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LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

José de Sena Pereira Jr.

O Brasil vem realizando nos últimos anos uma notável evolução no
campo da legislação e da organização institucional da gestão dos recursos hídricos. Essa evolução
só não é mais evidente porque os resultados, nesse campo, são lentos, pois uma gestão efetiva dos
recursos hídricos exige a participação de toda a sociedade, em especial dos grandes usuários da
água – os agricultores, industriais e prestadores de serviços públicos de saneamento básico,
envolvendo inclusive complexas mudanças culturais.

A Constituição Federal promulgada em 1988 reparte o domínio dos
recursos hídricos entre a União e os Estados, considerando, como elementos de repartição, os
corpos de água. A parcela que cabe à União é delimitada pelos incisos III e VIII do artigo 20 da
Constituição Federal:

“Art. 20. São bens da União:

I - .............................................................................................

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio,

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e

as praias fluviais;

.................................................................................................

VIII – os potenciais de energia hidráulica;

.........................................................................................”

As águas de domínio dos Estados são definidas pelo artigo 26:

“Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

.....................................................................................................”

Deve-se ressaltar que a Constituição não se refere nunca a “bacia
hidrográfica”, mas sempre a águas e corpos hídricos (lagos, rios e quaisquer correntes de água,
águas superficiais e subterrâneas). Se essa repartição causa alguma dificuldade para organizar um
sistema institucional, por outro lado leva forçosamente ao trabalho conjunto dos entes da
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Federação. Leva, mesmo que a prazos mais longos, a uma abordagem mais cooperativa e
participativa dos vários níveis do Poder Público na gestão dos recursos hídricos.

Essa visão cooperativa, base do sistema federativo, constitui o cerne da
Lei nº 9.433,  de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, lei que foi exaustivamente discutida e aperfeiçoada no
Congresso Nacional durante quase seis anos.

A Lei nº 9.433/97 retoma o processo legislativo no campo dos recursos
hídricos, iniciado com o velho Código de Águas, concebido por volta de 1910 e instituído pelo
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Essa Lei, internacionalmente considerada uma das
mais atualizadas, consolida conceitos extremamente novos, como a gestão participativa dos
recursos hídricos e a atribuição de valor econômico à água, inclusive para diluição de esgotos.

O sistema de gerenciamento dos recursos hídricos de domínio da União,
estabelecido pela Lei nº 9.433, tem como bases decisórias o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e os comitês de bacias hidrográficas, cujas composições permitem ampla participação
dos usuários, dos governos municipais, estaduais e federal e de organizações civis, como centros
de pesquisas e consórcios de Municípios.

A atribuição de valor econômico à água, considerando-a como um
recurso natural escasso, é fundamental para que a sociedade se conscientize de que os recursos
hídricos devem ser utilizados com parcimônia e sabedoria. Com base no que dispõe a lei, todos os
usos significativos da água, que implicam na alteração da quantidade, da qualidade e do regime de
escoamento, são passíveis de cobrança pelo Poder Público. A União, os Estados e o Distrito
Federal podem, em relação aos recursos hídricos sob seus respectivos domínios, instituir
cobrança:

- pela captação ou retirada de água de rios, riachos, lagos e aqüíferos
subterrâneos, para abastecimento público urbano, para irrigação, para usos industriais e outros
fins que influem na vazão ou volume dos corpos d’água;

- pela diluição de esgotos, sejam sanitários, ou industriais, de acordo com
o volume descartado de dejetos e com o potencial poluidor destes;

- pela utilização da água para geração de energia elétrica, no
aproveitamento dos potenciais hidráulicos.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem um duplo efeito em
termos de transformação cultural da sociedade. Primeiro, o “preço” da água passa a influir nos
custos dos usuários, sejam prestadores de serviços, sejam industriais ou agricultores, levando-os a
racionalizar ao máximo seus processos produtivos. Em segundo lugar, ao ter um “preço”, a água
passa a ser considerada como algo valioso, que deve ser utilizado com racionalidade e não ser
desperdiçado.
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Mesmo não tendo sido ainda plenamente implementada, a Lei 9.433/97
tem servido de modelo para os Estados. Vários deles já têm sistemas de gestão de recursos
hídricos em estágios bastante adiantados de implantação. É o caso do Ceará, primeiro Estado
brasileiro a implantar sistema efetivo de gestão dos recursos hídricos, com rigoroso controle de
outorga e com cobrança pelo uso desses recursos, cuja arrecadação vem sendo aplicada na
melhoria da disponibilidade e qualidade das águas sob seu domínio.

Com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, pela Lei nº 9.984,
de 17 de julho de 2000, e sua instalação a partir do Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000,
o Brasil deu mais um passo de extrema importância para a gestão dos recursos hídricos. Aqui,
mais uma vez, foi fundamental a discussão e o aprimoramento, pelo Congresso Nacional, do
texto do projeto que resultou na Lei n° 9.984/2000, garantindo a continuidade dos princípios
estabelecidos na Lei n° 9.433/97.  São as seguintes as competências da ANA:

- supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;

- disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a
operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos;

- outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos
hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º;

- fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio
da União;

- elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de
domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;

- estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de
Bacia Hidrográfica;

- implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;

- arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da
Lei no 9.433, de 1997;

- planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos
de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
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em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e
Municípios;

- promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de
recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação
e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos
planos de recursos hídricos;

- definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por
agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme
estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas;

- promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da
rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas
que a integram, ou que dela sejam usuárias;

- organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos;

- estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão
de recursos hídricos;

- prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos
hídricos;

- propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento
de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos.

A primeira diretoria da agência foi empossada em fevereiro de 2001 e é
presidida pelo Prof. Jerson Kelman, engenheiro especialista em hidrologia e professor da COPPE
– Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

Em sua curta existência, a ANA já mostra resultados importantes, como
a instituição do “programa de compra de esgoto tratado” e o grande acordo em torno do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, envolvendo os Estados de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Isto, além de retomar os trabalhos de gerenciamento da rede hidrometereológica
brasileira, antigamente gerida pelo extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica  -
DNAEE.

Em tramitação, enumeramos, como mais importante no campo dos
recursos hídricos, o Projeto de Lei nº 1.616, de 1999, procedente do Poder Executivo, que detalha
vários pontos da Lei nº 9.433/97, essenciais para a gestão das águas, como os critérios para
outorga de direito de uso e para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a outorga preventiva, os
mecanismos de outorga de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos
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e para exploração mineral e a caracterização jurídica das agências de bacias hidrográficas. Esse
projeto já foi aprovado na forma de Substitutivo do Relator, pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e está, atualmente, na Comissão de Minas e Energia.

Com a aprovação do PL 1.616/1999, estará concluído o longo e
complexo  trabalho do Congresso Nacional quanto à legislação federal sobre águas.

Entre os projetos de leis que tratam da utilização da água para fins de
saneamento básico – serviço público de água e esgoto – destacamos:

- PL nº 4.147, de 2001 originário do Poder Executivo, que institui
diretrizes nacionais para a regulação, a prestação e a fiscalização do serviço público de água e
esgoto e dá outras providências; e

- PL nº 1.144, de 2003 de autoria da Deputada Maria do Carmo Lara, que
dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Ambiental, define diretrizes para a prestação dos
serviços de água e esgoto, e dá outras providências.

O PL 4.147/2001 tramitou em conjunto com o PL 2.763/2000 em
Comissão Especial, cujo Relator foi o Deputado Adolfo Marinho. Divergências de interesses de
Estados e Municípios e ideológicos acerca do modelo a ser adotado para a prestação dos serviços
de saneamento básico impediram a votação desses projetos e conclusão dos trabalhos da
Comissão Especial.

Outros projetos de menor importância, geralmente divergentes do
conceito adotado para a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelecida pela Lei nº 9.433/97,
tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com poucas chances de sucesso, por
implicarem em mudanças radicais no rumo que vem sendo seguido tanto para a gestão das águas
sob domínio da União, como daquelas sob o domínio dos Estados e do Distrito Federal.

A punição da poluição dos corpos de água, inclusive dos aqüíferos
subterrâneos, e dos solos está prevista na Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências”, da qual vale citar o art. 54 da Seção III do Capítulo V – “Da
Poluição e outros Crimes Ambientais”:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem

ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de

animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:
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I - tomar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da

população;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do

abastecimento público de água de uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;

V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em

leis ou regulamentos:

Pena – reclusão de uma a cinco anos.”
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