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RESUMO 

 

 

 

A água doce e potável representa um dos maiores desafios da humanidade. 

A tendência é reconhecer a água como um elemento natural de valor 

econômico, jurídico e social, cuja ameaça de escassez começa a ser debatida 

com maior interesse pela Organização das Nações Unidas. E os 

reservatórios de água doce e potável demandam uma proteção ambiental 

complexa, por conjugar o uso racional e a necessidade de desenvolvimento 

econômico e social. Por isso, nesse trabalho, propomos discutir sobre as 

formas de assegurar a continuidade do abastecimento das águas 

subterrâneas, para que possam servir às gerações futuras. 
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ABSTRACT 

 

The sweet and drinking water represent one of the greatest challenges of humankind. 

The trend is to acknowledge water as a natural element with economic, legal and social 

values, which threat of scarcity commences to debate with larger interest for the United 

Nations Organization. And the reservoirs of sweet and drinking water demand a 

complex environmental protection, for conjugating the rational use and the necessity of 

economical and social development. Therefore, in that paper, we propose to discuss the 

means to legally ensure the continuity of subterranean water supply, so that they can 

attend the future generations. 
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RESUMÉE 

 

L’eau douce et potable représente um des plus grands défis de l’humanité. 

La tendence est reconnaître l’eau comme un element naturel qui a valeur 

economique,juridique et social don’t la menace de sa carence commence être debattue 

avec grand intérêt par l’Organisation des Nations Unies. 

Et les grands reservoirs de l’eau douce et potable demandent une protection 

environnementale compléxe, pour conjuguer son use rationnel et la necessité du 

développement economique et social. 

Par ce motif en ce travail nous avons proposé discuter sur le maniére d’assurer 

juridiquement la continuité de l’approvisionement des eaus souterraines, a fin de que 

elles puissant servir les generations futures. 
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Introdução 

 

Há uma mudança gradual e constante na mentalidade das presentes 

gerações. Em diferentes regiões do mundo o homem passa a se preocupar com as 

reservas naturais. 

Assim, desenvolve-se ao longo do século XX, o termo sustentabilidade, pois 

percebe-se que o uso dos recursos naturais deve ser limitado, possibilitando a renovação 

ou o controle dos recursos disponíveis para preservação às presentes e futuras gerações.  

E com a água, surgem questões que envolvem o uso, a escassez e a 

poluição.     

Como consumidores, percebemos uma mudança conceitual da água, de 

elemento ou recurso natural, pelo viés exploratório, passou a ser também considerada 

bem essencial à vida, o que demonstra a sua importância. 

A água é o sustentáculo da vida em nosso planeta. E as reservas de água 

subterrâneas um elemento garantidor da sobrevivência no futuro.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão  

 

O Desenvolvimento das cidades, a industrialização e o comércio 

repercutiram na sociedade trazendo melhores condições sanitárias, maior produção de 

alimentos, matérias-primas e bens de consumo, com conseqüente aumento da 

expectativa de vida, explosão populacional e consumo dos recursos naturais.   

A padronização dos desejos do consumidor realiza-se no ato da compra e 

espelha a conquista de satisfação pessoal, mesmo de realização. A melhoria das 

condições econômicas e as conquistas sociais, quando há passagem para uma classe 

econômica superior provoca um crescente desejo consumista como concretização do 

status social. E consumir também polui. Quanto maior o consumo, maior o lixo 

produzido pelas embalagens, maior o problema com o descarte do produto.     

Nossa economia é regulada pelo mercado, depende da oferta e da procura, e 

o comércio é fator de enriquecimento e desenvolvimento. Não se trata de abstenção do 

consumo, mas da tomada de consciência. Foi com a burguesia que ocorreu o nascimento 

das cidades. E a partir da Revolução Industrial surgiram significativos inventos, que 

denotam o principio da evolução tecnológica de nossa sociedade.       

O constituinte brasileiro deixou inserta no texto constitucional a noção de 

desenvolvimento sustentável e expressa a função social da propriedade.  Como vimos o 

direito econômico, por determinação constitucional, engloba também a defesa do meio 

ambiente. Daí abstrairmos que a prevalência dos mecanismos da economia de mercado 

é limitada pela proteção ambiental, pois como explicamos há um custo pela poluição, 

que se reflete na sociedade em diferentes setores.  

O desenvolvimento sustentável engloba não apenas fatores econômicos, mas 

sociais, culturais e políticos. Não está adstrito à atividade econômica, apenas ganha 

contornos mais nítidos neste segmento, em razão da importância do capital. Em ultima 

análise, procura-se um modelo que permita às gerações futuras desfrutar dos recursos 

naturais ora existentes.  

Concluímos que o constituinte de 1988 ao tutelar o direito ao meio ambiente 

como bem jurídico autônomo, o delineou como direito fundamental, gozando de 

proteção constitucional. Como extensão do direito à vida, encontramos o 



reconhecimento do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de sua 

natureza difusa. Ademais traz a norma constitucional o dever de preservar o meio 

ambiente imposto ao Poder Público e à coletividade. 

Importante ponto recaí na proteção para as presentes e futuras gerações. Esta 

idéia de preservar para dispor no futuro é de grande relevância, quando estudamos a 

tutela civil do meio ambiente, porque reforça o papel da prevenção, e porque surge o 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

Assim, a proteção jurídica do meio ambiente, no Brasil, encontra respaldo 

tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. É o meio 

ambiente tutelado de forma a impor um dever à coletividade e ao Poder Público para 

sua defesa e preservação.  

No presente trabalho pudemos verificar que ao longo do tempo, a 

exploração da água subterrânea despertou, em diferentes povos, nas diversas 

localizações do globo terrestre, não apenas a consciência, mas a valorização da água, 

enquanto bem, e a necessidade de cuidados quanto ao uso dos poços e fontes. 

É verdade que a busca pela irrigação de importantes culturas representa não 

só a necessidade de alimentos da população, mas também o incremento da atividade 

produtiva de um país. Porém, tais reservas de água não são inesgotáveis.      

Vimos que a atividade agrícola é a maior consumidora de água potável do 

planeta. Estima-se que cerca de 75% da quantidade de água usada pelo homem deve-se 

á agricultura.  Em nossas mesas, não temos consciência de que cada alimento representa 

uma  parcela dessa água.  

À agricultura soma-se o crescimento populacional, sendo que ambos 

provocaram um significativo aumento no uso da água.  

Também verificamos que os problemas advindos da contaminação das 

águas subterrâneas por elementos químicos, orgânicos ou biológicos causam enormes 

prejuízos à saúde, com a disseminação de doenças, acrescida à carestia e à falta d’água.   

Questão das mais complexas se coloca ao operador do direito na 

mensuração do dano ambiental, pois este contém características próprias que 

fundamentam um tratamento qualitativo diferenciado.  



Diante da impossibilidade de evitar por completo qualquer dano ambiental, 

resta ao homem procurar soluções que garantam a sua reparação. Esta é uma tarefa 

difícil, sobretudo porque muitas situações não têm retorno ao estado anterior, quer pelo 

limite da técnica, quer pelo limite físico da existência (a extinção de uma espécie, por 

exemplo). 

Assim parece-nos mais adequada a opção pela prevenção, porque há casos 

em que o dano ambiental é irreversível, e a compensação, como regra, em matéria 

ambiental, não equivale ao prejuízo, pois as conseqüências do dano ambiental se 

projetam no tempo, atingem um número indeterminado de pessoas e influem no 

equilíbrio do ecossistema regional de forma tão complexa, que escapa ao homem sua 

correta valoração.  

  Entendemos que ao analisarmos a reparação devemos nos valer do artigo 

225, §3º da Constituição Federal que, determina que as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a obrigação de reparar os 

danos causados, o que enfatiza a obrigação do poluidor de indenizar, 

independentemente da existência de culpa (Lei n. 6938/81, art. 14, §1º).  

Quanto ao princípio da restituição integral (CC, art.944, “caput”) parece-nos 

que a reparação deve ser proporcional ao prejuízo causado, de forma a tornar concreta a 

realização da justiça, pelo equilíbrio patrimonial. E da leitura do artigo 947 do diploma 

civilista concluímos que esta reparação se dará primeiramente na espécie ajustada e, não 

sendo possível, por meio de indenização. Portanto, reiteramos, que duas são as 

principais formas de reparação do dano ambiental: (i) a reparação em espécie ou in 

natura, em que se procura retornar ao estado anterior ao dano e (ii) a indenização, que 

pressupõe a estipulação de soma em dinheiro equivalente ao prejuízo.  

A reparação integral do dano ambiental incluirá, conforme o caso concreto: 

(i) o dano em si e suas conseqüências perceptíveis, que envolvem a perda da qualidade 

ambiental; (ii) o denominado dano futuro, como conseqüência do dano presente; (iii) as 

perdas da qualidade ambiental entre o momento que se originou o dano e a sua 

reparação, nas palavras de Francisco José Marques SAMPAIO e (iv) o dano moral 

ambiental de natureza coletiva.  

Nas hipóteses de irreversibilidade, busca-se a compensação por meio das 

obrigações de fazer e/ou de pagar quantia, mas há sempre uma perda da qualidade 



ambiental, mesmo quando ocorre reparação, pois um gatilho de conseqüências nem 

sempre perceptíveis afetam o ecossistema. Portanto, o papel da prevenção assume 

enorme importância. 

O princípio da prevenção traz uma das formas mais eficazes de garantir a 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, no presente e para o futuro. 

É na prevenção que encontramos um meio hábil de evitar a degradação da qualidade 

ambiental que ocorre pela alteração adversa das características do meio ambiente (Lei 

n.6938/81, artigo 3º, II). 

O princípio da precaução encontra na cautela a via adequada para a proteção 

ambiental, na aplicação de medidas aos casos de risco, de significativa probabilidade de 

ocorrência de impactos ambientais de caráter negativo; são situações de dúvida pelo 

atual estágio científico, mas que exigem a tomada de medidas para evitar o nascimento 

do dano.   

Quando consumimos não compramos apenas bens, os usamos e 

descartamos. O consumo consciente engloba o questionamento sobre a necessidade da 

compra, a adequação ambiental do uso, por exemplo, a economia de energia; e o 

descarte. Essa concepção de responsabilidade pós-consumo impõe ao consumidor 

limites para consumir e reforça a idéia de ponderar o que é necessário.  

Ainda que as empresas aleguem o encarecimento dos produtos, vimos nesse 

estudo, que o emprego de políticas de produção ambientalmente desejáveis, muitas 

vezes representa uma economia e não um fator negativo aderente ao custo do produto 

(aumento de preço), pelo receio de perda da competitividade.                 

Assim o consumo consciente traz obrigações de cunho moral, ético e 

jurídico. O consumidor passa por uma revolução de valores, que atinge seu 

comportamento como membro da coletividade, não apenas pela obrigatoriedade, mas 

por um dever solidário na proteção da qualidade do patrimônio ambiental.   

Se atualmente nos preocupamos com o consumo consciente, impondo ao 

consumidor e às empresas uma série de obrigações (ao consumidor o dever de ponderar 

suas necessidades; às empresas à observância de desenvolver meios de produção 

ambientalmente adequados; e a ambos a responsabilidade pós-consumo), quanto aos 

direitos, o consumidor tem o direito à informação, que consiste no esclarecimento sobre 



o produto que consome, quais os efeitos provocados no meio ambiente tanto para a 

produção quanto para o descarte.    

Assim podemos concluir que o consumo consciente das águas subterrâneas 

começa na exploração razoável dos aqüíferos, dentro de limites que não provoquem no 

decurso do tempo o seu ressecamento ou causem sua poluição. È o uso sustentável que 

implica no gerenciamento dos recursos hídricos. 

Mas para que se atinja o denominado uso consciente há uma série de 

desafios de ordem econômica e social, que apenas serão contornados num esforço 

conjunto entre o governo, empresários e a sociedade em geral. E essa conscientização 

será paulatina, e poderá ter início com políticas públicas direcionadas à educação 

ambiental.   

A Constituição Federal estabeleceu a repartição dos recursos hídricos entre 

os bens da União (artigo 20, inciso III) e dos Estados (artigo 26, inciso I), sem 

considerar que o sistema brasileiro de governança das águas compreende dois níveis, ou 

seja, o regional (das bacias hidrográficas) e o local (da esfera municipal), porquanto 

entendemos, nos termos da Lei n.9.433/1997, que a bacia hidrográfica é caracterizada 

como unidade de gestão, sendo dos municípios a responsabilidade direta pelos serviços 

de interesse local e pela organização do uso e ocupação do solo em seus respectivos 

territórios. 

Embora o domínio das águas subterrâneas seja dos Estados, há necessidade 

de um programa nacional, que aprimore a gestão integrada deste recurso. Os aquíferos 

que, normalmente, extrapolam os limites das bacias hidrográficas, seja entre Estados 

internos ou organismos internacionais dotados de soberania, precisam de mecanismos 

mais aptos a promover a articulação entre os envolvidos.  

Outro ponto que apontamos recai no incremento do papel dos municípios na 

gestão de recursos hídricos, já que figuram como responsáveis pela política de uso e 

ocupação do solo, e, portanto, influem diretamente na proteção das águas subterrâneas. 

Ademais há três pontos principais a serem considerados quanto às 

características desejadas na gestão dos recursos hídricos, que compreendem (i) sua 

descentralização, (ii) o caráter participativo e a (ii) integração desses recursos. Tais 

caracteres servem para reforçar a necessidade de movimentação nacional para desenhar 



uma regulamentação geral, que procure respeitar os anseios particulares de cada estado, 

mas que ofereça uma proteção maior àquelas bacias hidrográficas regionais. 

Outra relevante questão reside na proteção jurídica do aquífero Guarani. Por 

tratar-se de um assunto complexo, envolve não apenas predicações do direito interno, 

mas também a aplicação do direito internacional, já que pela sua extensão é 

transfronteiriço e muito relevante economicamente.   

Também não podemos esquecer os custos com a Poluição das águas. O 

direito à saúde está previsto no artigo 196 da Constituição Federal que prevê ser a saúde 

um direito de todos, garantida por políticas públicas de cunho social e econômico, para 

a redução do risco de transmissão de doenças e de seus agravamentos. A saúde é um 

dever do Estado e garante-se o acesso universal e igualitário aos serviços e ações para 

sua promoção.  

A questão torna-se complexa, ao ganhar maior conotação, por afetar o 

direito à vida (Constituição Federal, artigo 5º, caput), por exemplo, em razão do 

consumo de águas contaminadas, que disseminam doenças entre a população, o que 

aumenta a demanda por serviços de saúde e fornecimento de medicamentos, refletindo 

num aumento dos gastos públicos.        
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