Sustainable Water204 afirma que o reúso e a 

recirculação de água são os únicos métodos aptos a aumentar o suprimento após o 

                                                 
200 BOIX, Rodolfo Salassa. Los tributos ecológicos y el principio quien contam ina paga.  
Rev. SJRJ, v. 21, n. 39, 2014, p. 162. 
201 BOIX, Rodolfo R. Salassa. Cuetiones elementales sobre los tributos ambientale s. 
Espanha: Universidad rovira i virgili de Tarragona, 2013, p. 128-130. 
202 CASTRO, César Nunes de. Gestão Das Águas: Experiências Internacional E 
Brasileira.  Brasília: IPEA, 2012. p. 18. 
203 BOIX, Rodolfo R. Salassa. Cuetiones elementales sobre los tributos ambientale s. 
Espanha: Universidad rovira i virgili de Tarragona, 2013, p. 143: “Los tributos con finalidad 
extrafiscal son aquellos gravámenes que, sin despojarse del objetivo recaudatorio, no tienen 
como finalidad esencial la de obtener recursos sino la de alentar o desalentar determinadas 
conductas que benefician a toda la sociedad, sin importar cuál sea la asignación 
presupuestaria de los fondos obtenidos”. 
204 Tradução livre: Centro Nacional de Água Sustentável. 
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esgotamento da água superficial e do aqüífero subterrâneo, e afirma que o 

desenvolvimento sustentável de áreas urbanas apenas será possível embasado em 

soluções que garantam os mananciais de água sem impactos negativos ao meio 

ambiente205. 

O reúso da água residual tratada traz uma série de benefícios, a começar 

pelo incremento da disponibilidade do recurso, possui custos inferiores à 

dessalinização e minimiza a pressão provocada pela demanda de consumo de água 

de aquíferos206. O reúso de água no Brasil é recente quando comparado a outros 

países207. Inexiste um modelo padrão que possa ser implantado em quaisquer 

lugares do mundo sem considerar as peculiaridades locais208.  Por outro lado, ainda 

que seja um recurso abundante no território nacional, sua distribuição irregular 

requer atitudes que considerem a irregularidade da distribuição e a poluição de 

mananciais209. Estímulos ao reúso da água, à despoluição, à proteção e à 

conservação dos recursos hídricos através de tecnologias limpas que pretendam o 

uso racional desses recursos são de fundamental importância210.  Atualmente, 

países do Oriente importam mais de 50% das necessidades alimentares e, ao redor 

                                                 
205 MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos. Reúso de Água . São 
Paulo: Editora Manole, 2003. P. 17. 
206 MELGAREJO, Joaquín. Efectos ambientales y económicos de la reutilizació n del 
agua en España.  Clm. Económia, n. 15, p. 248:  “Los beneficios de la reutilización se 
manifiestan principalmente en el incremento de los recursos disponibles, teniendo en cuenta 
además, que frente a otros recursos alternativos, las aguas regeneradas tienen unas 
importantes ventajas: son un recurso estable al estar condicionado por el abastecimiento y 
en zonas costeras este aumenta en verano; es más barato que los trasvases o la 
desalinización, ya que consume menos energía que los anteriores métodos de incremento 
de la oferta”. 
207 CUNHA, Iara Nunes. Aspectos regulatórios para reúso de água no Brasil . Goiânia: III 
Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. 2012, p. 9. 
208 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil.  Dissertação de 
mestrado. São Paulo: USP, 2005, p. 53. 
209 SIQUEIRA, Mariana de. O planejamento hidrológico no Brasil.  In ALENCAR, Yanko 
Marcius; IRUJO, Antonio Embid; SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. O direito de águas 
no Brasil e na Espanha: um estudo comparado / organizadores, Yanko Marcius de Alencar, 
Antonio Embid Irujo, Otacílio dos Santos Silveira Neto. Fortaleza: Fundação Konrad 
Adenauer, 2008. p. 190. 
210 GALVÃO, Rafael S. P. P.; O regime econômico-financeiro dos recursos hídricos  no 
Brasil.  In ALENCAR, Yanko Marcius; IRUJO, Antonio Embid; SILVEIRA NETO, Otacílio dos 
Santos. O direito de águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado / organizadores, 
Yanko Marcius de Alencar, Antonio Embid Irujo, Otacílio dos Santos Silveira Neto. Fortaleza: 
Fundação Konrad Adenauer, 2008. p.  380. 
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do Mar Mediterrâneo, desde a década de 1990, Chipre, França, Israel, Jordânia e 

Tunísia possuem legislação sobre o reúso de água211.  

Nesse contexto, a experiência quanto à regulação jurídica do reúso da água 

em alguns países poderá fornecer aportes que, de forma crítica e contextualizada, 

possibilitem a adequação deles à realidade brasileira para aumentar a eficiência e 

racionalidade dos recursos hídricos.  

Os programas de reúso na Tunísia começaram na década de sessenta, 

passando a ser necessário, além de prioritário na estratégia nacional para a gestão 

dos recursos hídricos, em função do crescimento da escassez e do aumento da 

poluição das águas. Está entre as poucas nações do mediterrâneo que têm uma 

política federal de reúso, elaborada e implementada, a qual é dividida entre vários 

ministérios212. 

O reúso de água residual tanto pode ser feito depois de tratada como sem 

tratamento. Neste caso, o risco à saúde é maior. Mesmo assim grande parte de 

famílias rurais ao redor do mundo usam águas residuais sem tratamento mesmo 

cientes das consequências para o meio ambiente e saúde das pessoas. Isso decorre 

pelo custo do tratamento da água residual. Em regiões pobres como as do 

continente africano, é comum o uso de água residual não tratada ou com tratamento 

insuficiente, cuja qualidade gera perigos para a saúde de agricultores e 

consumidores213. 

                                                 
211 ANGELAKIS, A. N.; et all., The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines . Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2216. 
212 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005. 
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento 
de Engenharia Hidráulica e Sanitária. p. 42. 
213 Magda de Almeida, relata a realidade de áreas de extrema escassez de água, como na 
África, onde mesmo a agua de reúso não sendo devidamente tratada é utilizada na 
irrigação: “Even though most of the farm households are aware of the environmental and 
health consequences related to the crop irrigation with wastewater, they still use it because 
of its cost advantages. This issue is one of the sanitary challenges also found at water-
scarce regions [11]. This practice is widely used in Africa; for example, in [12] observed that 
wastewater treatment systems do not always reach enough quality for the purposes of 
irrigation and for non-potable applications. Therefore, water reuse might be dangerous for 
the farmers in some regions”. (Em Tradução livre: “Embora a maioria das famílias de 
agricultores esteja ciente das consequências ambientais e de saúde relacionadas à irrigação 
de culturas com águas residuais, elas ainda o usam por causa de suas vantagens de custo. 
Esta questão é um dos desafios sanitários também encontrados em regiões escassas de 
água [11]. Esta prática é amplamente utilizada em África; Por exemplo, em [12] observou 
que os sistemas de tratamento de águas residuais nem sempre alcançam qualidade 
suficiente para fins de irrigação e para aplicações não potáveis. Portanto, a reutilização da 
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Na África do Sul a implementação do reúso obteve um grande avanço 

quando este foi reconhecido pelo Ato das Águas (Water Act), em 1956, que se 

tornou uma ferramenta poderosa para a implementação das políticas de reúso, a 

legislação de reúso de águas, prevê o reúso indireto de efluentes que devem ser 

retornados ao curso d’água de origem e deve ser exercido no tratamento e na 

descarga dos efluentes, o que significa que deve haver uma grande integração entre 

os aspectos de tratamento de efluentes e as políticas de proteção da qualidade das 

águas214. 

No plano dos Estados Unidos, a primeira legislação a regular o reúso de 

água foi o relatório Royal Comisso non Sewage Disposal in England, de 1865. Em 

1918, a Califórnia estabeleceu critérios legais para a qualidade da irrigação 

considerados até hoje rigorosos e complexos. Somente em 1971 a Organização 

Mundial de Saúde – OMS reconheceu a importância dos aspectos que permeiam o 

reúso de água e, após realizar estudos, estabeleceu critérios referentes à qualidade 

da água de reúso aplicável na agricultura e aquicultura, no documento denominado 

Health Guidelines for use of wastewater in Agriculture and Acquaculture. A 

agricultura consome mais de 70% dos recursos de água doce em zonas como 

Califórnia nos Estados Unidos, o que demanda o emprego de água de reúso tratada. 

Os Estados Unidos desenvolveram um programa de padrão de qualidade da 

água que deve abordar três questões principais: definição dos usos designados da 

água (designated uses – DUs), critérios de qualidade da água (water quality criteria – 

WQC) e instituição de uma política de controle da poluição (USEPA, 2005e). Nesse 

contexto, diversas normas ambientais estaduais e federais promovem o uso de água 

reciclada ao limitar a quantidade de água disponível para a população ou ao 

restringir o despejo de efluentes nos corpos d’água, o que implicou no aumento da 

prática do reúso no país (6,4 milhões de m3 de água são reutilizados por dia), e, até 

2003, 25 estados americanos já tinham regulamentação acerca do reúso da água, 

                                                                                                                                                         
água pode ser perigosa para os agricultores em algumas regiões”.) ALMEIDA, Magda de; et 
all. Cation and anion monitoring in a wastewater treatme nt pilot Project . Revista 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, n.º 76, 2015, p. 82. 
214 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005. 
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento 
de Engenharia Hidráulica e Sanitária. p. 44. 
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16 tinham manuais ou padrões determinados e somente 9 não tinham 

regulamentação ou manual215. 

A medida em que a água de reúso passou a ser reconhecida como parte 

integrante dos recursos hídricos, outros Estados, seguindo o exemplo da Califórnia, 

criaram suas próprias regulamentações. Os critérios variam entre os Estados. Há 

aqueles que desenvolveram seus próprios regulamentos, e outros que não têm 

nenhum regulamento ou qualquer diretriz relacionada diretamente ao reúso216. 

Em 2005, novo estudo buscou atualizar a matéria e tratar de novos aspectos 

como águas excretas e águas cinzas, no documento Guidelines for the safe use of 

Wastewater, Excreta and Greywater217. 

Nos Estados Unidos, desde 2005, o governo federal criou uma série de 

normas que incentivam usuários a optar por energias renováveis, principalmente 

através de benefícios fiscais (mostly tax benefits), embora o combustível fóssil ainda 

seja predominante. Defende-se que tais benefícios não podem ser para sempre, 

mas somente enquanto as energias renováveis não conseguem competir de igual 

para igual com o combustível fóssil218. Atualmente, o que se observa é manutenção 

                                                 
215 BARBOSA, Fernanda Leite. Regulamentação do Reúso da Água em Refinarias – 
Análise do Modelo Americano e Perspectivas para o C enário Nacional.  Dissertação 
(Mestrado em ciências e planejamento energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2007. p.88. 
216 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005. 
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento 
de Engenharia Hidráulica e Sanitária. p.39. 
217 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano . Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 46. 
218 Mona Hymel realizou estudo detalhado acerca da concessão de incentivos fiscais nos 
EUA para fontes de energia alternativas e renováveis que perduram a mais de 100 anos, 
opinando que os mesmos sejam temporários: “The United States' has invested in non-
renewable energy technologies (specifically fossil fuels) for over a century. The fossil fuel 
industry is robust, wielding significant power to control U.S. energy policies through its 
connectipns within the federal government. Yet, since 2005, the federal government has 
enacted a number of laws that provide financial incentives for alternative and renewable 
energy sources. These incentives (mostly tax benefits) address both supply and demand-
side aspects of promoting alternative and renewable energy. However, given the long history 
of government support for fossil fuels, the impact of these recent initiatives in changing the 
U.S. energy mix is unclear. This article considers the long-term implications of federal 
financial support to the U.S. energy industry (both fossil fuel and alternative energy). The 
article demonstrates that alternative/ renewable energy sources must receive a dramatic 
increase in investment incentives if the United States is ever to achieve a new energy mix 
that is not predominated by fossil fuels. Such incentives, however, should not last forever. 
Unlike fossil fuel incentives, which have subsidized non-renewables for over 100 years, 
federal assistance must cease when the subsidized industry can independently compete in 
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de maciços incentivos ao uso de combustível fóssil há mais de século, enquanto que 

o incentivo aos renováveis e demais alternativas são minúsculas. 

Em Israel, há uma soma de fatores que fizeram com que esse país dedique 

esforço como em nenhum outro país com o objetivo de reutilização de água. O país 

desenvolveu de forma pioneira a prática de reúso de água219. Em 1965, publicou 

norma legal para permitir a utilização de efluentes tratados na irrigação de 

vegetais220. Aproximadamente 92% da água residual é coletada por esgotos 

municipais e, depois de receber tratamento, 72% é utilizada para irrigar e 

reabastecer aquíferos subterrâneos221.  A falta de água, aliada à poluição dos 

hídricos e ao alto consumo, diante da concentração populacional exigem amplo 

esforço do governo para reutilizar a água na agricultura em detrimento da água 

potável (fresh water). O país tem a maior porcentagem mundial de reúso de água 

com finalidades agrícolas e, no quesito reúso geral, ocupa a posição de segundo 

lugar, ficando atrás somente da Califórnia222.  

Aproximadamente 500.000 há de terras agrícolas, em cerca de 15 países, 

estão sendo irrigados com águas residuárias domésticas, entre eles Israel detêm um 

dos mais ambiciosos programas de reutilização de águas, sendo que 70% das 

águas residuárias do país são reutilizadas para a irrigação de 19.000 há223. Há 

                                                                                                                                                         
the energy market. Looking back at historical energy policies chronicles not only the 
development of federal tax laws and policies, but also the contributions that the states have 
made toward encouraging a sustainable energy mix.” HYMEL, Mona L. Environmental tax 
incentives in the united states: will recent market  incentives reduce the u.s.'s 
dependence on oil?  The University of Arizona. James E. Rogers College of Law, 2013, p 
573. 
219 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2203. 
220 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano . Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 46. 
221 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2205. 
222: Keremane Ganesh  destaca o papel de Israel como exponencial em reúso de água na 
irrigação: “This is reflected by the fact that Israel occupies second place in overall 
wastewater reuse after California and has the highest percentage of wastewater reused for 
agricultural irrigation in the world” (Em tradução livre: Isso se reflete no fato de que Israel 
ocupa o segundo lugar na reutilização global de águas residuais após a Califórnia e tem a 
maior porcentagem de água residual reutilizada para irrigação agrícola no mundo) 
KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India . Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007. 
223 OLIVEIRA, Naiane Mota de. SILVA, Marcos Pedro da. CARNEIRO, Vandervilson Alves. 
Reuso da água: um novo paradigma de sustentabilidad e. Disponível em: 
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estimativa de que, em 2020, 50% do consumo de água na agricultura será 

proveniente de reúso da água de esgotos224. Embora assuma posição de destaque 

no reúso da água na agricultura, não há implementação de projetos para reutilizá-la 

no setor urbano em grande escala. Estudo demonstra a possibilidade de reúso para 

fins urbanos considerando os níveis de contatos que as pessoas têm com a água 

tratada, quais sejam, baixo, médio e alto.  

Em pesquisa realizada em Israel, as pessoas apóiam o reúso da água para 

lavagem de calçadas e jardinagem (95%), lavagens domésticas (85%), combate a 

incêndios (96%), dentre outros. Em outras áreas, a população não apóiam o reúso, 

tais como irrigação de pomar e culturas de campo, embora Israel o faça há mais de 

três décadas225. Há que considerar a importância do apoio popular pra a 

implementação da reutilização de água residual, dado que o sucesso de programa 

nesse sentido depende de, além do apoio público, é preciso existir coesão 

econômica e viabilidade ambiental226.  

É justamente pela ausência de apoio público que Israel prefere usar águas 

residuais na agricultura, embora a tecnologia permita que fosse usada como água 

potável nas mais diversas necessidades humanas. Nos Estados Unidos, o primeiro 

diploma regulatório de reúso de águas remonta a 1918, sendo bastante abrangente 

para fins de saúde pública. A organização política deste Estado permite que a 

regulação seja feita a nível estadual, de modo que cada província possa ter seu 

regulamento próprio e inexistia regulação a nível federal até pouco tempo227. É 

crescente o número de esgoto recolhido, tratado e lançado sobre águas superficiais. 

A reutilização tem permanecido estável nos últimos trinta anos, mas eventos 
                                                                                                                                                         
>http://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/viewFile/1496/987<. Acesso em: 05 Dez 
2016.  
224 KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India . Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007, p. 38-39. 
225 FRIEDLER, Eran; et all. Study of urban population attitudes towards various  
wastewater reuse options: Israel as a case study . Journal of environmental Management, 
n. 81, 2006, p. 360. 
226 FRIEDLER, Eran; et all. Study of urban population attitudes towards various  
wastewater reuse options: Israel as a case study . Journal of environmental Management, 
n. 81, 2006, p. 361: “Successful implementation of a wastewater reuse project depends not 
only on its economic and environmental feasibility, but mainly on the support of the general 
public, who, ultimately, pays for, and might be affected by the reuse project”.  
227 KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India . Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007, p. 37: “The first regulation of wastewater 
reuse for irrigation was developed in 1918” 
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climáticos que provoquem secas ou inundações podem acarretar no futuro próximo o 

aumento fático da reutilização da água228.  

Destacam-se quanto ao reúso de água os estados da Califórnia, Flórida e 

Arizona, ainda que o valor recuperado seja baixo em relação ao consumo efetivo229. 

Em 1992, a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) editou a Guidelines for 

Water Reuse, que foi atualizado em 2004 com informações técnicas oriundas de 

exemplos de países bem sucedidos no reúso de água230. A regulamentação de 

reúso de água deve ser adaptada às particularidades de cada região, daí por que 

nos Estados Unidos grande parte dos estados tem legislação própria da matéria231. 

A Europa possui recursos hídricos abundantes, embora as secas das 

décadas de 1990 e 2000 tenham aumentado à escassez de água no continente 

tanto em termos de qualidade quanto aspecto da quantidade. Isso fez com que os 

países membros da União Européia adotassem esquema legal que abordasse a 

gestão integrada de recursos hídricos para favorecer a reutilização da água e, 

consequentemente, diminuir o impacto da ação humana sobre o meio ambiente. Na 

Europa, usa-se a água residual especialmente na agricultura, indústria, setor urbano 

recreativo e ambiental e, atualmente, diferentemente da década de 1990 quando 

houve limitação, existem pelo menos 200 projetos que fazem o reúso da água e 

outros vários em fase de implementação.  Inexiste diploma regulatório de âmbito 

transnacional, de modo que a União Européia se vale da Urban Wastewater 

Treatment Directive para adotar medidas que incluem tratamento descentralizado, 

redução da poluição no âmbito familiar e na agricultura, assim com aplicação de 

                                                 
228 RICE, Jacelyn; WESTERHOFF, Paul. Spatial and Temporal Variation in de facto 
wastewater reuse in drinking water systems acrros t he U.S.A. Environmental Science & 
Technology, vo. 49, 2015, p. 982: “Despite significant advances in computational capabilities 
dealing with large data sets, national occurrence of de facto reuse has not been updated in 
over 30 years. Since this last assessment, the U.S. population has increased by nearly 40%, 
and the number of people served by centralized municipal sewer systems has increased 
over the same period, now exceeding 70% of the U.S. population.16, 17 Therefore, the 
amount of daily sewage that is collected, treated, and discharged to surface waters has 
likewise increased dramatically over the past three decades.” 
229 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2203 
230 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano.  Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 47. 
231 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano.  Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 48: “Estados como 
Arizona, Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, Havaí, Massachussetts, Nevada, Nova 
Jersey, Novo México, Carolina do Norte, Ohio, Oregon, Texas, Utah, Washington e 
Wyoming desenvolveram regulamentações [...]” 
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sanções rigorosas às estações de tratamento232. Assim, a Directiva 91/271 CEE, de 

21 de maio, dispõe sobre o tratamento das águas residuais urbanas233.  

Ao redor do Mar Mediterrâneo, há vários projetos que envolvem a gestão 

integrada de recursos hídricos para recuperar e reutilizar águas residuais. Os países 

do Oriente próximo importam aproximadamente 50% de suas necessidades 

alimentares e a cada dia a demanda aumenta em uma velocidade muito superior à 

capacidade agrícola, mobilizando cada vez mais recursos naturais, dentre eles, a 

água234. Assim, a capacidade de rios e aquíferos está comprometida e, ao lado do 

aumento da demanda por recursos hídricos, surge à necessidade de se buscar 

meios alternativos para satisfazer o aumento constante da demanda235. Em 2006, a 

reutilização de águas residuais na União Européia alcançava a cifra de 964 milhões 

de m³/ano e, dentre os países que mais se reutilizavam estavam Espanha, Chipre, 

Malta e Itália236. 

A Itália regulou o reúso de água em 1977, mas desde o início do século 

passado que o país praticava na periferia de pequenas cidades águas residuais não 

tratadas. Nos últimos anos, o uso de água residual não tratada tem diminuído 

bastante diante do aumento de efluentes industriais em rios, fato que diminuiu a 

qualidade da água. Normas técnicas estabelecem limites de colibactérias em 

vegetais e culturas de pastagem com a finalidade de diminuir os riscos à saúde 

humana e, em alguns casos, exige-se inclusive que a planta seja equipada com 

sistema de desinfecção para que a carga bacteriana seja reduzida ao longo do 

                                                 
232 KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India . Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007, p. 38. 
233 LÓPEZ, Sonia M. H.; CARREÑO, Santiago M. A. El nuevo régimen de la reutilización 
de las aguas depuradas: en especial, las novedades em el nuevo plan hidrológico de 
la demarcación del segura . Revista Catalana de Dret Ambiental. v 5, n. 2, 2014, não 
paginado. 
234 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2201: “Today, 
the Near East countries are importing more than 50% of their food requirements and demand 
for food grows faster than the rate of increase in agricultural production. As a consequence, 
the mobilization of land and water resources is proceeding fast. The development of irrigation 
is especially dynamic because it is often the most important factor for increasing agricultural 
production”. 
235 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2201. 
236 LÓPEZ, Sonia M. H.; CARREÑO, Santiago M. A.. El nuevo régimen de la reutilización 
de las aguas depuradas: en especial, las novedades em el nuevo plan hidrológico de 
la demarcación del segura.  Revista Catalana de Dret Ambiental. v 5, n. 2, 2014, não 
paginado. 
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tempo237. Há quatro alternativas viáveis para fins de tratamento de esgoto na Itália: 

filtração por membrana, tratamento simplificado, reservatórios de armazenamento e 

zonas úmidas construídas238.  Foram encontrados coliformes em tomates, erva-doce 

e alface irrigados com água de reúso oriunda da filtração por membrana. 

A França após um longo período sem regulamentação para o reúso, em 

1990, o Ministro da Saúde, deu ao Conseil Superieur D’Hygiene Publique de France 

(CSHPF; Conselho Superior de Higiene Pública da França) a responsabilidade de 

definir as “Recomendações Sanitárias para o Uso, após Tratamento, dos Efluentes 

Municipais para a Irrigação de Plantações e de Áreas Verdes”, que foi publicado em 

julho de 1991239. 

Estas recomendações não são de aplicação compulsória, embora a irrigação 

da agricultura mediante reúso de água seja de longa data240. Foi o primeiro país da 

Comunidade Européia a usar o parâmetro legal da OMS para fins de controle de 

padrões microbiológicos em águas residuais241.  

Como o país possui clima temperado, geralmente chuvoso, além de ser 

abastecido com bacia hidrográfica favorável, a falta de água não assumiu foro de 

problema. De toda sorte, o reúso da água para irrigar hortaliças não é permitido, 

assim como se proíbe a irrigação de plantas ornamentais e outras usadas no 

consumo de animais, já que o acúmulo de substância pode ser tóxico tanto para 

animais quanto para seres humanos. O reúso de água no país não tem aumentado 

                                                 
237 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2205: “Italian 
legislation (General Technical Standards, G.U. 21.2.77) has set the limits in relation to the 
type of vegetables and grazing crops to 2 and 20 colibacteria per 100 cm3, respectively. 
Moreover, the law prescribes that in the presence of surface aquifers in direct contact with 
surface waters adequate  preventive measures must be used to avoid any deterioration of 
their quality. For uses requiring a limited presence of colibacteria, it is therefore necessary to 
equip plants with a disinfection system that enables the bacterial load of water to be reduced 
throughout the irrigation period. It is important to bear in mind that, additionally, maximum 
concentrations for As, Cd, Cr, Hg, Ni, Ld, Co and Zn were set in Italy by a resolution of the 
Interministerial Committee on 27.7.84 (G.U. 13.9.84)”.  
238 LOPEZ, A.; et all. Agricultural wastewater reuse in southern Italy.  Elsevier. 
Desalination n.º 187, 2006, p. 333. 
239 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005. 
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento 
de Engenharia Hidráulica e Sanitária. p.46. 
240 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines . Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2203. 
241 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano.  Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 47. 
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justamente porque o país tem clima e bacia hidrográfica favoráveis e suficientes à 

demanda interna, de modo que o reúso de água limita-se a pequenas comunidades 

periféricas ou ilhas, dado que o custo do tratamento é também considerado para fins 

de adoção da prática. Novos processos de purificação foram desenvolvidos para que 

a água residual obtenha alta qualidade e, desde 1997, Lyon adota a reciclagem de 

água para fins de limpeza doméstica242. 

A Espanha preocupa-se com questões relacionadas ao tratamento e 

drenagem de água residual desde a década de 1970, quando implementou algumas 

medidas em áreas turísticas da costa, embora a Directiva 91/271 da CEE tenha 

impulsionado o interesse pela matéria243. O país desenvolveu critérios de âmbito 

nacional para reúso de água. Em 1996, a mudança de governo prejudicou a adoção 

de um Plano Nacional Hidrológico no qual seria regulado o reúso de água. Até 

então, o país demonstrava interesse em adotar padrão de reúso de água similar ao 

da Califórnia244. Em 2007, o Real Decreto 1620/2007 estabeleceu o regime jurídico 

de reúso de água, marcando importante avanço ao dispor sobre a responsabilidade 

da Administração Pública, seus concessionários e usuários finais, assim como tecer 

regras sobre a qualidade da água245. Sugere-se, para o país, a criação de Código de 

Boas Práticas de Reúso, seleção das melhores tecnologias, criação de um 

Programa Nacional de Reutilização, dado que a cada dia cresce a adoção de água 

de reúso246. Há estudo que propõe financiamento de competitividade de empresas 

com base nos custos médios para que passem a usar água residual tratada247. Em 

2006, a Espanha liderava o rankink dos países da União Europeia que mais 

                                                 
242 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2205. 
243 ESTEBAN, Raquel Iglesias; MIGUEL, Enrique Ortega de. Present and future of 
wastewater reuse in Spain.  Elsevier. Desalination n. 218, 2008, p. 106: “Although the 
actions taken in matters concerning sewerage and treatment began in Spain in the 1970s 
with the implementation of partial plans in some tourist areas on the coast, the greatest 
investment drive has taken place over the last decade, after the aforementioned Directive 
91/271/EEC came into force and was applied to Spanish Law via Act 11/1995 and Royal 
Decree 509/1996.” 
244 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2211. 
245 MELGAREJO, Joaquín. Efectos ambientales y económicos de la reutilizac ión del 
agua en España . Clm. Económia, n. 15, p. 256. 
246 ESTEBAN, Raquel Iglesias; MIGUEL, Enrique Ortega de. Present and future of 
wastewater reuse in Spain . Elsevier. Desalination n. 218, 2008, p. 118. 
247 TERCEÑO, Antonio; BROTONS, José M.; TRIGUEROS, José A. Propuesta de um 
modelo integral de financiación de las empresas dep uradoras de aguas residuales . 
Actualidade Contable FACES, ano 10, n. 15, 2007, p. 130. 
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reutilizavam água, com 347 milhões de m³/ano ou 36% do total da União Europeia, 

seguida de perto por Itália, Chipre e Malta. Na União Europeia, a Espanha é o país 

com maior potencial de reutilização de água, com possibilidade de alcance de 

1.200.000 m³/dia (um milhão e duzentos mil metros cúbicos por ano) até o ano de 

2025248. Usa-se água residual tratada preferencialmente em terrenos de cultivo, 

viveiros, agricultura, pastos e zonas ornamentais. Além desses, é possível usar na 

recarga de aquíferos e em ambientes de lazer, como campos de golpe, parques de 

diversões etc249, mas 70,9% do volume de água residual tratada é usado na 

agricultura, seguido de uso ambiental (17,7%), recreativo (7,1%), urbano (4%) e 

industrial (0,3%). 

Em Portugal, até 1974 inexistia tratamento de água residual. Em 1992, 77% 

das pessoas eram abastecidas com água potável, a coleta de água residual era de 

55%, mas o tratamento delas era de 38%. A União Européia exigiu que esses 

números fossem melhorados para que o país se adequasse às determinações da 

norma EU wastewater Directive 91/271/ECC. A tabela a seguir demonstra a 

evolução da coleta e tratamento de água residual no país entre os anos de 1977 a 

2000 e, enquanto que na década de 1970 de um total de 122 m³ coletados apenas 4 

m³ metros cúbicos eram tratados, em 2000 a coleta e o tratamento são equiparados. 

O uso mais comum da água reciclada é na irrigação agrícola, embora o interesse de 

uso nos campos de golfe tenha aumentado de forma significativa. Na parte sul do 

país usa-se água de reúso para irrigar pomares e vinhas250.  

A Austrália despertou interesse em reciclar água ainda na década de 1970 

quando, em um relatório enviado ao governo nos anos de 1977-1978, percebeu-se o 

potencial do país no que diz respeito ao reúso de água. Mesmo assim, até a década 

de 1980 o relatório não atraiu atenção política necessária à implementação e, com a 

reviravolta de questões referentes ao meio ambiente, saúde, desenvolvimento 

sustentável, disponibilidade e consumo de água, no final dos anos 80, o reúso da 

                                                 
248 LÓPEZ, Sonia M. H.; CARREÑO, Santiago M. A. El nuevo régimen de la reutilización 
de las aguas depuradas: en especial, las novedades em el nuevo plan hidrológico de 
la demarcación del segura.  Revista Catalana de Dret Ambiental. v 5, n. 2, 2014, não 
paginado. 
249 MELGAREJO, Joaquín. Efectos ambientales y económicos de la reutilizac ión del 
agua en España . Clm. Económia, n. 15, p. 257-258: “La aplicación mayoritaria de las aguas 
regeneradas es agrícola, con un volumen anual de 261 hm3/año, lo que supone el  70% del 
volumen total reutilizado”.  
250 ANGELAKIS, A. N.; et all. The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999, p. 2211. 
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água passou a ser tratado como um objetivo político. Para o setor de agricultura, o 

reúso assume posição de destaque sobretudo porque o setor responde por 67% do 

consumo total de água no país251.  

Além disso, as secas de 2001 a 2003 reforçaram a necessidade de gestão 

eficaz de água que considerasse água residual, pluviais urbanas e de rios como 

recursos disponíveis e não como problemas e, em 2001, aproximadamente 500 

estações de tratamento de água residual estavam em operação. Desde a década de 

1990 há vários incentivos ao reúso da água residual, a começar pela assinatura de 

acordo - Intergovernmental Agreement on the National Water Initiative – e a criação 

de um fundo – Australian Government Water Fund – para incentivar inovações e 

utilização de água reciclada. Tais medidas fizeram do país um dos líderes mundiais 

em reúso de água, dado que quase um terço de todo o efluente produzido é 

recuperado252. 

Na Índia, o reúso de água na agricultura ganhou forças nas últimas décadas 

e, sobretudo em comunidades marginalizadas, há uso de água residual para cultivar 

legumes, frutas, cereais, flores e outros. A falta de água é um dos principais motivos 

para a baixa cobertura de saneamento nas escolas. Em muitas escolas nos distritos 

residenciais em Dhar e Jhabua, a disponibilidade limitada de água doce levou a 

UNICEF (United Nations Children’s Fund), em colaboração com NEERI (National 

Environmental Engineering Research Institute) e outros parceiros governamentais e 

não governamentais, a explorar o uso de água cinza, que é definida como qualquer 

água residual, ou seja, não-industrial, a partir de processos domésticos como lavar 

louça, roupa e tomar banho, e corresponde entre 50% e 80% de esgoto 

residencial253.  

Não há regulamentação a nível nacional e cada estado desenvolve sua 

própria gestão de reúso de água com base nas recomendações da Organização 

                                                 
251 KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India . Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007, p. 40. 
252 KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India.  Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007, p. 41. 
253 SEBRAE. Reuso de Água Residual em Escolas Rurais – Greywate r Reuse in Rural 
Schools. Disponível em: > http://ois.sebrae.com.br/boaspraticas/greywater-reu se-in-
rural-schools-reuso-de-agua-cinza-em-escolas-rurais /<. Acesso em: 07 Dec 2016.  
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Mundial de Saúde254. Estudo demonstra que a reutilização de água residual e os 

equipamentos para tal fim foi avaliados em US$ 140 milhões em 2011, com 

expectativa de crescimento de dois dígitos ao ano255. Por outro lado, ainda é comum 

a prática considerada ilegal de cultivar produtos com água residual não tratada em 

Hyderabad, capital do estado de Telangana, sul da Índia, e consumidores e 

produtores estão cientes dos possíveis problemas de saúde decorrentes disso. O 

número crescente de descargas poluentes na água do Rio Musi coloca em risco a 

saúde de agricultores e de consumidores, mas atualmente, não há outra saída que 

não seja usar a água do rio. Propõe-se que o governo apoie a construção de zonas 

de tratamento através de financiamentos, cujos custos serão repassados ao 

consumidor, para que o consumo de vegetais seja aumentado na Índia dado que 

está abaixo do recomendado para uma vida saudável256.  

A China é outro país que sofre com a escassez de água, dado que 2/3 de 

suas cidades enfrentam problemas decorrentes especialmente da poluição de 40% 

dos rios e escassez em 80% dos seus lagos. A estratégia a nível nacional é 

recuperar, reciclar e reutilizar águas e isso foi enfatizado em 2011 no plano anual do 

governo chinês. O governo apoia a realização de uma série de estudos que incluem 

a reutilização de águas residuais, o preço delas, análise da aceitação de usuários 

inclusive quanto a preços257. 

Níveis de cloreto elevados revelam-se prejudicial para algumas culturas, 

como grãos. Dentre os recursos hídricos não convencionais, o que demonstra 

viabilidade é a reciclagem de água porque a dessalinização é cara e o mar é 

distante de áreas de elevado índice populacional258. Avalia-se qual a melhor 

                                                 
254 KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India . Thesis Doctor of 
Philosophy. University of South Australia, 2007, p.  49: “On the other hand, wastewater use 
in India is unregulated and each individual state develops its own strategy for wastewater 
management based on the WHO recommendations for wastewater reuse.” 
255 NEWS. Report examines India’s wastewater reuse sector . Membrane Technology. 
June 2013, p. 5. 
256 STARKL, Markus. Stakeholder Views, Financing and Policy Implication s for Reuse 
of Wastewater for Irrigation: A Case from Hyderabad , India . Water, 2015, 7, p. 325. 
257 ZHANG, Wenlong; et all. Seeking Sustainability: Multiobjective evolutionary  
optimization for urban wastewater reuse in China . Environmental Science & Technology, 
2013, p. 1094.  
258 AMMARY, Bashaar Y. Wastewater reuse in Jordan: Present status and futu re plans. 
Elsevier.  Desalination n.º 211, 2007, p. 165: “Among the non-conventional water resources, 
wastewater reuse has the lowest marginal cost. Seawater desalination is costly, and the sea 
is very far from highly populated areas, making the cost of transmission prohibitive”. 
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alternativa para a aplicação de água de reúso, se em recarga subterrânea, industrial 

ou aplicações em alguns setores das cidades.  

A Jordânia possui área de 90.000 km², situada entre zona de clima seco e 

semiseco. Para contornar a escassez hídrica, adota medidas para utilizar águas 

residuais através de lagoas de estabilização para, após tratamento, reutilizar água 

na agricultura. Permite-se o uso também na refrigeração industrial, na recarga de 

águas subterrâneas e nos municípios. Nitrificação e desnitrificação são aplicadas, 

caso necessário, juntamente com a remoção de fósforo. A legislação proíbe um uso 

ilimitado de água de reúso na irrigação de hortaliças e similares e, no âmbito da 

indústria, não havia regulamentação pelo menos até 2007259.  

No México, há pelo menos 50 anos usa-se águas residuais na agricultura. 

As águas residuais são usadas em Mezquital, Puebla, Cuernavaca, Toluca e 

Pachuca260. Outras cidades como San Luis Potosi e Soledad de Graciano Sánchez, 

diante da pouca disponibilidade de água subterrânea, passaram a usar água 

residual na agricultura, mas estudos demonstram que ela é classificada como água 

de risco para o uso agrícola dado a alteração de suas características químicas e 

presença de coliformes fecais261. A lei que cuida da matéria está em vigor desde 

1993 (Ley nacional del Água), dedicando uma seção específica para prevenir e 

controlar a contaminação de águas, além de normas referentes ao reúso262. Entre 

1950 a 1980, o crescimento populacional na cidade Tijuana decorrente de múltiplos 

fatores, dentre eles os migratórios e o crescimento industrial, fez a cidade passar por 

lapso crítico de escassez de água, fator este que pressionou o incremento da 

infraestrutura hídrica pelo governo263. 

                                                 
259 AMMARY, Bashaar Y. Wastewater reuse in Jordan: Present status and futu re plans.  
Elsevier. Desalination n.º 211, 2007, p.175: “The current Jordanian standards specifically 
prohibit unrestricted use of reclaimed water for irrigation of vegetable crops. In addition, 
standards for industrial reuse are lacking. These standards have to be introduced.” 
260 DOMÍNGUEZ-MARIANI, E; et all. Wastewater reuse in valsequillo agricultural area, 
mexico: environmental impact on groundwater . Water, air, and soil pollution, n. 155, 
2004, p. 251. 
261 MELÉNDEZ, F. S.; et all. Calidad del agua de riego en suelos agrícolas y cul tivos del 
valle de san luis potosí, México.  Rev. Int. Contam. Ambie., n.º 27, v. 2, 2011, p. 109. 
262 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano . Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 47-48. 
263 NAVARRO-CHAPARRO, Karina; RIVERA, Patricia; SÁNCHEZ, Roberto. Analisis del 
manejo de agua en la ciudad de Tijuana, Baja Califo rnia: factores criticos y retos.  
Estudios Fronterizos n. 17, v. 33, 2016, não paginado. 
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No Japão, o tratamento de águas residuais para reúso é denominado 

“johkasou”, combinação de palavras jouka (purificação) e sou (banheira ou tanque). 

A partir do início da década de 2000, 71% do esgoto doméstico do Japão recebe 

alguma espécie de tratamento. Lei de 1983 regula a produção, instalação, 

manutenção e demais aspectos dos johkasou264. 

Em Cingapura, a necessidade crescente em obter novas fontes de água fez 

aumentar a reciclagem de água residual. Dada a baixa disponibilidade hídrica, 

Cingapura adquire água de quatro fontes, quais sejam, chuva, água importada da 

Malásia, dessalinizada e água de reúso. O país criou em 2009 a Changi Newater 

Plant, uma usina de reciclagem de água e, ao entrar em plena capacidade em 2010, 

foi considerada a maior do mundo. Inicialmente, ela operou com capacidade para 

reciclar água residual de 68.000 m³/dia, mas depois aumentou para 227.000 

m³/dia265. Instalou também um biorreator de membrana para no mesmo ano iniciar 

as operações de limpeza de água residual. 

Da análise de como a reutilização da água é regulada nos mais distintos 

locais, pode-se perceber que nos mais diversos contextos há necessidade de se 

ampliar as fontes de abastecimento, inclusive para colocar o reúso como uma forma 

de melhorar a gestão de águas266. Ademais, percebe-se de forma clara que em que 

pese alguns já utilizarem a prática de reúso há muitos anos, grande parte dos países 

passaram a estimular e promover a prática de reúso após crises de escassez. 

Contudo, a experiência internacional demonstra que esse instrumento de melhor 

utilização dos recursos hídricos deve ser uma prática representativa e estimulada 

por parte dos Estados. 

 

 

 

 

                                                 
264 GAULKE, L. S. On-site wastewater treatment and reuses in Japan.  Water 
Management, n.º 159, 2006, p.108. 
265 LANDERS, Jay. Singapore plans two more reuse plants, increasing i ts reliance on 
reclaimed water.  Civil engineering news, 2008, p. 34: “The Changi newater Plant is to be 
brought onstream in two phases. It will open in 2009 with a treatment capacity of 18 mgd 
(68,000 m³/d). However, within a year the plant will be expanded so that its capacity will 
reach  60 mgd (227,000 m³/d)”. 
266 MELGAREJO, Joaquín. Efectos ambientales y económicos de la reutilizació n del 
agua en España . Clm. Económia, n. 15, p. 247. 
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4.2 EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS PARA O CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Em função da má distribuição da disponibilidade hídrica e do aumento da 

escassez qualitativa dos recursos hídricos, é cada vez mais presente a 

conscientização sobre a importância da gestão desse recurso, já que a escassez e o 

custo do mesmo podem significar limites ao desenvolvimento de um país.  

Conforme explanado no tópico anterior, desde a antiguidade existem relatos 

históricos sobre a utilização de técnicas de reúso de água e de manejo controlado 

dos recursos hídricos pelas populações, um exemplo foi a Grécia, a qual atribuía a 

água à incolumidade físico-psíquica do homem e, posteriormente, Roma, que 

construiu um sistema pioneiro de esgotos e de suprimentos de água267.  

No Brasil, devido à falsa impressão de abundância de recursos hídricos, 

houve um lento despertar para a necessidade dessas práticas. 

Conforme alhures demonstrado para alcançar os objetivos constitucionais, o 

Estado pode se valer de uma gama de medidas, dentre elas, os tributos 

extrafiscais268. Através da indução de condutas “verdes” via extrafiscalidade 

tributária, é possível proporcionar mecanismos com a finalidade de resguardar o 

meio ambiente. Nesse sentido, afirma-se que o tributo é valoroso instrumento de 

coerção e a sua exação influencia comportamentos do Estado interventor269. 

O uso de instrumentos fiscais para a proteção ambiental deverá responder a 

realidade ambiental, social, econômica e jurídica de cada país, inexistindo um 

modelo tributário sustentável a ser copiado, que terá diferentes níveis de 

                                                 
267 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental.  13 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 318. 
268 BOIX, Rodolfo R. Salassa. Cuetiones elementales sobre los tributos ambientale s. 
Espanha: Universidad rovira i virgili de Tarragona, 2013, p. 133: “El Estado cuenta con una 
amplia gama de medidas de las que se vale para alcanzar los objetivos que marca la 
Constitución, pero esta elección debe ser razonable y adecuada para lograr su consecución. 
En el caso que nos ocupa, el dilema estriba básicamente en el siguiente planeo: ¿qué tipos 
de medidas se han de adoptar respecto a determinadas conductas, actividades o 
circunstancias cuya realización se considera perjudicial para el bienestar general? Ante este 
dilema, en resumidas cuentas, contamos con medidas restrictivas que buscan la 
erradicación total de una determinada conducta, por un lado, y con la implantación de 
tributos que desalienten la realización de aquella conducta, por el outro”. 
269 BEZERRA, Pedro Ivo Soares. Utilização dos incentivos fiscais como mecanismo 
para promover a sustentatibilidade ecológica . Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 
59, p. 307 a 336, jul./dez. 2011, p. 308. 
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intensidade, e poderá ser realizada de maneira gradual ou através de verdadeiras 

reformas fiscais270. 

As principais instituições bancárias públicas do Brasil assinaram a Carta de 

Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, tais como Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco Nacional de 

Desenvolvimento e Social, com a finalidade de incentivar experiências saudáveis 

sob a perspectiva ambiental. Dentre suas diretrizes está a análise do risco ambiental 

como condições de financiamento, a concessão de privilégios para o financiamento 

de projetos sustentáveis, assim como práticas que antecipem e previnam danos ao 

meio ambiente271.  

Em outro documento, denominado Princípios de Equador272, há diretrizes 

acerca da sustentabilidade como elemento a ser considerado na concessão dos 

financiamentos e, dentre os critérios que podem ser usados está o reúso de água. 

Além disso, é possível ao Estado instituir certificados transacionáveis, as 

denominadas trocas de emissões, segundo as quais dado Estado, ao considerar 

estimativa de emissões totais em determinada região, determina ao órgão ambiental 

que somente conceda um número “x” de licenças a serem licitadas entre 

determinados participantes e entidades273. 

Em que pese o lento despertar doutrinário a respeito do tema no Brasil, o 

legislativo já apresentou algumas iniciativas com o intuito de “esverdear” o sistema 

tributário brasileiro. A “CIDE ambiental” foi proposta pelo Ministério do Meio 

Ambiente que teria fatos geradores, alíquotas e base de cálculo diferenciados em 

razão da atividade econômica, do grau de utilização ou degradação dos recursos 

naturais e da capacidade de assimilação do meio ambiente, entretanto, não foi 

                                                 
270 PERALTA, Carlos E. Reforma Fiscal Verde e desenvolvimento sustentável : 
tributação ambiental no Brasil. Pespectivas . In: Carli, Ana Alice De; COSTA, Leonardo de 
Andrade; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Tributação e sustentabilidade ambiental. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2015. 
271 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005, p. 
152. 
272 “São critérios mínimos para a concessão de crédito, que asseguram que os projetos 
financiados sejam desenvolvidos de forma socialmente e ambientalmente responsável.” 
Disponível em: >www.equator-principles.com/documents/Equator_Principles.pdf<. Acesso 
em: 07 Ago 2016. 
273 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005, p. 
153. 
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incluída na EC 42/2003. Assim como, restou apresentada a PEC nº 31-A/2007274, 

que propõe mudanças significativas ao Sistema Tributário nacional, com importantes 

nuances da matéria de fiscalidade ambiental. No mesmo aspecto, foi proposta à 

PEC Nº 353/09275, que encontra-se arquivada, tinha como objetivo principal que a 

carga tributária fosse ponderada de acordo com os impactos ambientais, positivos 

ou negativos, gerados pelos bens, serviços ou atividades de cada empresa276. 

Observa-se que o Brasil está despertando para essas questões e ainda não 

existe na prática, leis aprovadas com o fim claro de promoção ao desenvolvimento 

sustentável, menos ainda no que atine a preservação dos recursos hídricos. 

Na esfera municipal, pode ser estabelecida tributação especial para o 

serviço de lava-jatos que utilizem água de reúso na lavagem de veículos, assim 

como redução do valor das taxas para alvará de funcionamento ou IPTU com 

descontos progressivos para aqueles que adotam medidas que mitiguem 

degradação ambiental. Outro incentivo fiscal no âmbito de competência dos 

municípios, para empresas ou residências que adotem sistema de coleta de água 

das chuvas para usos diversos ou que adotassem sistema de coleta, tratamento e 

reúso de suas águas residuais. 

O município de Curitiba/PR saiu na frente, promulgando Lei Municipal de nº 

10.785/03277 que instituiu o programa de conservação e uso racional da água nas 

edificações, prevê medidas que visam induzir a conservação da água através do uso 

                                                 
274O texto da PEC Nº 31-A-2007 está disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/608524.pdf>. Acesso em: 11 Nov 2016. Proposta 
apensada à PEC 31/2007. Situação : Pronta para pauta no Plenário. Ementa : Altera o 
Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, dentre outras providências. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/608524.pdf>. Acesso em: 11 Nov 2016. 
275 Situação:  Arquivada. Ementa:  Altera os arts. 149, 150, 153, 155, 156, 158 e 161 da 
Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=430593>. Acesso em: 11 Nov 2016. 
276 PERALTA, Carlos E. Reforma Fiscal Verde e desenvolvimento sustentável : 
tributação ambiental no Brasil. Perspectivas . In: Carli, Ana Alice De; COSTA, Leonardo 
de Andrade; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Tributação e sustentabilidade ambiental. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2015. 
277 DECRETO Nº 293 - REGULAMENTA A LEI Nº 10.785/03 E D ISPÕE SOBRE OS 
CRITÉRIOS DO USO E CONSERVAÇÃO RACIONAL DA ÁGUA NAS  EDIFICAÇÕES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Disponível em: 
>https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/decreto/2006/29/293/decreto-n-293-2006-
regulamenta-a-lei-n-10785-03-e-dispoe-sobre-os-criterios-do-uso-e-conservacao-racional-
da-agua-nas-edificacoes-e-da-outras-providencias-2006-03-22.html<. Acesso em: 04 Ago 
2016. 
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racional, e de fontes alternativas de abastecimento de água nas novas edificações. 

A referida lei possui o intuito de sensibilizar a sociedade da importância dos recursos 

hídricos e promover de forma sustentável a sua preservação.  

O município de Campo Grande/MS através da Lei Complementar n. 

153/2010278, instituiu o Programa IMPOSTO ECOLÓGICO, cujo objetivo é fomentar 

medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em 

contrapartida benefício tributário ao contribuinte, dessa forma reduz em até 10% o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana para quem utilizar sistema de captação de água da 

chuva ou sistema de reúso de água, assim como sistema de aquecimento hidráulico 

ou elétrico solares279. 

O município de Guarulhos/SP, através da Lei 6.793/2011280, elenca um rol 

de atividades que propiciam a redução de alíquotas, em seu capítulo X - Dos 

Incentivos Ambientais, tais como: arborização imóveis com uma ou mais árvores 

terão desconto de até 2% no valor anual do IPTU; sistema de captação de água de 

chuva – 3% de desconto; sistema de aquecimento hidráulico solar – 3% de desconto 

e sistema de aquecimento elétrico solar 3% de desconto; construções com materiais 

sustentáveis – 3% de desconto; utilização de energia eólica – 5% de desconto etc. 

O município de São Paulo/SP, por meio do vereador Adilson Amadeu, 

submeteu a aprovação o projeto de lei 39/2011, no afã de instituir o programa de 

incentivo e desconto, denominado “IPTU VERDE” no âmbito do município, prevendo 

a concessão de benefício tributário ao contribuinte para os proprietários de imóveis 

residenciais e não-residenciais que adotem práticas de sistema de captação da água 

da chuva, sistema de reúso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar, e a 

Construção com materiais sustentáveis, promovendo a redução do IPTU281. 

Contudo, o projeto de lei municipal não foi aprovado sob o argumento de que 

as práticas mencionadas no texto já se encontram previstas no artigo 195 da Lei nº 

                                                 
278 LEI COMPLEMENTAR Nº 153, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.  Disponível em: 
<http://www.sglweb.com.br/sgl005ms_consulta2/lex_6.lbsp>. Acesso em: 11 Nov 2016. 
279 CONCY, Carolinne Vahia. Tributação ambiental no ordenamento jurídico brasil eiro.  
Rio de Janeiro: ESMARJ, 2013, p. 17. 
280 LEI MUNICIPAL 6.793, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.  Disponível em: 
>http://www.guarulhos.sp.gov.br/pagina/lei-municipal-n%C2%BA-6793-2010<. Acesso em: 
15 Nov 2016. 
281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Projeto de Lei 39/2011. Disponível em: 
>http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?
alt=06042011PL000392011CAMARA<. Acesso em: 10 Jul. de 2015. 
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16.050, de 31 de julho de 2014, que aprovou a Política de Desenvolvimento Urbano 

e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, as medidas foram 

consideradas mais abrangentes e bastante vagas quanto aos parâmetros mínimos a 

serem exigidos para a concessão do benefício fiscal e ainda sob a fundamentação 

de que a concessão desse incentivo fiscal não respeita o estabelecido no artigo 14 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige, para a concessão de incentivo de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, a devida estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência. 

Historicamente, no Brasil, a primeira Lei a tratar do uso de água foi o Código 

de Águas de 1934, diploma que considerava a água um bem inesgotável para ser 

utilizado de forma abundante. A consciência da necessidade de se impor limites ao 

uso do recurso começa a ser gizado a partir da Constituição de 1988 e sofre grande 

alteração com a Lei Federal 9.433/97 que estabelece a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e consagra a água como bem de viés também econômico para, 

assim, estabelecer diretrizes quanto ao uso racional da água, preservando-a para as 

futuras gerações. A partir de então, a gestão dos recursos hídricos passa a ser 

integrada e encarada como desafio a satisfeito pela Administração Pública mediante 

amadurecimento de políticas ambientais282. 

A Lei Federal n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, além de regulamentar outros dispositivos legais previstos na 

Constituição Federal e em leis esparsas. No artigo primeiro, ela estabelece dentre 

suas diretrizes que o água é um “recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico” (art. 1º, II), não fazendo referencia ao reúso de água. 

A recente Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, traz no artigo 9º regra que demonstra como o país 

tratará os resíduos sólidos283, e embora não trate da água residual propriamente 

dita, a Lei dos Resíduos Sólidos engloba, de acordo com o art. 3º, XVI, líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos. 

                                                 
282 CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da á gua 
para reúso urbano.  Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008, p. 49. 
283 “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem 
de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. 
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A prática de reúso de água pode ser entendido como o aproveitamento do 

efluente após tratamento tendente a manter um baixo custo dentro da produção, 

podendo recair também sobre efluentes não tratados, o que irá depender do destino 

que a eles será dado. O que determinará a necessidade de tratamento sobre esse 

efluente é a qualidade da água exigida para sua utilização, tudo isso seguindo os 

padrões ditados na lei284.  

Os custos para as técnicas de reúso de água variam desde os vários 

materiais que podem ser empregados no tratamento da água residual, destacando-

se dentre eles a zeólita natural e o carvão. A zeólita é um alumínio que possui 

propriedades que eliminam substâncias da água residual, enquanto que o carvão 

possui alta capacidade microporosa e absorvente que elimina grande quantidade de 

substâncias orgânicas285.  

Há estudos demonstrando o aumento de produtividade diante da utilização 

de água residual doméstica tratada em pepino (cucumis sativus L.), o qual teve 

aumento de produtividade de 40,7%. Em outro exemplo com girassóis, a água 

residual tratada proporcionou sementes de ato rendimento e qualidade juntamente 

com a diminuição da quantidade de fertilizantes com nitrogênio e fósforo. No 

entanto, isso não significa que não haja efeitos negativos para o solo molhado com 

água residual tratada, como por exemplo o acúmulo de sais que promove o estresse 

matricial e osmótico e seu uso na irrigação por tempo superior a um ano requer 

certos cuidados para evitar o acúmulo de sais em excesso286.  

Em outro exemplo de uso de água residual tratada, no município de 

Cravolância, estado da Bahia, irrigou-se cultura de moranga com esgoto doméstico 

tratado e, ao final, foram identificados coliformes na superfície externa dos frutos, 

mas em níveis abaixo do limite estabelecido pelas normas sanitárias. A salinidade do 

solo foi um dos aspectos negativos apresentados que contribui para a redução da 

produtividade. Feijão e melancia são exemplos de culturas que, irrigadas com esgoto 

doméstico tratado, possuem produtividade e qualidade semelhante à irrigação com 

                                                 
284 COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães; TELLES, Dirceu D’Alkmin (coord.). Reúso da 
água: conceitos, teorias e práticas.  São Paulo: Blucher, 2007. 
285 PUERTO, Ismael L. V.; et all. Evaluación de materiales filtrantes para el reúso e m 
agricultura de aguas residuales tratadas provenient es de zonas áridas.  Ciencia e 
ingeniería neogranadina, v. 26, n. 1, 2016, p. 7. 
286 CERQUEIRA, Lousane L. et all. Desenvolvimento de Heliconia Psittacorum e 
Gladiolus hortulanus irrigados com águas residuárias tratadas . Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 12, n. 6, 2008, p. 607 e 612. 
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água de poço e adubação química. Em termos de qualidade de frutos, as plantas 

apresentam 95,5% em média frutos de primeira qualidade, sendo o restante de 

segunda qualidade. Concluiu-se que o uso de esgoto tratado não comprometeu a 

qualidade dos frutos nem promoveu alterações físico-químicas em sua composição, 

mas promoveu aumento significativo de produção média em até 18% 287. 

Pode-se dizer que as normas ambientais existentes no país possuem 

mecanismos capazes de promover o uso de água reciclada ao limitar a quantidade 

de água disponível para a população ou ao restringir o despejo de efluentes nos 

corpos d’água, seja através do seu uso racional, da diminuição do consumo ou do 

reúso de água288. 

Para universalizar a prática de reúso no Brasil e, efetivamente, implementá-

la, deve-se  desenvolver um arcabouço legal para regulamentar, orientar e promover 

a referida prática, incluindo normas, padrões de qualidade de água, códigos de 

práticas e atribuições institucionais para as diferentes formas de reúso urbano, 

agrícola, na aqüicultura, na recarga gerenciada de aqüíferos e na recreação e ainda 

estimular o reúso de água pela conscientização dos valores e benefícios da prática, 

pela criação de programas de pesquisas e desenvolvimento, pela implementação de 

programas e projetos de demonstração, pela introdução de linhas de créditos 

específicos e pelo estabelecimento de critérios para subsidiar projetos de reúso289.  

Essa recarga pode ser realizada de duas formas: através da infiltração 

superficial nas bacias ou canais de infiltração e mediante poços de injeção. Estes 

são construídos exclusivamente para a recarga e exige tratamento avançado para 

que as águas injetadas não contaminem ou acarretem a perda de qualidade do 

aquífero. Logo, os custos são bastante elevados. Já a recarga através de 

instalações superficiais de infiltração é aquela na qual o tratamento é finalizado pelo 

                                                 
287 OLIVEIRA, Pedro. C. P.; et all. Produção de moranga irrigada com esgoto doméstico 
tratado.  Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17, n. 8, 2013, p. 861-
866. 
288 BARBOSA, Fernanda Leite. Regulamentação do Reúso da Água em Refinarias – 
Análise do Modelo Americano e Perspectivas para o C enário Nacional.  Dissertação 
(Mestrado em ciências e planejamento energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2007. p. 136. 
289 HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-
line version ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009<. Acesso 
em: 17 Jul 2016. 
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próprio solo. É denominado Tratamento Solo Aquífero (TSA) e possui como requisito 

essencial condição hidrológica compatível290. 

Resta evidente que para uma política de gestão de recursos hídricos 

eficiente no que tange ao reúso de água, é imprescindível que os órgãos 

reguladores responsáveis elaborem as normas básicas para a implementação de tal 

prática, estabelecendo os requisitos mínimos e as diretrizes básicas, de maneira que 

o objetivo do reúso da água (redução do impacto ambiental e uso sustentável dos 

recursos hídricos) seja alcançado. 

Apesar da tendência mundial de reutilização de água, se carece de políticas 

públicas e regulamentos para o reúso da água no Brasil. A prática de reúso direto 

não potável de água no Brasil tem suas modalidades e diretrizes e seus critérios 

gerais estabelecidos na Resolução No. 54, de 28 de novembro de 2005, do CNRH - 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Esta resolução aborda as seguintes 

modalidades de reúso: fins urbanos, agrícolas e florestais, ambientais, industriais e 

aquicultura, estabelecendo a elaboração de resoluções em separado para cada uma 

dessas modalidades de reúso.  

O reúso de água disciplinado na Resolução nº. 54, de 28 de novembro de 

2005291, prevê as modalidades de reúso, que pode ser utilizada na irrigação 

paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 

tubulações, construção civil, edificações e combate a incêndio dentro da área 

urbana; e florestais, sendo viável na produção agrícola e cultivo de florestas 

plantadas; para fins com a implantação de projetos de recuperação do meio 

ambiente; que deve ser implementado em processos, atividades e operações 

industriais, e ainda, na criação de animais ou cultivo de vegetais aquáticos. 

O uso agrícola além de representar maior percentual de consumo de água 

hoje no Brasil conforme gráfico das demandas de recursos hídricos apresentadas no 

informe 2015, tabela 1 – fls. 45, é também o setor que mais contribui com o maior 

número de problemas de deterioração dos recursos hídricos, pois alteram a 

                                                 
290 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005, p. 
36. 
 
291 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. Resolução nº. 54, de 28 
de novembro de 2005 . Disponível em:< 
http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14>. Acesso em: 3 
Jul 2015. 
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qualidade e a quantidade da água, comprometendo assim a pesca comercial e a 

biodiversidade em decorrência do uso de fertilizantes e pela alteração dos padrões 

de drenagem292. 

Ademais a agricultura irrigada vem se tornando, nos últimos anos, uma das 

atividades econômicas mais importantes no Brasil, sendo evidente que os sistemas 

de reúso adequadamente planejados e administrados trazem melhorias ambientais e 

de saúde pública, especialmente em áreas rurais de países em desenvolvimento. 

Alguns dos aspectos altamente positivos do reúso de esgotos na agricultura são o 

impedimento da descarga de esgotos em corpos de água, a preservação de 

recursos subterrâneos, principalmente em áreas onde a utilização excessiva de 

aqüíferos provoca intrusão de cunha salina ou subsidência de terrenos, permitindo 

ainda a conservação do solo, através da acumulação de "húmus", 

consequentemente aumentando a resistência à erosão e a capacidade de solos em 

reter água, além de propiciar o aumento da produção de alimentos, elevando, assim, 

os níveis de saúde, qualidade de vida e condições sociais de populações associadas 

a esquemas de reúso293. 

O reúso para fins agrícolas conforme disposto na resolução CNRH nº 

54/2005, atende a diretriz da racionalização e de conservação dos recursos hídricos. 

O Brasil é carente de estatísticas confiáveis sobre o reúso de água na 

indústria. Aos poucos é feita a divulgação de informações por parte das entidades de 

representação dos setores hidrointensivos, uma vez que isso é exigido na obtenção 

de certificação e no possível estabelecimento de benchmarking ambiental294.  

Muitas indústrias não necessitam exclusivamente de água potável para seus 

fins produtivos, podendo utilizar a água de reúso sem problemas. As indústrias 

deverão estar próximas das estações de tratamento de esgotos para diminuir os 

custos e deve, logicamente, haver uma quantidade de indústrias onde compense 
                                                 
292 NASCIMENTO, Lívia Melo do; FERREIRA, Ana Monica Medeiros; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. As mudanças climáticas e a gestão eficiente dos rec ursos hídricos 
no Brasil.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; 
SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança climática: uma 
abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010. p. 139. 
293 HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-
line version ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009<. Acesso 
em: 17 Jul de 2016. 
294 ITABORAHY, Claudio Ritti. Os Desafios dos Reúso no Brasil e as Estatísticas d e 
Utilização desta Prática em Processos Industriais. Especialista em recursos hídricos – 
GEUSA/SIP. Agência Nacional de Águas – ANA. 25 de agosto de 2010.  
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fazer os investimentos necessários, estando a demanda do uso industrial em torno 

de 8% no Brasil295. 

O aprimoramento dos processos industriais e a implantação dos sistemas de 

gestão ambiental, associados aos custos elevados da água, levam as indústrias a 

avaliarem as possibilidades internas de reúso e a considerarem ofertas das 

companhias de saneamento para a compra de efluentes tratados, a preços inferiores 

aos da água potável, disponível em sistemas públicos de abastecimento296. 

A construção de estações de tratamento de efluentes nas proximidades de 

zonas industriais, ou ao contrário, o incentivo para a instalação de zonas industriais 

nas proximidades de estações já existentes, são ações fundamentais para viabilizar 

a implementação dos projetos de abastecimento com efluente tratado, tendo em 

vista a redução de custos para a construção de uma rede desde a estação de 

tratamento, até o pólo industrial297. 

A água para uso industrial requer características de qualidade em razão do 

tipo de uso considerado. Na maioria dos casos, o efluente requer um tratamento 

adicional após o tratamento secundário, alcançando assim a qualidade de água 

requerida para um determinado uso industrial298. 

O reúso de água na indústria brasileira, mesmo em suas formas mais 

simples, como a utilização de efluentes tratados para limpar o chão ou os veículos 

de uma empresa, ainda é pouco expressivo. A tendência, no entanto, é de uma 

reversão geral neste cenário no curto prazo, uma vez que a adoção da prática pode 

resultar em economia significativa em termos financeiros para segmentos industriais 

hidrointensivos, como os de papel e celulose, metalúrgico, alimentos e bebidas, 

têxtil, sucroalcooleiro e petroquímico.  

                                                 
295 TOMAZ, Plinio. Água: pague menos.  Livro eletrônico em A4, Word, Arial 10, 135p. ISBN 
978-85-905933-7-9p. p. 4-10. 
296 HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-
line version ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009<. Acesso 
em: 17 Jul 2016. 
297 RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso de 
água no Brasil: proposta de regulamentação do reúso  no Brasil . São Paulo, 2005, p. 
30. 
298 HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-
line version ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009<. Acesso 
em: 17 Jul 2016. 
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Além da economia no pagamento pela água consumida, outros fatores têm 

também ocasionado forte pressão sobre o setor industrial brasileiro, no sentido de 

promover o uso eficiente e o reúso da água. Destacam-se, nesse sentido, a 

crescente valorização da água como recurso econômico; o aumento do custo de 

tratamento dos efluentes industriais; a maior restrição dos parâmetros de 

lançamento; a potencialização dos conflitos pelo uso da água nas regiões mais 

industrializadas; e a crescente cobrança dos mercados consumidores por produtos e 

serviços que demonstrem um maior comprometimento socioambiental, que muitas 

vezes exige uma certificação. 

Em referência as dados conhecidos, sabe-se, por exemplo, que a fábrica da 

Volkswagem em Taubaté, no Vale do Paraíba (SP), economiza cerca de R$ 250 mil 

por mês ao reutilizar 70% dos 100 mil metros cúbicos de água que demanda 

mensalmente. O setor de cervejarias, que no final da década de 1980 utilizava entre 

15 e 25 litros de água para produção de um litro de bebida, conseguiu baixar sua 

média nacional para 6 litros de água por litro de cerveja. Na fábrica da Ambev no 

Distrito Federal chega-se a gastar somente 3,4 litros de água para cada litro de 

bebida produzido, sendo a média de todas as fábricas da empresa 4,4 litros299. 

Exemplos recentes de racionalização do uso da água podem igualmente ser 

encontrados no setor metalúrgico, em que a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

reduziu sua captação no rio Paraíba do Sul em aproximadamente 40%. A indústria 

do aço que chegava a consumir 100 toneladas de água para cada tonelada de aço, 

hoje consegue produzir uma tonelada de aço com 6 toneladas de água. Uma 

redução de 94%, devido às novas tecnologias e a reutilização da água na 

indústria300.  

A indústria sucroalcooleira tem também adotado boas práticas no uso da 

água. Em 1997 eram captados aproximadamente 5 m3/s de água para o 

processamento de cada tonelada de cana, número que baixou para 2 m3/s em 

2004.  O número alvo é 1 m3/s. O bom resultado foi obtido porque o reúso de água 

                                                 
299 ITABORAHY, Claudio Ritti. Os Desafios dos Reúso no Brasil e as Estatísticas d e 
Utilização desta Prática em Processos Industriais. Especialista em recursos hídricos – 
GEUSA/SIP. Agência Nacional de Águas – ANA. 25 de agosto de 2010. 
300 PENSAMENTO VERDE. Reuso da Água na Indústria.  Disponível em: 
>http://www.pensamentoverde.com.br/atitude/reuso-da-agua-na-industria/<. Acesso em: 22 
Ago 2016. 



104 
 

foi significativamente ampliado e os efluentes porventura não utilizados vão para a 

fertirrigação dos campos com cana301. 

Uma iniciativa setorial de mérito pode ser citada: o Prêmio FIESP de 

Conservação e Reúso de Água302, que visa “conhecer, difundir e homenagear, 

anualmente, empresas que utilizam boas práticas na promoção do uso eficiente de 

água, com medidas efetivas na redução do consumo e do desperdício de água [...]”. 

A alimentação de lagoas para produção de peixes e plantas aquáticas com 

excreta ou esgotos é uma prática secular que até os dias atuais vem sendo exercida 

na Ásia, particularmente na China, na Índia, na Indonésia e no Vietnã.  No Brasil há 

uma grande produção de pescado mediante sistemas de cultivo. Em 2000 foram 

produzidas aproximadamente 150 mil toneladas de pescado por essa prática. As 

medidas necessárias para a proteção da saúde pública dos grupos de risco 

associadas à prática de aqüicultura fertilizada com esgotos ou excreta são similares 

as práticas adotadas para a agricultura, isto é, tratamento dos esgotos, métodos de 

fertilização e controle da exposição humana303. 

Apesar de não existir dados sobre quantas propriedades rurais no Rio 

Grande do Norte reutilizam a água para irrigação, muitos produtores já se apropriam 

da técnica para evitar futuras crises de escassez hídricas304. É através do projeto 

Pisicultura do Sebrae-RN, que cerca de 20 empreendedores estão reutilizando a 

água fertilizada, usada em tanques de peixes, especial para regar as plantações de 

hortifrutigranjeiro. No município de Santana do Seridó (RN), um projeto inovador está 

reutilizando o esgoto tratado para produzir alimento para o gado. A ideia do projeto 

“Palmas para Santana” é transformar os 258 mil litros de esgoto gerado por uma 

                                                 
301 ITABORAHY, Claudio Ritti. Os Desafios dos Reúso no Brasil e as Estatísticas d e 
Utilização desta Prática em Processos Industriais. Especialista em recursos hídricos – 
GEUSA/SIP. Agência Nacional de Águas – ANA. 25 de agosto de 2010. 
302 PRÊMIO FIESP. Disponível em:  >http://www.fiesp.com.br/agenda/12o-premio-
conservacao-e-reuso-da-agua.< 
303 HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-
line version ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009<. Acesso 
em: 17 Jul 2016. 
304 SEBRAE. Reuso de água para irrigação é tendência no RN . 15/10/2015 às 12:45. 
Disponível em: >http://www.rn.sebrae.com.br/noticia/natal-o-periodo-seco-que-assola-o-
interior-potiguar-ha-quatros-anos-pode-ser-o-principal-motivo-dos-donos-das-propriedades-
rurais-do-estado-apostare/<. Acesso em: 02 Out 2016. 
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população de 2.526 habitantes em água limpa para a irrigação de um banco de 

forragem, composto por espécies como a palma forrageira, feijão guandu e sorgo305. 

O município de Toritama/PE é responsável por 16% da produção de jeans, 

sendo considerado o segundo maior produtor do Brasil, essa atividade lança uma 

grande quantidade de resíduos químicos no rio, responsáveis pela alta variação de 

carga orgânica, baixos valores de OD (oxigênio dissolvido) e acentuado níveis de 

metais pesados e DBO (demanda bioquímica de oxigênio) no Rio Capibaribe306, tal 

situação de degradação ambiental gerou uma ação dos órgãos competentes que 

determinaram medidas de preservação, tendo sido o reúso de água uma das 

soluções encontradas. 

Entretanto, ainda se apresenta de forma tímida a utilização de incentivos 

fiscais por parte do Estado na promoção de práticas de reúso de água, mesmo 

restando demonstrado a necessidade de sua utilização para um desenvolvimento 

sustentável. 

 No âmbito dos tributos de competência da União, há na atualidade um 

projeto de lei no Senado, Nº 12 de 2014 (ANEXO II), que dispõe sobre incentivos 

para fomentar a reutilização de recursos hídricos no âmbito da Contribuição para o 

Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 

PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica - IRPJ307.  

O referido projeto de lei é de extrema relevância na promoção de políticas 

incentivadoras a prática e utilização do reúso da água, no texto enviado para 

votação, há descrição do reúso de água e quais seriam os contribuintes 

beneficiados, considerando as pessoas jurídicas produtoras ou distribuidoras de 

água de reúso, que como incentivo, teriam uma redução de 75% no IRPJ, a redução 
                                                 
305 INSA – Instituto Nacional do Semiárido. Santana do Seridó (RN) implanta projeto de 
reúso de água para produção de forragem.  Publicado em 17 Nov 2014. Disponível em: 
<http://www.insa.gov.br/noticias/municipio-de-santana-do-serido-implanta-projeto-de-reuso-
para-producao-de-forragem/#.WCoMscmnz1V>. Acesso em: 15 Jul 2016.   
306 FERREIRA, Nadja Alves. et al. A POLUIÇÃO DO RIO CAPIBARIBE PROVENIENTE 
DAS LAVANDERIAS E INDÚSTRIAS TÊXTEIS NO MUNICÍPIO D E TORITAMA – PE.  
Disponível em: > http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/4580.htm<. Acesso 
em: 12 Jul 2016. 
 
307 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei Nº 12 de 2014.  Disponível em: 
>http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116010<. Acesso 
em: 02 jul. 2015. 
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da alíquota a zero atinente a PIS e COFINS e nas aquisições de máquinas e 

equipamentos destinadas à instalação, manutenção, ampliação ou modernização de 

planta de tratamento de água de reúso terão direito à redução à alíquota a zero do 

imposto sobre produtos industrializados – IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e 

da COFINS. 

Observa-se que o Brasil já apresenta um breve despertar para a prática de 

reúso de água, entretanto, tanto a regulamentação é inscipiente e a ausência de 

medidas de incentivo e promoção de tal prática pelos entes Estatais não ocupam 

posição de destaques. As propostas de caráter incentivador, além de previstas na 

Constituição Federal que tem como principio da ordem econômica, o meio ambiente 

equilibrado, como fim o desenvolvimento sustentável torna possível a intervenção do 

Poder Público em ofertar incentivos para que ocorra de fato a reutilização da água, 

desonerando ou reduzindo a cobrança de determinado tributo, intervindo de forma 

efetiva e eficiente na ordem econômica, tais medidas serviriam como um incentivo à 

adoção da prática de reúso de água e demais medidas vinculadas a política de 

recursos hídricos, impactando sobremaneira na redução dos custos resultantes da 

atividade de reúso e contribuindo para o desenvolvimento sustentável.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O Desenvolvimento sustentável apresenta-se como conceito fundamental 

para aliar o crescimento econômico e um meio ambiente equilibrado, já que revela o 

fim a ser buscado pelas atuais e futuras gerações, conciliando o Direito Ambiental e 

o Desenvolvimento. Nesse aspecto a Constituição Federal Brasileira estabelece o 

embasamento jurídico necessário às propostas para o desenvolvimento sustentável, 

dando resposta às demandas da sociedade na atualidade, propondo uma 

reformulação normativa da atividade econômica em prol do bem estar social e da 

manutenção dos recursos naturais.  

O desenvolvimento econômico trouxe consigo diversas consequências, 

dentre elas a degradação do meio ambiente. A preocupação tornou-se global nos 

últimos anos, e os recursos hídricos despontam como ponto de especial relevância. 

Conforme é sabido o Brasil durante muito tempo foi considerado como 

detentor de inesgotável fonte de água, entretanto, ao passar dos anos vem 

apresentado sucessivos sintomas de escassez desse recurso. No mesmo passo das 

etapas mundiais de desenvolvimento e crescimento econômico, os efeitos do 

aumento populacional, a ausência de regulamentação da utilização desses recursos 

e o elevado índice da poluição ambiental, foram fatores que influenciaram 

diretamente a situação hídrica atual. 

Diante desse cenário é notório a utilização gradativa do Direito na tentativa 

de promover a regulamentação do meio ambiente, tanto por meio de normas 

paradigmáticas, que servem de norte e orientam todo o ordenamento jurídico, como 

através da implementação de leis com finalidades imediatas. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituída de 1997 revela a 

preocupação latente em instaurar um modelo de gestão a ser seguido. Contudo, ao 

se analisar a legislação brasileira acerca do tema, percebe-se que alem da diminuta 

atenção dada pelo legislador, as normas são dotadas de caráter genéricos, com 

inexpressivo resultado eficaz.     

No que se refere ao uso racional da água, a Resolução do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos nº. 54 de 2005 traz em seu bojo diretrizes e critérios 

gerais quanto a prática de reuso de água, no entanto, a realidade brasileira 

demonstra que é necessário investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, na 
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implantação de sistemas de tratamento avançado de efluentes, em sistemas de 

conservação, em redução de perdas e no reuso da água. 

Assim, em que pese à previsão por meio de Resolução, com o claro objetivo 

de se alcançar significativos ganhos ambientais, sociais e econômicos com a 

utilização do reúso da água, tal prática prescinde de regulamentação especifica e 

delimitada, que deve levar em conta não só o critério econômico, pois deve 

representar uma alternativa viável que além de sustentável seja economicamente 

eficiente, como também as características de cada região do País. 

A Constituição Federal traz consigo as possibilidades de intervenção do 

Estado na ordem econômica conforme se vê no Art. 174, destacando a promoção de 

um desenvolvimento sustentável como fim a ser buscado, possibilitando a utilização 

da tributação em sua função extrafiscal, entretanto, o texto constitucional por si só 

não é capaz de gerar as mudanças necessárias, sendo imprescindível a atuação do 

poder público, por meio das previsões legais para concretizar as normas, devendo 

os entes federados e agente públicos superarem o discurso apenas ideológico e 

caminhar junto com a ordem econômica na busca de um desenvolvimento 

sustentável. 

O reúso de água consiste em uma prática eficiente na preservação e 

utilização sustentável da água, devendo ser promovida, tornando uma medida se 

possível obrigatória, ou pelo menos incentivada, já que constitui em orientação da 

ONU, que os recursos hídricos sejam utilizados prioristicamente para seus fins 

nobres, devendo os Estados contribuir para minimizar o intenso consumo de água 

ocasionado pelo aumento populacional e má distribuição e utilização desse recurso, 

além de reduzir o impacto ambiental resultante dos efluentes líquidos que deixam de 

ser despejados no meio ambiente.  

Para que ocorra a efetivação da prática do reuso de água é imprescindível a 

atuação do poder publico, que conforme exposto, possui um forte instrumento capaz 

de intervir diretamente no comportamento da sociedade com vista ao alcance do 

desenvolvimento e tendo como principio o meio ambiente, que traduz-se na 

concessão de incentivos fiscais.  

Os incentivos fiscais representam instrumentos concretizadores dos 

preceitos estabelecidos na Constituição Federal por meio da tributação, já que 

utilizando da característica extrafiscal de alguns tributos são capazes de promover e 

fomentar comportamentos desejáveis. 
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Muito mais eficaz que criar novos tributos, num país já de elevadíssima 

carga tributária, é a adoção de incentivos fiscais para que a população desperte para 

a proteção ao meio ambiente. O momento é de permitir a inovação fiscal na 

adequação dos tributos às atuais exigências ambientais e esta deve ser 

necessariamente por meio de uma diretriz governamental. O Estado tem que 

assumir seu papel de sujeito ativo nesta fase de transição para novos modelos 

econômicos ditos verdes. 

Os projetos de lei anexos a presente dissertação, tanto o de âmbito 

Municipal como o Federal, pendente de aprovação, revelam a possibilidade real de 

como os incentivos fiscais podem ser utilizados no fomento do desenvolvimento de 

forma sustentável, desonerando os contribuintes e incentivando a utilização do reúso 

de água de forma efetiva e permanente. 

A conscientização da população sobre a importância da economia e 

conservação de água requer uma mudança cultural ampla, a própria aceitação pela 

sociedade da utilização de água de reúso também deve ser promovida. O fomento 

por parte do Estado vai além de um incentivo de cunho econômico, mas deve induzir 

uma mudança de comportamento e fortalecer a consciência sustentável.  

Ademais, o reúso de água requer medidas efetivas de proteção à saúde 

pública e ao meio ambiente, ambos devem ser tecnicamente e economicamente 

eficientes. A sociedade deve optar pelas práticas de reúso com segurança e 

confiança de que haverá benefícios tanto para o meio ambiente como para sua 

saúde, tendo em mente que a grande vantagem da utilização da água de reúso é a 

de preservar a água potável, reservando-a exclusivamente para o atendimento das 

necessidades que exijam a sua potabilidade para o abastecimento humano e 

consequente reaproveitando para os diversos fins que há a possibilidade.  

A análise da experiência internacional demonstrou que quanto maior o nível 

de escassez dos recursos hídricos, mais cedo os países desenvolveram sistemas de 

reúso e implementaram suas técnicas, assim como passaram a regulamentar as 

suas modalidades. A grande maioria dos países possuem legislação acerca da 

matéria desde o século passado, tendo ocorrido uma forte influencia dos tributos 

ecológicos na promoção do reúso.  

A legislação de outros países quanto ao incentivo de aplicação da água 

residual tratada fornece algumas proposições de como o Brasil deve regulamentar a 

matéria. Inicialmente, o ideal seria criar uma lei de âmbito nacional que fixe 
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princípios gerais e diretrizes básicas a serem usadas por estados e municípios 

quanto à criação de leis que regulamentem a matéria e mais especificamente os 

diversos setores e regiões desenvolver sua própria legislação acerca do tipo de 

reúso a ser utilizando, prevendo os incentivos a serem concedidos visando o 

desenvolvimento regional.  

Percebeu-se que na maioria dos países com dimensões inclusive menores 

do que Brasil não há legislação única, cabendo aos Estados membros e Municípios 

regulamentarem a matéria de acordo com as especificidades de clima, relevo, 

população e uso. Assim, certamente a regulamentação de reúso de água em uma 

capital do Nordeste brasileiro não servirá, sem as adequações necessárias, à uma 

capital do Sul do país, dado a diferença gritante de clima e regime de chuvas, por 

exemplo.  

Além da implantação de técnicas e sistemas para reaproveitamento da água 

é necessária uma mudança de “cultura” que também deve ser fomentada pelo ente 

público, atribuindo à sociedade conscientização da necessidade de redução do 

desperdício de água em face de premente situação de escassez, bem como, a 

segurança na utilização da água de reúso devidamente tratada, tendo si em mente 

que a água potável deve ser reservada para fins nobres. 

Por fim, a análise das experiências internacionais comparados com o 

cenário atual brasileiro demonstra ser possível o estímulo ao reúso de água 

mediante a extrafiscalidade por meio de uma tributação indutora e sustentável. Essa 

é, inclusive, a direção tomada pela experiência internacional, homenageando a 

proteção constitucional do meio ambiente e funcionando como uma das formas de 

promover o desenvolvimento sustentável. 

 

  



111 
 

REFERÊNCIAS  

 
AAKER, D. A., KUMAR, V., e DAY, G.S.  Pesquisa de marketing. Trad. Reynaldo 
C. Marcondes.  São Paulo: Atlas, 2001. 
 
ADIZES, Ichak. Os ciclos de vida das organizações. São Paulo: Pioneira, 1996. 
 
_____.  How to solve the mismanagement crisis. Los Angeles: MDOR Institute, 
1980. 
_____. Mismanagement styles.  California Management  Review. v.19, n.2, p.4-
22, 1976. 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Conjuntura dos recursos hídricos: informe 
2015. Brasília: ANA, 2015. Disponível em: > http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-
de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conjuntura_informe_2015.pdf <. 
 
ALMEIDA, Magda de; et all. Cation and anion monitoring in a wastewater 
treatment pilot Project . Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, 
n.º. 76, 2015. 
 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro . 2ª. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
AMMARY, Bashaar Y. Wastewater reuse in Jordan: Present status and futu re 
plans. Elsevier . Desalination n.º 211, 2007. 
 
ANA. Conjunto de Recursos Hídricos. Informe 2015.  Disponível em: > 
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-
hidricos/conjuntura_informe_2015.pdf<. Acesso em: 17 Jul 2016 
 
ANGELAKIS, A. N.; et all., The status of wastewater reuse practice in the 
Mediterranean basin: need for guidelines.  Wat. Res. v. 33, n.º 10, 1999 
 
ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: 
Impactos Econômicos e reflexos Financeiros. Revista da PGFN, Procuradoria da 
Fazenda Nacional, v. 1, nº 1, p. 99-121, jan.-jun, 2011. 
 
BARBOSA, Erivaldo Moreira. Direito Ambiental e dos Recursos Naturais – 
biodiversidades, petróleo e água.  Belo Horizonte, Fórum, 2011. 
 
BARBOSA, Fernanda Leite. Regulamentação do Reúso da Água em Refinarias – 
Análise do Modelo Americano e Perspectivas para o C enário Nacional.  
Dissertação (Mestrado em ciências e planejamento energético). Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
 
BARRAL, Welber; FERREIRA, Gustavo Assed. Direito Ambiental e 
Desenvolvimento.  In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito ambiental 
e Desenvolvimento. Florianópolis. Boiteux, 2006. 
 



112 
 

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Direito constitucional ambiental 
brasileiro.  In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato 
(Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São 
Paulo: Max Limonad. 2003. 
 
BITAR, Sérgio. Agenda progressista para um desenvolvimento sustent ável . In: 
Um novo caminho para o Brasil no Século XXI. Brasilia: UNESCO, Instituto de 
Política, 2002. 
 
BOIX, Rodolfo R. Salassa. Cuetiones elementales sobre los tributos 
ambientales.  Espanha: Universidad rovira i virgili de Tarragona, 2013. 
 
BOIX, Rodolfo Salassa. Los tributos ecológicos y el principio quien contamina paga. 
Rev. SJRJ, v. 21, n. 39, 2014 
 
BOMFIM, Diego. Tributação e Livre concorrência.  São Paulo: Saraiva, 2011 
 
BUSS, Lenisse Isabel; DUTRA, Ivan de Melo; BECKER, Alexandre. A dimensão 
cultural do desenvolvimento sustentável.  In: SILVA, Christian Luiz da. 
Desenvolvimento Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. 
Petropólis: Vozes, 2008 
 
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 . Instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos.  
 
BRASIL. Lei nº 9.984, de 17 de Julho de 2000 . Dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA.  
 
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. Resolução nº. 54, 
de 28 de novembro de 2005.   
 
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº. 357, de 17 de março 
de 2005.  
 
BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação - à luz do 
artigo 146-A da Constituição.  São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
 
CALIENDO, Paulo. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar com  
Finalidade Extrafiscal. Disponível em: 
>http://www.professorsabbag.com.br/arquivos/downloads/13965795681245.pdf<. 
Acesso em: 25 jul 2016. 
 
CAPRA, Fritijof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos  sistemas 
vivos.  São Paulo: Cultrix, 2001. 
 
CASTRO, César Nunes de. Gestão Das Águas: Experiências Internacional E 
Brasileira.  Brasília: IPEA, 2012.  
 



113 
 

CAVALCANTE, Ruszel Lima Verde. Direito Internacional Econômico, 
Instrumento de Desenvolvimento e Proteção dos Recur sos Naturais do 
Planeta?.  REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO E TRIBUTÁRIO: 
122. 
 
CERQUEIRA, Lousane L. et all. Desenvolvimento de Heliconia Psittacorum e 
Gladiolus hortulanus  irrigados com águas residuárias tratadas.  Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 12, n. 6, 2008. 
 
CINTRA, Carlos Cesar Sousa. Particularidades Manifestadas pela Disciplina 
Jurídica Fundamental. In: ELALI, André; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; 
TRENNEPOHL, Terence. Direito Tributário – Homenagem a Hugo de Brito Machado. 
São Paulo. Quartier Latin, 2011. 
 
COIMBRA, José; ALMEIDA, Manuela. Water Reuse for Domestic Consumption A 
Key Element For Environmental and Economic Sustaina bility . Disponível em: < 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/29019>. Acesso em: 13 Set 2016. 
 
CONCY, Carolinne Vahia. Tributação ambiental no ordenamento jurídico 
brasileiro.  Rio de Janeiro: ESMARJ, 2013. 
 
CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo: incentivos e renúncias 
fiscais no direito brasileiro.  2013. Tese (Doutorado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-15082013-
084732/>. Acesso em: 25 jul 2016 
 
COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães; TELLES, Dirceu D’Alkmin (coord.). 
Reúso da água: conceitos, teorias e práticas.  São Paulo: Blucher, 2007. 
 
CUNHA, Iara Nunes. Aspectos regulatórios para reúso de água no Brasil.  
Goiânia: III Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. 2012. 
 
CUNHA, Vanessa Dias da. Estudo para proposta de critérios de qualidade da 
água para reúso urbano.  Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2008. 
 
DA VEIGA, José Eli. Territórios para um desenvolvimento sustentável, .  2006. 
DAHER, Marlusse Pestana. O Meio Ambiente E O Desenvolvimento como 
Direitos Fundamentais: Uma Conciliação Possível.  2009. 139p. Dissertação do 
Programa de Pós-Graduação em Direitos e Garantias Fundamentais da Faculdade 
de Direito de Vitória. Vitória: 2009.  
 
DECRETO Nº 293 - REGULAMENTA A LEI Nº 10.785/03 E D ISPÕE SOBRE OS 
CRITÉRIOS DO USO E CONSERVAÇÃO RACIONAL DA ÁGUA NAS  
EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Disponível em: 
>https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/decreto/2006/29/293/decreto-n-293- 
2006-regulamenta-a-lei-n-10785-03-e-dispoe-sobre-os-criterios-do-uso-e-
conservacao-racional-da-agua-nas-edificacoes-e-da-outras-providencias-2006-03-
22.html<.  
 



114 
 

DOMÍNGUEZ-MARIANI, E; et all. Wastewater reuse in valsequillo agricultural 
area, mexico: environmental impact on groundwater . Water, air, and soil 
pollution, n. 155, 2004. 
 
ELALI, André de Souza Dantas. Tributação e Regulação Econômica: um exame 
da tributação como instrumento de regulação econômi ca na busca da redução 
das desigualdades regionais. São Paulo: MP Ed. 2007. 
 
_____. Incentivos Fiscais internacionais: Concorrencia Fis cal, Mobilidade 
Financeira e Crise do Estado . São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
 
ESTEBAN, Raquel Iglesias; MIGUEL, Enrique Ortega de. Present and future of 
wastewater reuse in Spain. Elsevier. Desalination n. 218, 2008. 
 
FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Incentivos fiscais – um enfoque 
constitucional.  Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v.1, n.1, mai/jun, 1998. 
 
FERRAZ, Roberto Catalano Botelho, Org. Princípios e limites da Tributação 2 – Os 
princípios da Ordem Econômica e a Tributação.  São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
 
FERREIRA, Nadja Alves et al. A POLUIÇÃO DO RIO CAPIBARIBE PROVENIENTE 
DAS LAVANDERIAS E INDÚSTRIAS TÊXTEIS NO MUNICÍPIO D E TORITAMA – 
PE. Disponível em: > 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/4580.htm<.  
 
FILHO, Pedro Salanek; MENDES, Jerônimo; RIBEIRO, Gilberto Alves. A questão 
espacial do desenvolvimento sustentável: caracterís ticas e delimitações.   In: 
SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento Sustentável: um modelo analítico 
integrado e adaptativo. 2. Ed. Petropólis: Vozes, 2008 
 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental.  13 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; MORITA, Dione Marita; Ferreira, Paulo. 
Licenciamento Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
FRANCO JUNIOR, Reynaldo Silveira. Água: economia e uso eficiente no meio 
urbano . Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2007. 
 
FRIEDLER, Eran; et all. Study of urban population attitudes towards various  
wastewater reuse options: Israel as a case study.  Journal of environmental 
Management, n. 81, 2006. 
 
GAULKE, L. S..On-site wastewater treatment and reuses in Japan.  Water 
Management, n.º 159, 2006. 
 
GALVÃO, Rafael S. P. P.; O regime econômico-financeiro dos recursos hídri cos 
no Brasil.  In ALENCAR, Yanko Marcius; IRUJO, Antonio Embid; SILVEIRA NETO, 
Otacílio dos Santos. O direito de águas no Brasil e na Espanha : um estudo 



115 
 

comparado / organizadores, Yanko Marcius de Alencar, Antonio Embid Irujo, Otacílio 
dos Santos Silveira Neto. - Fortaleza : Fundação Konrad Adenauer, 2008 
 
GARCÍA, Gloria Alarcón. ¿Son los tributos ambientales uma opción para la 
financiación de las HHPP? . Cuides, n. 9, 2012. 
 
GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário.  Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006. 
 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 . 16. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014.  
 
GRECO, Marco Aurélio. Do Poder à Função Tributária.  In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho. Princípios e Limites da Tributação 2 – Os princípios da ordem 
econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
 
GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; ALVES, 
Victor Rafael Fernandes. Instituições e mudanças climáticas e aspectos 
institucionais da política nacional de recursos híd ricos no Brasil.  In: XAVIER, 
Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos 
Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança climática: uma abordagem jurídica 
e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010. 
 
GUIMARAES, Patrícia Borba Vilar. O conflito ambiental no Projeto de 
Transposição de Água da Bacia do Rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional. In: Talden Farias e Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho. (Org.). 
Direito ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. 1ªed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2010. 
 
GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos 
Hídricos e Atividade econômica na perspectiva juríd ica do desenvolvimento 
sustentável.  Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2009. 
 
HERRERA, Pedro M. Derecho tributario ambiental: la introducción del i nterés 
ambiental en el ordenamento tributario . Madrid: Marcial Pons, 2000. 
 
HESPANHOL, Ivanildo.  Potencial de reúso de água no Brasil: agricultura, 
industria, município e recarga de aqüíferos.  In: MANCUSO, Pedro Caetano 
Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos. Reúso de Água. São Paulo: Editora Manole, 
2003. 
 
_____. Experiências de reúso de água.  Revista da Água, do saneamento e do 
meio ambiente. nº 09 - 31/05 a 06/06/2000. Disponível em: > 
http://www.aguaonline.com.br/edicoes_antigas/9-edicao/9-saibamais.htm<.  
 
_____. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídrico s. On-line version 
ISSN 1806-9592. Estud. av., vol.22, no.63, São Paulo: 2008. Disponível em: > 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009 
<.  
 



116 
 

HYMEL, Mona L. Environmental tax incentives in the united states: will recent 
mari<et incentives reduce the u.s.'s dependence on oil?  The University of 
Arizona James E. Rogers College of Law, 2013. 
 
INSA – Instituto Nacional do Semiárido. Santana do Seridó (RN) implanta projeto 
de reúso de água para produção de forragem.  Publicado em 17 Nov 2014. 
Disponível em: <http://www.insa.gov.br/noticias/municipio-de-santana-do-serido-
implanta-projeto-de-reuso-para-producao-de-forragem/#.WCoMscmnz1V>. 
 
IORIS, Antônio. Desenvolvimento nacional e gestão de recursos hídri cos no 
Brasil.  Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 85 | 2009, posto online no dia 01 
Dezembro 2012. 
 
IRIGARAY, Carlos Teodoro José Huguney. O emprego de instrumentos 
econômicos na gestão ambiental.  In: LEITE, José Rubens Morato; FILHO, Ney de 
Barris Bello. Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, SP: Manole, 2004. 
 
KEREMANE, Ganesh B. Urban wastewater reuse for agriculture: governance 
paradigms and institutional arrangements in Austral ia and India.  Thesis Doctor 
of Philosophy. University of South Australia, 2007. 
 
LANDERS, Jay. Singapore plans two more reuse plants, increasing i ts reliance 
on reclaimed water.  Civil engineering news, 2008. 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 153, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.  Disponível em: 
<http://www.sglweb.com.br/sgl005ms_consulta2/lex_6.lbsp>. 
 
LEI MUNICIPAL 6.793, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.  Disponível em: 
>http://www.guarulhos.sp.gov.br/pagina/lei-municipal-n%C2%BA-6793-2010<. 
Acesso em: 15 Nov 2016. 
 
LI, Wen-Wei; YU, Han-Qing. Reuse water pollutants . Nature, v. 528, 2015. 
 
LÓPEZ, Sonia M. H.; CARREÑO, Santiago M. A.. El nuevo régimen de la 
reutilización de las aguas depuradas: en especial, las novedades em el nuevo 
plan hidrológico de la demarcación del segura . Revista Catalana de Dret 
Ambiental. v 5, n. 2, 2014. 
 
MACHADO, Carlos Borges; SANTOS, Solidia Elizabeth dos; SOUZA, Tânia Cristina. 
A sustentabilidade ambiental em questão.  In: SILVA, Christian Luiz da. 
Desenvolvimento Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 
 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
 
MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos. Reúso de Água . 
São Paulo: Editora Manole, 2003. 
 



117 
 

MANIGLIA, Elisabete; JUNIOR, José Roberto Porto de Andrade. Políticas publicas 
de promoção ao desenvolvimento sustentável: uma det erminação 
constitucional.  In: MANIGLIA, Elisabete; COSTA, Yvete Flavio. Direito e Políticas 
Públicas de Sustentabilidade. Ribeirão Preto: Legis Summa, 2012. 
 
MARQUES, Guilherme Ramon Garcia. Analisando o Desenvolvimento: A 
Perspectiva de Amartya Sen.  Revista Urutágua. Nº 22 – Set/out/dezembro de 
2010. 
 
MAWHINNEY, Mark. Desenvolvimento Sustentável: Uma introdução ao deb ate 
ecológico.  Trad. Claúdio Queiroz.São Paulo: Edições Loyola, p. 9, 2005. 
 
MELÉNDEZ, F. S.; et all. Calidad del agua de riego en suelos agrícolas y 
cultivos del valle de san luis potosí, México. Rev. Int. Contam. Ambie., n.º 27, v. 
2, 2011. 
 
MELGAREJO, Joaquín. Efectos ambientales y económicos de la reutilizaci ón 
del agua en España. Clm. Económia, n. 15. 
 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002.  
 
MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo G. G. Curso de 
Direito Constitucional . – 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
NASCIMENTO, Livia Melo do; FERREIRA, Ana Monica Medeiros; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. As mudanças climáticas e a gestão eficiente dos rec ursos 
hídricos no Brasil. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia 
Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e mudança 
climática: uma abordagem jurídica e institucional. Fortaleza: Fundação Konrad 
Adenauer, 2010. 
 
NATASCHA, R. Silva; PLASCENCIA, Angel. Día mundial del agua: Dos 
megaciudades, una crisis.  El País. Disponível em: < 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458597371_473
379.html >.  
 
NAVARRO-CHAPARRO, Karina; RIVERA, Patricia; SÁNCHEZ, Roberto. Analisis 
del manejo de agua en la ciudad de Tijuana, Baja Ca lifornia: factores criticos y 
retos . Estudios Fronterizos n. 17, v. .33, 2016. 
 
NIKAIDO, Meire. Uso de águas residuárias tratadas na cultura de hor taliças: 
avaliação de endoparasitas e metais pesados.  Dissertação de Mestrado. Ribeirão 
Preto, 2009. 
 
NÓBREGA, Marcos. Renúncia de receita: guerra fiscal e tax expenditur e: uma 
abordagem do art. 14 da LRF . Disponível em: 
<http://www.eclac.org/ilpes/noticias/paginas/6/13526/MarcosNobrega1.pdf>.  
 



118 
 

NUNES, Clecio Santos. Direito Tributário e Meio Ambiente.  São Paulo: Dialética, 
2005. 
 
OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. O Direito ao Desenvolvimento como Direito 
Humano e sua Proteção Jurídica Constitucional e Int ernacional.  Revista da 
Escola da Magistratura do RN, ISSN Eletrônico (2177-1766), ISSN Impresso (1982-
0100) 
 
OLIVEIRA, Naiane Mota de. SILVA, Marcos Pedro da. CARNEIRO, Vandervilson Alves. 
Reuso da água: um novo paradigma de sustentabilidad e. Disponível em: 
>http://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/viewFile/1496/987<.  
 
OLIVEIRA, Pedro. C. P.; et all. Produção de moranga irrigada com esgoto 
doméstico tratado.  Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17, n. 
8, 2013. 
 
PASSEGI, Alicia Violeta Botelho Sgadari; SIQUEIRA, Mariana de; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. Campos maduros de petróleo, águas subterrâneas e 
desenvolvimento sustentável.  In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. 
 
PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzani Andrade. Direito ao 
Desenvolvimento como Direito Fundamental.  Anais do XVI Congresso Nacional 
do CONPEDI (p. 6964-6965). [on line]. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/manoel_messias_peixinho.pdf
>.  
 
PENSAMENTO VERDE. Reuso da Água na Indústria.  Disponível em: 
>http://www.pensamentoverde.com.br/atitude/reuso-da-agua-na-industria/<. 
 
PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o 
significado e o alcance do art. 170 da Constituição  Federal.  2ª ed. rev., atual. e 
ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
 
PINTO, Flávia Sousa Dantas. TRIBUTOS, TRIBUNOS, TRIBUNAIS E POLICIES: 
uma análise sistêmica da participação estratégica d os tributos nas políticas 
públicas . Tese (Doutorado em Direito do Estado). Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo. 
 
PIRES, Adilson Rodrigues. Incentivos fiscais e o desenvolvimento econômico.  
In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides 
Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Projeto de Lei 39/2011.  Disponível 
em:>http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/i
ntegra.asp?alt=06042011PL000392011CAMARA<. 
 
PRÊMIO FIESP. Disponível em: >http://www.fiesp.com.br/agenda/12o-premio-
conservacao-e-reuso-da-agua.< 
 



119 
 

PUERTO, Ismael L. V..; et all., Evaluación de materiales filtrantes para el reúso 
em agricultura de aguas residuales tratadas proveni entes de zonas áridas.  
Ciência e ingeniería neogranadina, v. 26, n. 1, 2016. 
 
RAMPAZZO, Lino. Aspectos Éticos e Místicos do texto-base da campanh a da 
fraternidade 2004 . In: Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida. (org.). Recursos 
Hídricos: aspectos éticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Campinas, SP: 
Editora Alínea, 2007. 
 
RICE, Jacelyn; WESTERHOFF, Paul. Spatial and Temporal Variation in de facto 
wastewater reuse in drinking water systems acrros t he U.S.A . Environmental 
Science & Technology, vo. 49, 2015. 
 
RODRIGUES, Raquel dos Santos. As dimensões legais e institucionais do reúso 
de água no Brasil: proposta de regulamentação do re úso no Brasil . São Paulo, 
2005. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 
 
ROMERO, Simon. Taps Start to Run Dry in Brazil’s Largest City: São  Paulo 
Water Crisis Linked to Growth, Pollution and Defore station . The New York 
Times. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2015/02/17/world/americas/drought-
pushes-sao-paulo-brazil-toward-water-crisis.html?_r=0>. 
 
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentad o. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008. 
 
_____. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.  Org. Paula Yone Stroh. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 
 
SALA-GARRIDO, Ramón; et all. Estacionalidad en el processo de depuración de 
aguas residuales: impacto sobre la eficiencia y los  costes de operación.  
Revista eletrónica de comunicaciones y trabajos de ASEPUMA, v. 12, 2011. 
 
SANTOS, Devanir Garcia dos. Reúso de Água no Contexto do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos.  2º Simpósio Internacional de Reúso de Água. ABES. Curitiba, 
2015. 
 
São Paulo – anatomy of a failing megacity: resident s struggle as water taps run 
dry.  The Guardian. Disponível em: < 
https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/25/sao-paulo-brazil-failing-megacity-
water-crisis-rationing>. 
 
SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, David M. Redescobrindo o Direito e 
desenvolvimento: experimentalismo, pragmatismo demo crático e diálogo 
horizontal.  In: SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, David M. Direito e desenvolvimento: 
um diálogo entre os BRICS. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito Constitucional Econômico: Estado e 
normalização da economia.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000. 
 



120 
 

SEBRAE. Reuso de água para irrigação é tendência no RN . 15/10/2015 às 12:45. 
Disponível em: >http://www.rn.sebrae.com.br/noticia/natal-o-periodo-seco-que-
assola-o-interior-potiguar-ha-quatros-anos-pode-ser-o-principal-motivo-dos-donos-
das-propriedades-rurais-do-estado-apostare/< 
 
SENGE, P. A dança das mudanças: os desafios de manter o cresc imento e o 
sucesso em organizações que aprendem . Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
 
SHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos 
econômicos de um tributo como critério para sua con stitucionalidade.  In: 
FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Princípios e Limites da Tributação 2. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009.  
 
SHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributarias Indutoras e intervenção 
econômica . Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
SILVA, Christian Luiz da. Proposta de um modelo de monitoramente e avaliação 
do desenvolvimento sustentável.  In: SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento 
Sustentável: um modelo analítico integrado e adaptativo. 2. Ed. Petropólis: Vozes, 
2008 
 
SILVA, L. N. Líder sábio: novo perfil de liderança do terceiro milênio. Rio de 
Janeiro: Record, 1998. 
 
SILVA, Solange Teles da; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. O direito ambiental 
internacional . Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
 
SIQUEIRA, Mariana de. O planejamento hidrológico no Brasil.  In ALENCAR, 
Yanko Marcius; IRUJO, Antonio Embid; SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. O 
direito de águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza: 
Fundação Konrad Adenauer, 2008. 
 
SIRVINSKAS, L. P. Alguns aspectos relevantes da poluição hídrica.  In: Talden 
Farias e Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho. (Org.). Direito ambiental - O 
meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. 1ªed. Belo Horizonte: Fórum, 
2010.    
 
STARKL, Markus. Stakeholder Views, Financing and Policy Implication s for 
Reuse of Wastewater for Irrigation: A Case from Hyd erabad, India . Water, 2015. 
 
TABORAHY, Claudio Ritti. Os Desafios dos Reúso no Brasil e as Estatísticas d e 
Utilização desta Prática em Processos Industriais. Especialista em recursos 
hídricos – GEUSA/SIP. Agência Nacional de Águas – ANA. 25 de agosto de 2010. 
 
TERCEÑO, Antonio; BROTONS, José M.; TRIGUEROS, José A. Propuesta de um 
modelo integral de financiación de las empresas dep uradoras de aguas 
residuales . Actualidade Contable FACES, ano 10, n. 15, 2007. 
 
TRENNEPOHL, Terence Dornelles. O desenvolvimento econômico da Sociedade 
Moderna e o Principio da precaução no direito ambie ntal.  In: Talden Farias e 



121 
 

Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho. (Org.). Direito ambiental - O meio 
ambiente e os desafios da contemporaneidade. 1ªed. Belo Horizonte: Fórum, 2010. 
 
VARELLA, Paulo Lopes. Desenvolvimento Sustentável e a governança dos 
recursos hídricos . Revista Águas do Brasil, Ano I - Nº 3. 
 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, 
Maria dos Remédios Fontes, Organizadores. Recursos Hídricos e mudança 
climática: uma abordagem jurídica e institucional.  Fortaleza: Fundação Konrad 
Adenauer, 2010. 
 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, 
Maria dos Remédios Fontes, Organizadores. Recursos Hídricos e atividade 
econômica na perspectiva jurídica do desenvolviment o sustentável.  Fortaleza: 
Fundação Konrad Adenauer, 2009. 
 
XAVIER, Yanko Marcius Alencar; IRUJO, Antonio Embid; SILVEIRA NETO, Otacílio 
dos Santos. O direito de águas no Brasil e na Espanha: um estud o comparado . 
Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008. 
 
ZHANG, Wenlong; et all. Seeking Sustainability: Multiobjective evolutionary  
optimization for urban wastewater reuse in China.  Environmental Science & 
Technology, 2013. 
 
WAGNER III, J.  A.; HOLLENBECK J. R. Comportamento organizacional:  
Criando vantagem competitiva. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ANEXO I 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 153, DE 20 DE JANEIRO DE 2010. 
 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA “IMPOSTO 
ECOLÓGICO”.  
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 
Sul, aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo Grande-
MS, sanciono a seguinte Lei:  
 
CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares  
 
Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de 
Campo Grande, o Programa IMPOSTO ECOLOGICO, cujo objetivo é fomentar 
medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em 
contrapartida benefício tributário ao contribuinte.  
 
CAPÍTULO II  
Dos requisitos  
 
Art. 2°. Será concedido benefício tributário, consistente na redução do Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU e ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer 
natureza, às pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis residenciais e 
comerciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e 
recuperação do meio ambiente, considerando:  
I – Para a obtenção dos benefícios previstos no IMPOSTO ECOLÓGICO, no caso do 
IPTU deverão ser adotadas as seguintes medidas:  
a) Sistema de captação da água da chuva;  
b) Sistema de reúso de água;  
c) Sistema de aquecimento hidráulico solar;  
d) Sistema de aquecimento elétrico solar;  
e) Construções com material sustentável.  
II – Em relação ao ISS de Construção, o benefício fiscal somente será concedido no 
caso de construções novas e reformas edificações, obedecendo-se aos critérios 
previstos nas alíneas anteriores, desde que o pagamento seja efetuado no ato da 
liberação do alvará da construção.  
 
Art. 3°. Para efeitos desta lei, considera-se:  
I - Sistema de captação da água da chuva: sistema que capte a água da chuva e a 
armazene em reservatórios devidamente tampados, para utilização no próprio 
imóvel;  
II - Sistema de Reuso de Água: utilização, após o devido tratamento, das águas 
residuais proveniente do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a 
mesma seja potável;  
III - Sistema de aquecimento hidráulico solar: utilização de sistema de captação de 
energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir 
parcialmente o consumo de energia elétrica na residência;  
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IV - Sistema de aquecimento elétrico solar: utilização de equipamentos de captação 
de energia solar térmica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia 
elétrica da residência, integrado com o aquecimento da água.  
V - Construções com material sustentável: utilização de materiais que atenuem os 
impactos ambientais, desde que esta característica sustentável seja comprovada 
mediante apresentação de selo ou certificado;  
Art. 4°. Os padrões técnicos mínimos para cada medida aplicada a este Programa, 
serão previstos pela SEMADUR – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO URBANO.  
 
CAPÍTULO III  
Do benefício tributário  
 
Art. 5°. A título de incentivo desta lei (IPTU e ISS de Construção) serão adotados os 
seguintes percentuais sobre as medidas previstas nos incisos I e II do Artigo 2°, na 
seguinte proporção:  
I – 4% para as medidas descritas nas alíneas a e b;  
II - 2% para as medidas descritas nas alíneas c e d;  
III - 4% para a medida descrita na alínea e.  
Art. 6°. Para a obtenção do benefício previsto no Artigo 5° é obrigatório que as 
medidas adotadas sejam conjuntas, não sendo concedido o benefício na utilização 
dos critérios separadamente.  
Art. 7°. O benefício tributário acima previsto não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do imposto a ser renunciado.  
 
 
CAPITULO IV  
Do Procedimento para concessão do benefício  
 
Art. 8°. O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido 
devidamente justificado na SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano), até 30 de agosto do ano anterior em que deseja o 
desconto tributário, expondo qual das medidas previstas no artigo 2º que aplicou em 
sua edificação ou terreno, instruindo o mesmo com documentos comprobatórios.  
§ 1°. Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar em dia com suas 
obrigações tributárias.  
§ 2°. A SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano) designará um responsável para comparecer ao local e, analisar se as ações 
estão em conformidade com a presente Lei, podendo solicitar ao interessado 
documentos e informações complementares para instruir seu parecer.  
§ 3°. Após a análise, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, elaborará um parecer conclusivo acerca da concessão ou não do benefício.  
§ 4°. Sendo o parecer favorável, após ciência do interessado, o pedido será enviado 
para a SEMRE (Secretaria Municipal da Receita) para providências.  
§ 5°. Entendendo pela não concessão do benefício, a Secretaria arquivará o 
processo, após ciência do interessado.  
Art. 9°. A SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano) realizará a fiscalização a fim de verificar se as medidas estão sendo 
aplicadas corretamente.  
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Art. 10. A renovação da concessão do beneficio tributário, deverá ser feita a cada 03 
(três) anos, junto a SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano), ou na Secretaria competente.  
 
CAPÍTULO V  
Da extinção do benefício  
 
Art. 11. O Benefício será extinto quando:  
I - O proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão do desconto;  
II - O IPTU for pago de forma parcelada.  
III - O interessado não fornecer as informações solicitadas pela SEMADUR no prazo 
de 30 (trinta) dias.  
IV – No ato da fiscalização para a concessão do alvará de habite-se for constatada 
alteração do projeto, o que restabelecerá a exigência de pagamento do ISS de 
construção para a obtenção do alvará respectivo.  
 
CAPÍTULO VI  
Das disposições finais  
 
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação  
Campo Grande-MS, 20 de janeiro de 2010  
NELSON TRAD FILHO  
Prefeito Municipal  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 248/09  
AUTORIA: VEREADOR MÁRIO CÉSAR  
PUBLICADA NO DIOGRANDE Nº 2957, DE 22 DE JANEIRO DE 2010  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 248/09  
 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA “IMPOSTO 
ECOLÓGICO”.  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE –MS,  
 
APROVA:  
 
CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares  
 
Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de 
Campo Grande, o Programa IMPOSTO ECOLOGICO, cujo objetivo é fomentar 
medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em 
contrapartida benefício tributário ao contribuinte.  
 
CAPÍTULO II  
Dos requisitos  
 
Art. 2°. Será concedido benefício tributário, consistente na redução do Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU e ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer 
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natureza, às pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis residenciais e 
comerciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e 
recuperação do meio ambiente, considerando:  
I – Para a obtenção dos benefícios previstos no IMPOSTO ECOLÓGICO, no caso do 
IPTU deverão ser adotadas as seguintes medidas:  
a) Sistema de captação da água da chuva;  
b) Sistema de reuso de água;  
c) Sistema de aquecimento hidráulico solar;  
d) Sistema de aquecimento elétrico solar;  
e) Construções com material sustentável.  
II – Em relação ao ISS de Construção, o benefício fiscal somente será concedido no 
caso de construções novas e reformas edificações, obedecendo-se aos critérios 
previstos nas alíneas anteriores, desde que o pagamento seja efetuado no ato da 
liberação do alvará da construção.  
 
Art. 3°. Para efeitos desta lei, considera-se:  
I - Sistema de captação da água da chuva: sistema que capte a água da chuva e a 
armazene em reservatórios devidamente tampados, para utilização no próprio 
imóvel;  
II - Sistema de Reuso de Água: utilização, após o devido tratamento, das águas 
residuais proveniente do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a 
mesma seja potável;  
III - Sistema de aquecimento hidráulico solar: utilização de sistema de captação de 
energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir 
parcialmente o consumo de energia elétrica na residência;  
IV - Sistema de aquecimento elétrico solar: utilização de equipamentos de captação 
de energia solar térmica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia 
elétrica da residência, integrado com o aquecimento da água.  
V - Construções com material sustentável: utilização de materiais que atenuem os 
impactos ambientais, desde que esta característica sustentável seja comprovada 
mediante apresentação de selo ou certificado;  
Art. 4°. Os padrões técnicos mínimos para cada medida aplicada a este Programa, 
serão previstos pela SEMADUR – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO URBANO.  
 
CAPÍTULO III  
Do benefício tributário  
 
Art. 5°. A título de incentivo desta lei (IPTU e ISS de Construção) serão adotados os 
seguintes percentuais sobre as medidas previstas nos incisos I e II do Artigo 2°, na 
seguinte proporção:  
I – 4% para as medidas descritas nas alíneas a e b;  
II - 2% para as medidas descritas nas alíneas c e d;  
III - 4% para a medida descrita na alínea e.  
Art. 6°. Para a obtenção do benefício previsto no Artigo 5° é obrigatório que as 
medidas adotadas sejam conjuntas, não sendo concedido o benefício na utilização 
dos critérios separadamente.  
Art. 7°. O benefício tributário acima previsto não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do imposto a ser renunciado.  
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CAPITULO IV  
Do Procedimento para concessão do benefício  
 
Art. 8°. O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido 
devidamente justificado na SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano), até 30 de agosto do ano anterior em que deseja o 
desconto tributário, expondo qual das medidas previstas no artigo 2º que aplicou em 
sua edificação ou terreno, instruindo o mesmo com documentos comprobatórios.  
§ 1°. Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar em dia com suas 
obrigações tributárias.  
§ 2°. A SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano) designará um responsável para comparecer ao local e, analisar se as ações 
estão em conformidade com a presente Lei, podendo solicitar ao interessado 
documentos e informações complementares para instruir seu parecer.  
§ 3°. Após a análise, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, elaborará um parecer conclusivo acerca da concessão ou não do benefício.  
§ 4°. Sendo o parecer favorável, após ciência do interessado, o pedido será enviado 
para a SEMRE (Secretaria Municipal da Receita) para providências.  
§ 5°. Entendendo pela não concessão do benefício, a Secretaria arquivará o 
processo, após ciência do interessado.  
Art. 9°. A SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano) realizará a fiscalização a fim de verificar se as medidas estão sendo 
aplicadas corretamente.  
Art. 10. A renovação da concessão do beneficio tributário, deverá ser feita a cada 03 
(três) anos, junto a SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano), ou na Secretaria competente.  
 
CAPÍTULO V  
Da extinção do benefício  
 
Art. 11. O Benefício será extinto quando:  
I - O proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão do desconto;  
II - O IPTU for pago de forma parcelada.  
III - O interessado não fornecer as informações solicitadas pela SEMADUR no prazo 
de 30 (trinta) dias.  
IV – No ato da fiscalização para a concessão do alvará de habite-se for constatada 
alteração do projeto, o que restabelecerá a exigência de pagamento do ISS de 
construção para a obtenção do alvará respectivo.  
 
CAPÍTULO VI  
Das disposições finais  
 
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação  
 
Campo Grande-MS, 22 de dezembro de 2009  
 
PAULO SIUFI NETO  
Presidente  
PROF. JOÃO ROCHA 1º Secretário  
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ANEXO II 
 

SENADO FEDERAL 

Gabinete do Senador CÁSSIO CUNHA LIMA  

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2013. 

 

Dispõe sobre incentivos para fomentar a reutilização de recursos hídricos no âmbito da 

Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

– COFINS, do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica - IRPJ. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Estabelece incentivos tributários que estimulem a prática de reúso de água em todo o 

território nacional. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, 

agroindústrias e agropecuária, tratados ou não; 

II - reuso de água: utilização de água residuária; 

III - água de reuso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para sua 

utilização nas modalidades pretendidas; 

V - produtor de água de reuso: pessoa jurídica, de direito público ou privado, que produz 

água de reuso; e 

VI - distribuidor de água de reuso: jurídica, de direito público ou privado, que distribui água 

de reuso. 

Art. 3º Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-

calendário de 2014, as pessoas jurídicas produtoras ou distribuidoras de água de reuso, terá 

direito à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais 

calculados com base no lucro da exploração da atividade de venda de água ou tratamento 

de água de reuso. 

Art. 4º Ficam reduzidas a zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS 

incidentes sobre a receita de venda ou de tratamento de água de reuso. 

Parágrafo Único A redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de 

que trata o caput deste artigo não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela 
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pessoa jurídica produtora ou distribuidora de água de reuso, no caso de esta ser tributada 

no regime de apuração não-cumulativa dessas contribuições. 

Art. 5º As aquisições de máquinas e equipamentos destinadas à instalação, manutenção, 

ampliação ou modernização de planta de tratamento de água de reuso terão direito à 

redução à alíquota a zero do imposto sobre produtos industrializados – IPI, da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da COFINS. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente a sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Considerando a Resolução nº. 54, de 28 de novembro de 2005, CONSELHO NACIONAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, o reuso de água se constitui em prática de racionalização e 

de conservação de recursos hídricos, podendo tal prática ser utilizada como instrumento 

para regular a oferta e a demanda de recursos hídricos; 

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, 

cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, 

programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água;  

Considerando a diretriz adotada pelo Conselho Econômico e Social da Organização das 

Nações Unidas-ONU, segundo a qual, a não ser que haja grande disponibilidade, nenhuma 

água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que tolerem águas de qualidade 

inferior; 

Considerando a escassez de recursos hídricos observada em certas regiões do território 

nacional, a qual está relacionada aos aspectos de quantidade e de qualidade; 

Considerando a elevação dos custos de tratamento de água em função da degradação de 

mananciais; 

Considerando que a prática de reuso de água reduz a descarga de poluentes em corpos 

receptores, conservando os recursos hídricos para o abastecimento público e outros usos 

mais exigentes quanto à qualidade; e Considerando que a prática de reúso de água reduz 

os custos associados à poluição e contribui para a proteção do meio ambiente e da saúde 

pública. 

Considerando que o elevado custo de aquisição da água de reuso é um entrave ao seu 

aproveitamento, o que ocasiona o desperdício e o mau emprego da água potável. Entre os 

fatores que oneram o preço do produto estão os tributos, serve a presente para: 

Propor a redução a carga das contribuições sociais sobre receita de venda nas operações 

que envolvem a água de reúso, estimulando a adequada utilização de resíduos, bem como 

redução dos tributos incidentes nas aquisições de máquinas e equipamentos e sobre o lucro 

da operação. 
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Em decorrência da má utilização dos recursos hídricos, os mananciais têm sofrido redução 

acentuada, o que tende a aumentar o custo da captação e, consequentemente, do 

fornecimento da água. 

Além do aspecto ambiental da conservação das reservas aquíferas, há um componente 

econômico relevante, pois as empresas que investem na utilização de água de reúso nos 

processos produtivos podem reduzir o custo de produção. Dessa maneira, haverá uma 

repercussão positiva em toda a circulação de produtos e mercadorias, favorecendo o 

consumidor. 

No entanto, na contramão dos interesses ambientais e econômicos, o governo federal não 

está incentivando a reutilização da água. A incidência tributária sobre as operações de 

venda ou tratamento de água de reuso inviabilizam o desenvolvimento de tecnologias que 

otimizem o recurso hídrico. 

A medida proposta vem ao encontro da Política Nacional de Recursos Hídricos, regido pela 

Lei nº 9.433, de 1997. Um dos fundamentos previstos nessa lei é o uso prioritário dos 

recursos hídricos para o consumo humano e a dessedentação de animais. Ademais, a 

gestão dos recursos hídricos deveria sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

É imprescindível a imediata redução dos tributos para que o setor de reutilização de água 

possa se desenvolver adequadamente. Ou alteramos a legislação para promover a adoção 

de medidas preventivas no uso eficiente e racional dos recursos hídricos, ou ficamos inertes 

e contribuímos para a escassez da fonte mais importante para a vida. 

Convicto da importância da presente iniciativa, esperamos a acolhida do projeto de lei pelos 

ilustres Pares. 

Sala das Sessões, Senador CÁSSIO CUNHA LIMA. 

 


