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RESUMO 
 

A água é um recurso natural limitado e cada vez mais precioso para a 
humanidade. A variabilidade do ciclo hidrológico mundial, somada a outros 
fatores como a poluição e a degradação ambiental, implica em que os recursos 
hídricos nem sempre estejam disponíveis onde e quando necessários, em 
quantidade e qualidade adequados. Enfrentando essa dificuldade, o homem, 
historicamente, desenvolveu a arte de engenhar e construir barragens para 
represamento artificial de cursos d’água, visando o armazenamento de água 
para suprimento em épocas de estiagem, além de múltiplos usos atribuídos a 
essas estruturas, como o controle de enchentes, irrigação, produção de energia 
hidrelétrica, dentre outros. Contar com disponibilidade adequada de água 
quando e onde esse recurso se fizer necessário ainda é um dos maiores 
desafios em matéria de gestão hídrica. Tal desafio se potencializa no Século 
XXI, impulsionado por dois importantes fatores: de um lado, as mudanças 
climáticas conduzem a um cenário de maior irregularidade hídrica, e, de outro, 
o aumento progressivo da população mundial aumenta a demanda por água 
para os seus diversos fins. Nesse contexto, os reservatórios artificiais de água 
possuem um importante papel na gestão hídrica, sendo fundamental a tutela 
jurídica e preservação ambiental desses corpos hídricos e ecossistemas que 
lhes são correlatos. 
 

 

Palavras-chave: Recursos hídricos; Reservatórios; Usos múltiplos; Gestão hídrica; Áreas de 
Preservação Permanente. 
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ABSTRACT 
 

Water is a limited and increasingly precious natural resource for mankind. The 
variability of the global hydrological cycle, coupled with other factors such as 
pollution and environmental degradation, means that water resources are not 
always available when and where they are needed, in adequate quantity and 
quality. Facing this difficulty, man has historically developed the art of 
engineering and constructing dams for artificial impoundment of watercourses, 
aiming at the storage of water for supply in times of drought, as well as multiple 
uses attributed to these structures, such as the control floods, irrigation, 
hydroelectric power generation, among others. Having adequate availability of 
water when and where this resource becomes necessary is still one of the 
greatest challenges in water management. This challenge is potentiated in the 
21st century, driven by two important factors: on the one hand, climate change 
leads to a scenario of greater water irregularity, and, on the other hand, the 
progressive increase of the world population increases the demand for water for 
its various purposes. In this context, artificial water reservoirs play an important 
role in water management, being fundamental the legal protection and 
environmental preservation of these water bodies and its related ecosystems. 
 

 

Keywords: Water resources; Reservoirs; Multiple uses; Water management; Permanent 
Preservation Areas. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos elementos mais essenciais à vida humana. E, embora 

seja um recurso natural consideravelmente abundante no planeta Terra – ou, 

como cantou o poeta, “Planeta Água” –, apenas uma parcela extremamente 

pequena de toda a água existente é apropriada ao consumo e se encontra 

acessível para esse fim. 

A sobrevivência e desenvolvimento de qualquer civilização ou 

agrupamento humano passa, necessariamente, pela disponibilidade de fontes 

seguras de água. Em toda a história, o homem se viu desafiado, portanto, a 

dispor permanentemente desse recurso natural, mesmo diante de situações de 

escassez hídrica. Isso porque o ciclo hidrológico mundial está sujeito a 

inconstâncias sazonais, fazendo com que a disponibilidade de água não seja 

constante e perene de modo tão natural. 

De fato, a demanda e a disponibilidade de água no mundo não são 

homogêneas em diferentes regiões e épocas, sofrendo interferência de 

inúmeros fatores, tanto naturais (períodos de secas severas, desastres 

naturais, processos de desertificação etc.) como antrópicos (urbanização 

desenfreada, degradação ambiental, poluição e esgotamento de fontes de 

água etc.). 

A necessidade de superar tal dificuldade levou o homem a engenhar 

formas para armazenamento e distribuição controlada de água, notadamente a 

utilização de obstáculos para realizar o represamento artificial de cursos 

d’água. 

O armazenamento de água para atender o consumo humano em 

épocas de escassez, historicamente, esteve entre as finalidades primeiras da 

construção de barramentos artificiais de cursos d’água.  Progressivamente, o 

estoque hídrico garantido pelas barragens passou a proporcionar o 

atendimento a uma série de necessidades e demandas vitais, servindo a um 

importante papel de gestão da água.  

Modernamente, esse potencial de armazenamento dos reservatórios 

atende não só o suprimento de água para consumo direto, humano e animal, 

como também à produção de alimentos em geral, propiciando ainda outros 

múltiplos usos, como a geração de energia limpa e renovável através da 
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hidroeletricidade, navegação fluvial, exploração exponencial da pesca e 

aquicultura, aproveitamento de potencial turístico, além do controle e proteção 

contra enchentes (este, a propósito, também um dos usos mais ancestrais das 

barragens). 

Os corpos hídricos, notadamente, revestem-se de uma importância 

ambiental absoluta. Como dito, fontes seguras de água são imprescindíveis à 

própria existência da vida humana no planeta. A proteção ambiental desses 

ambientes afigura-se, pois, de fundamental importância para que se possa 

garantir um uso sustentável desse preciosíssimo recurso natural sem 

comprometer a sua disponibilidade para as próximas gerações. 

As matas ciliares aos corpos d’água são, talvez, a forma mais 

conhecida de área de preservação ambiental. Essa faixa de vegetação no 

entorno dos corpos hídricos exerce uma função ambiental importantíssima, 

exercendo uma proteção natural a esses ambientes, coibindo em especial a 

erosão do solo e o assoreamento do curso d’água. 

O Século XXI nasce trazendo um cenário desafiador. Dois importantes 

fatores prometem aumentar ainda mais os riscos envolvidos com o suprimento 

adequado e seguro de água: a mudança climática, que deverá tornar os 

recursos hídricos mais irregulares, e o crescimento populacional, que 

aumentará a demanda por água para diversos fins. 

Garantir a proteção dos corpos hídricos, como de todo o meio 

ambiente, não é uma tarefa fácil. A pressão exercida sobre esses ambientes, 

por uma exploração predatória e imediatista, fomentada sobretudo por 

interesses econômicos em última análise, infelizmente ainda é uma realidade a 

ser vencida. O dever de todos – Poder Público e sociedade – de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado – bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida –, não só para as presentes 

como para as futuras gerações, constitui um postulado basilar magistralmente 

esculpido pela nossa Constituição Cidadã de 1988, que, porém, precisa ainda 

forjar a mente, a cultura e o coração dos navegantes peregrinos dessa nave 

mãe chamada Terra. 

Nessa conjuntura contemporânea que se apresenta, compreender o 

papel que os reservatórios artificiais de água têm exercido ao longo da história 

e seus múltiplos usos pela humanidade, assim como a consequente 
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importância de sua proteção jurídica e ambiental, afigura-se um estudo deveras 

relevante para os dias atuais. 
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2  OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivos, geral e específicos, aqueles a 

seguir descritos, respectivamente. 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Realizar, com base em pesquisa bibliográfica, análise sobre o papel 

dos reservatórios artificiais de água na gestão hídrica, ponderando a 

importância da proteção jurídica e ambiental desses corpos hídricos. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar o ciclo hidrológico, a distribuição e demanda de água no 

planeta.  

b) Analisar os múltiplos usos dos reservatórios artificiais de água e seu 

papel ambiental na gestão hídrica.  

c) Evidenciar a importância da proteção jurídica e ambiental dos 

reservatórios artificiais de água e ecossistemas correlatos. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na elaboração do presente trabalho, utilizou-se o método lógico-

dedutivo, baseando-se na construção doutrinária e normativa sobre o tema 

geral dos recursos hídricos. 

Partiu-se incialmente de uma contextualização sobre o ciclo 

hidrológico, a distribuição e demanda de água no mundo, mostrando como 

esse recurso natural – limitado e, ao mesmo tempo, absolutamente vital para a 

humanidade – nem sempre está disponível de forma constante e homogênea 

para todas as pessoas, em diferentes regiões. 

Nessa linha, traçou-se um panorama histórico sobre como a 

construção de represamentos artificiais pelo homem buscou suprir essa 

demanda por água em momentos de escassez, acrescendo-se a isso múltiplos 

usos atribuídos aos reservatórios com vistas a atender necessidades humanas 

diversas, como controle de enchentes, irrigação para agricultura, geração de 

energia hidrelétrica, dentre outros. 

Analisou-se, assim, o importante papel dos reservatórios artificiais de 

água na gestão hídrica, bem como a importância da proteção jurídica e 

ambiental desses corpos hídricos e ecossistemas correlatos. 

A pesquisa bibliográfica sobre o tema, por meio de doutrina, artigos e 

normas correlatos, foi o método de procedimento específico do presente 

trabalho. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada acerca do tema proposto, 

passa-se doravante a desenvolver discussão sobre os resultados dessa 

pesquisa. 

 

4.1  A ÁGUA DO MUNDO 

 

A maior parte da água do mundo (97,5%) está localizada nos oceanos, 

que concentram 1.365.000.000 km3 de água salgada. Apenas 2,5% da água do 

mundo (35.000.000 km3) são de água doce (WALZ et al., 2008, p. 9). 

Nem toda a água doce do planeta, porém, está diretamente disponível 

para o uso humano. Essa água está localizada basicamente em lagos (naturais 

ou artificiais), rios, lençóis freáticos (subterrâneos) e também em estado sólido 

nas geleiras dos polos. 

De toda a água doce do planeta, a maior parte (68,9%) encontra-se na 

forma de geleiras e cobertura permanente de neve nas regiões do Ártico e da 

Antártida. Outra parcela significativa da água doce (30,8%) está nos lençóis 

freáticos, que são uma fonte utilizável. Os lagos e rios contêm a menor parcela 

(apenas 0,3%) da água doce do planeta (WALZ et al., 2008, p. 9). 

A água doce superficial do mundo está assim distribuída em termos 

continentais: Américas – 46%; Ásia – 32%; África – 9%; Europa – 7%; Austrália 

e Oceania – 6% (GEO BRASIL, 2007, p. 20). 

O Brasil concentra parcela sobremodo significativa dos recursos 

hídricos do planeta: aproximadamente 12% da disponibilidade mundial. A 

vazão média anual dos rios em território brasileiro é de cerca de 180 mil metros 

cúbicos por segundo (m3/s). Porém, se consideradas as vazões oriundas de 

território estrangeiro e que ingressam no país, a vazão média total atinge um 

patamar de 267 mil m3/s, o que equivale a aproximadamente 18% da 

disponibilidade hídrica mundial (GEO BRASIL, 2007, p. 19). 

A figura a seguir mostra graficamente a distribuição e localização da 

água doce do planeta. 
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A quantidade relativamente pequena de água doce disponível para o 

consumo evidencia, per si, quão essencial é bem administrá-la. 

 

4.1.1  O ciclo mundial da água 

 

A água existe na Terra em estado líquido, sólido ou gasoso. O volume 

total de água da Terra, porém, não muda. Há um perene ciclo de mudança nos 

estados em que ela se apresenta. Esse processo é chamado de “ciclo mundial 

da água” ou “ciclo hidrológico” (WALZ et al., 2008, p. 11), ilustrado na figura a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estimativas Totais Globais de Água Salgada e Água Doce 

Fonte: WALZ et al., 2008, p. 9. 
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Como visto, a maior parte da água doce do planeta (68,9%) encontra-

se em estado sólido, nas geleiras e cobertura permanente de neve nos polos. 

Apenas pequenas frações se tornam disponíveis a cada ano. 

Quando em sua forma líquida – presente nos oceanos, rios e lagos –, a 

água superficial é aquecida pela energia do sol (na forma de luz e calor), 

evaporando-se. 

Essa água, em estado gasoso (vapor d’água), é elevada à atmosfera 

por correntes de ar quente que se erguem da superfície do planeta. Quando 

essas correntes de ar atingem as camadas mais frias da atmosfera, o vapor 

d’água se condensa ao redor de pequenas partículas no ar (poeira, pólen, 

fuligem), prendendo-se a elas. Essa etapa chama-se condensação. 

À medida que o vapor d’água vai se prendendo a essas partículas, 

formam-se as nuvens. E conforme essas gotículas que formam as nuvens vão 

Figura 2 – O Ciclo Mundial da Água 

Fonte: WALZ et al., 2008, p. 12. 
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absorvendo mais umidade, elas vão crescendo, até que atinjam um tamanho 

tal que os ventos atmosféricos circulantes não conseguem mais sustentá-las. 

Ocorre, então, o processo de precipitação, que é a queda dessas gotas 

do céu. A precipitação pode ocorrer na forma de chuva, neve ou granizo, a 

depender de outras condições climáticas da atmosfera, especialmente a 

temperatura. 

Uma etapa crucial do ciclo hidrológico se dá quando a precipitação – 

sobretudo em forma de chuva – atinge o solo. A partir daí, diferentes cenários 

se afiguram possíveis. 

Do total de chuva que cai no planeta (577.000 km3), 79% caem nos 

oceanos, 19% no solo e 2% nos lagos. E do total de chuva que cai sobre o solo 

(110.000 km3), 59% se evapora e 38% escoa para os rios e, então, para os 

oceanos. Portanto, apenas 2% (2.200 km3) da água das chuvas se infiltra no 

solo chegando até os lençóis freáticos (WALZ et al., 2008, p. 12). 

O ciclo hidrológico movimenta enormes quantidades de água ao redor 

do mundo, que se reciclam continuamente. Esse movimento é relativamente 

rápido: “em média, uma gota de água permanece aproximadamente 16 dias em 

um rio e cerca de 8 dias na atmosfera”. Esse tempo, porém, pode estender-se 

por milhares de anos em relação à água que atravessa lentamente um aquífero 

profundo (SETTI et al., 2000, p. 49). 

 

4.1.2  A distribuição e demanda de água no mundo 

 

Embora o volume total de água do planeta seja sempre o mesmo, a 

disponibilidade de água para o uso humano não é perene nem homogênea em 

todos os lugares do mundo, em todas as estações do ano. A água não está 

sempre disponível quando e onde ela é necessária. 

A presença de rios, lagos naturais e lençóis freáticos não é uniforme 

em diferentes regiões geográficas. Assim como a precipitação de chuva e sua 

absorção pelo solo não é homogênea em diferentes lugares e épocas. 

Algumas partes do mundo sofrem secas severas, fazendo da água um 

bem escasso e ainda mais precioso. Outros lugares, por sua vez, são atingidos 

por chuvas intensas, por longos períodos, ocasionando catástrofes como 
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enchentes, inundações, alagamentos, que causam danos imensos à 

agricultura, destroem moradias, muitas vezes provocam mortes. 

O mapa abaixo mostra a distribuição global da escassez de água por 

bacia hidrográfica principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa disparidade de realidades no tocante à disponibilidade de água 

muitas vezes ocorre até mesmo entre regiões de um mesmo país. Além de não 

ser homogênea a pluviosidade em diferentes locais, fatores como a 

urbanização influenciam diretamente na capacidade de reabastecimento dos 

lençóis freáticos. A presença de construções e pavimentação nas bacias 

fluviais faz aumentar o escoamento da chuva, havendo perda de absorção da 

água pelo solo, enquanto que áreas com cobertura natural têm menor nível de 

escoamento e, consequentemente, maior absorção de água. 

Uma organização demográfica dos centros urbanos de forma 

minimamente ordenada, aliada a uma gestão integrada dos recursos hídricos 

Figura 3 – Distribuição global da escassez física de água por bacia principal (2011) 

Fonte: UNESCO, 2015. 
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nas bacias hidrográficas, se faz fundamental para garantir estabilidade à 

disponibilidade de água para o uso humano. 

A demanda por água inclui basicamente necessidades domésticas, 

agrícolas e industriais. A Organização das Nações Unidas (ONU) faz uma 

classificação em três níveis de atendimento às demandas combinadas por 

água: países com disponibilidade adequada, países com disponibilidade restrita 

e países com escassez de água (WALZ et al., 2008, p. 14). 

Países que possuem mais de 1.700 m3 de água disponíveis por pessoa 

por ano (o que equivale aproximadamente a mais de 4.657 litros de água por 

dia por pessoa) são considerados como tendo fornecimento adequado para 

sustentar suas populações (WALZ et al., 2008, p. 16). 

Vale observar que a demanda doméstica representa aproximadamente 

apenas 1% desse total. Segundo recomendação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), são necessários de 50 a 100 litros de água por pessoa por dia 

para assegurar o atendimento das necessidades mais básicas de ingestão, 

preparação de alimentos, saneamento e higiene pessoal, lavagem de roupa e 

limpeza do lar, com vistas à minimização de problemas de saúde humana 

(HOWARD et al., 2003). 

Países com disponibilidade restrita de água têm menos de 1.700 m3 de 

água disponível por pessoa por ano, o que equivale aproximadamente a menos 

de 4.657 litros de água por dia por pessoa. Esse quadro implica em que a água 

fique temporariamente indisponível em determinados locais com frequência, 

exigindo difíceis decisões quanto ao seu uso para o consumo humano, para a 

agricultura e para a indústria (WALZ et al., 2008, p. 14). 

Os países com escassez de água dispõem de menos de 1.000 m3 de 

água por pessoa por ano, o que equivale aproximadamente a menos de 2.739 

litros de água por dia por pessoa. Nesse caso, a água disponível pode não ser 

suficiente para garantir sequer alimentação adequada. O desenvolvimento 

econômico é afetado, além do surgimento de graves problemas ambientais 

(WALZ et al., 2008, p. 14). 

O mapa a seguir mostra o índice de frequência da falta de água 

disponível para uso no mundo, em uma base mensal. Esse índice aponta com 

que frequência os níveis dos reservatórios estão suscetíveis a se reduzir 

abaixo de 20% do total de água armazenada – o que seria um nível médio a 
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partir do qual se fazem necessárias medidas restritivas no uso da água. As 

análises que levaram a esses dados “consideraram a existência de 

disponibilidade de água em rios, aquíferos ou reservatórios suficientes para 

satisfazer os padrões existentes de consumo mensal” (UN-WATER, 2016, p. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2016, lançado no dia 22 de março – 

Dia Mundial da Água – desse ano: 

 
O “Global Environmental Outlook’s Baseline Scenario” de 2012 da 
OECD (OECD, 2012a) projetou um aumento no risco de escassez de 
água até 2050, com uma perspectiva de 2,3 bilhões de pessoas 
vivendo em áreas com grave restrição hídrica, especialmente no 
Norte e no Sul da África e na Ásia Central. Outro prognóstico do 
Relatório diz que o mundo irá enfrentar um déficit hídrico de 40% em 
2030, caso nenhuma ação seja tomada – cenário business-as-usual 
(2030 WRG, 2009). (UN-WATER, 2016) 

 

A população mundial, hoje em torno de 7,3 bilhões de pessoas, cresce 

de forma vertiginosa ano a ano, notadamente a partir do Século XX. A ONU 

estima que a população do planeta chegue a 9,5 bilhões de pessoas em 2050 

Figura 4 – Índice de frequência da falta de água disponível para o uso em uma base 
mensal 

Fonte: UN-WATER, 2016. 
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(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, 2014). 

O crescimento populacional, sobretudo no ritmo atual, exerce pressão 

significativa sobre a disponibilidade de água, alimentos, energia e outras 

infraestruturas básicas. Um dado muito relevante é que a taxa de crescimento 

populacional é muito maior nos países em desenvolvimento, justamente onde 

as fontes de água doce geralmente são muito limitadas. 

Atualmente, cerca de 2,3 bilhões de pessoas vivem em regiões que 

têm pelo menos disponibilidade restrita de água. Outro 1,7 bilhão de pessoas 

aproximadamente vivem em regiões onde as condições prevalecentes são de 

escassez de água. A projeção é de que em 2025 esses números devam ser de 

3,5 bilhões e 2,4 bilhões respectivamente (WALZ et al., 2008, p. 14). 

Ainda de acordo com o supracitado Relatório da ONU: 

 
Estima-se que 663 milhões de pessoas não têm acesso direto a 
“fontes melhoradas” de água potável, enquanto ao menos 1,8 bilhão 
de pessoas não têm acesso seguro à água com condições mínimas 
para o consumo humano (UNICEF/WHO, 2015); possivelmente, 
esses números podem ser maiores. Soma-se a esse cenário o fato de 
que mais de um terço da população mundial – cerca de 2,4 bilhões de 
pessoas – não utiliza instalações sanitárias de qualidade; desse total, 
1 bilhão de pessoas ainda defecam a céu aberto (UNICEF/WHO 
2015). (UN-WATER, 2016) 

 

Não há como perder de vista, diante desse cenário, a emblemática 

Resolução A/RES/64/292 aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 28 de 

julho de 2010, reconhecendo o direito à água potável e ao saneamento como 

um direito humano essencial para o pleno gozo da vida e para a concretização 

de todos os direitos humanos. 

Tal Resolução exorta os Estados e organizações internacionais a 

proporcionarem os recursos financeiros, contribuírem para o desenvolvimento 

de capacidades e transferirem tecnologias por meio de assistência e 

cooperação internacionais, de modo a ajudar os países, principalmente os 

países em desenvolvimento, a assegurarem água potável segura, limpa, 

acessível e a custos razoáveis e saneamento para todos (ONU, 2010). 
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4.2  OS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS DE ÁGUA 

 

Reservatório, em termos hidrológicos, pode ser conceituado, de forma 

simples, como “corpo artificial de água de superfície que é retido por uma 

represa” (ART. 2001, p. 462). 

A Resolução nº 302/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), em seu art. 2º, inciso I, define “reservatório artificial” como 

“acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos 

usos”. 

O represamento artificial de cursos d’água para formação dos 

reservatórios é feito através de barragens, que “são definidas como barreiras 

ou estruturas que cruzam córregos, rios ou canais para confinar e assim 

controlar o fluxo da água” (WALZ et al., 2008, p. 17). 

 

4.2.1  As barragens na história das civilizações 

 

Como visto, a água, recurso dos mais vitais para sustentar qualquer 

forma de vida e civilização, nem sempre está disponível ao homem na forma 

mais fácil e imediata, em diferentes lugares e épocas. 

Para suprir essa vital e coletiva necessidade, o homem, ao longo da 

história, tem se valido da construção de barragens e reservatórios de água, 

mediante represamento de rios com a finalidade de coletar e armazenar vastas 

quantidades de água, como também para administrar a vazão dos cursos 

d’água, mantendo fluxos fluviais diários mais estáveis e perenes. 

Com efeito, no intuito de satisfazer à demanda por água, “a 

humanidade tem modificado o ciclo hidrológico desde o início de sua história”, 

construindo estruturas das mais diversas, como poços, barragens, açudes, 

aquedutos, sistemas de abastecimento, sistemas de drenagem, projetos de 

irrigação (SETTI et al., 2000, p. 49). 

Já por mais de 4 mil anos civilizações têm se utilizado de barragens 

para suprir o abastecimento de água necessário para sustentar comunidades 

inteiras ao redor do mundo. De forma impressionante, muitas dessas obras 

estão ainda em operação na atualidade (WALZ et al., 2008, p. 7). 
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Descobertas arqueológicas indicam a construção de barragens simples 

de terra e redes de canais para fornecimento de fontes confiáveis de água já 

em 2.000 a.C. Historicamente, barragens eram construídas com finalidade de 

armazenamento de água em períodos de abundância, permitindo o seu uso em 

períodos de seca, tanto para consumo humano e animal como para irrigação 

de plantações (WALZ et al., 2008, p. 17-18). 

Há barragens construídas há séculos e que ainda continuam em uso 

até os dias atuais. Uma das barragens mais antigas ainda em uso é uma 

barragem de terra e enrocamento construída por volta de 1.300 a.C., na região 

atual da Síria. Na China, há um sistema de barragens e canais construído em 

2.280 a.C. (WALZ et al., 2008, p. 18). 

No Irã, várias barragens construídas entre os Séculos XIII e XVI e que 

ainda estão em uso. Uma delas é a barragem de Bem-e-Golestan, construída 

por volta do ano 1.350 d.C. (WALZ et al., 2008, p. 18). 

Também entre as mais antigas do mundo, a barragem de Marib, no 

Iêmen, começou a ser construída por volta de 750 a.C. e levou 100 anos para 

ser concluída. Essa barragem, originalmente, era um maciço de terra de 4 

metros de altura, com coberturas em pedra com a função de regular as 

descargas para irrigação e uso doméstico. Em 1986, a barragem foi elevada à 

altura de 38 metros, criando um reservatório de 398 milhões de metros cúbicos 

de água (WALZ et al., 2008, p. 17). 

No Sri Lanka, vestígios arqueológicos indicam que várias barragens e 

reservatórios foram construídos já em meados do Século VI a.C. A barragem 

de Minneriya, uma dessas grandes barragens, foi construída por volta de 276-

303 d.C. e estava intacta quando foi descoberta em 1900. Em 1901 ela foi 

restaurada e está em uso até os dias atuais. Assim como essa, mais de 50 

barragens antigas foram restauradas naquele país (WALZ et al., 2008, p. 18). 

Uma das barragens mais antigas do Japão é a barragem de 

Sayamaike, construída no início do Século VII. Após passar por várias 

modificações, dentre elas um aumento de sua altura, continua em uso ainda 

hoje (WALZ et al., 2008, p. 18). 

O bom funcionamento desses reservatórios ainda nos dias de hoje 

deve-se principalmente ao fato de que as estruturas de comportas, vertedouros 

e enrocamentos de proteção construídas naquela época são compatíveis com 
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os princípios e critérios modernos de projeto. É impressionante, mas algumas 

torres de descarga e comportas construídas entre dois e três milênios atrás 

foram reparadas e convertidas em estruturas operantes no Século XX. 

Os romanos construíram um sistema elaborado de barragens baixas 

para fornecimento de água. A mais famosa é a barragem de terra de Cornalbo, 

no sul da Espanha, com altura de 24 metros e comprimento de 185 metros. 

Porém, após a Era Romana, até o fim do Século XVI, houve pouco 

desenvolvimento na área de construção de barragens. No Século XIX, 

engenheiros europeus refinaram seus conhecimentos de projeto e construção, 

resultando na capacidade de construírem barragens com altura de 45 a 60 

metros de altura (WALZ et al., 2008, p. 18). 

 

4.2.2  Os usos múltiplos dos reservatórios artificiais 

 

Como é o caso das grandes estruturas planejadas pelo homem, 

barragens são construídas para um fim específico. Historicamente, as 

barragens foram planejadas e construídas especialmente para fins de 

abastecimento de água em períodos de cheia de modo a suprir comunidades 

em épocas de seca, atendendo o consumo humano e animal, a irrigação de 

plantações, bem como assim para controlar enchentes. 

A partir do fim do Século XIX, a exploração do potencial hídrico dos 

corpos d’água para geração de energia hidrelétrica, bem como a navegação, 

tornaram-se objetivos adicionais das barragens. 

Em tempos passados, muitas barragens foram construídas com o 

objetivo de atender apenas um determinado propósito. Esse tipo de barragem é 

conhecido como barragens de uso único. Na atualidade, as barragens têm sido 

projetadas e construídas geralmente com o objetivo de servir a diversas 

necessidades, sendo por isso conhecidas como barragens de usos múltiplos 

(WALZ et al., 2008, p. 17). 

A expansão e desenvolvimento das civilizações impõe uma nova gama 

de necessidades e demandas a serem atendidas. E a disponibilidade de 

quantidades adequadas de água, com a devida qualidade, sem dúvida é 

requisito dos mais fundamentais para garantir o desenvolvimento 

socioeconômico de uma civilização, em qualquer parte do mundo. 
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E, ao se falar em desenvolvimento, não há como se perder de vista o 

ideal sempre presente de um desenvolvimento sustentável, que, no clássico 

conceito apregoado, deve buscar atender às necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias 

demandas. 

Nesse sentido, é importante resgatar que, embora mais comum no 

passado, em muitas regiões do mundo ainda hoje a principal fonte de água 

para atender o uso tanto doméstico como industrial tem sido a captação direta 

dos lençóis freáticos e aquíferos. Essa prática, porém, quando operada em 

limites insustentáveis, pode atingir patamares de exaustão, chegando até 

mesmo ao esgotamento dessas fontes naturais de água. 

Conforme já mencionado, do total de chuva que se precipita sobre o 

planeta, apenas 19% caem sobre o solo, sendo que uma grande parcela desse 

percentual ainda finda por escoar, culminando em que somente cerca de 2% 

de toda a água proveniente da precipitação venha efetivamente infiltrar-se para 

reabastecer os lençóis freáticos (WALZ et al., 2008, p. 12). 

Portanto, quando a captação de água desses lençóis subterrâneos se 

dá em proporções excedentes à reposição natural proveniente das 

precipitações, resta evidente a condição de insustentabilidade do uso dessa 

fonte natural de água, acarretando o seu colapso. 

Como visto, além da proporção limitada de precipitação absorvida pelo 

solo até chegar aos lençóis freáticos, o volume pluviométrico não é homogêneo 

nem estável em diferentes épocas e regiões. Portanto, o nível de reposição 

desses abastecedouros subterrâneos nem sempre consegue ser superavitário 

em relação ao volume de extração. 

A obtenção adicional de água não só mediante captação dos lençóis 

freáticos, mas também de reservatórios artificiais de água, é uma opção 

estratégica que tem se revelado cada vez mais essencial na atualidade. A 

demanda de grandes centros urbanos, tanto para fins domésticos quanto 

industriais, é imensa. 

Através do armazenamento de água em reservatórios, é possível 

garantir um abastecimento seguro e um fornecimento mais estável de água em 

períodos de escassez, compensando as oscilações inerentes ao ciclo 

hidrológico, além de mitigar o esvaimento dos lençóis freáticos e aquíferos. 
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Ademais, os fluxos controlados dos reservatórios também atuam na 

diluição de substâncias que são despejadas nos rios, seja pelos usos 

domésticos ou pelos processos industriais, propiciando a manutenção da 

qualidade da água dentro de limites seguros. 

Além do atendimento ao uso doméstico e industrial, os reservatórios 

artificiais fornecem suprimento para um dos maiores usos de água em escala 

global que é a agricultura irrigada. 

O atendimento da demanda agrícola para fornecimento de alimentos é 

também, historicamente, uma função bastante antiga e primária das barragens. 

Com efeito, a produção agrícola depende fundamentalmente da disponibilidade 

de água para ser viabilizada.  

Menos de 1/5 da terra agricultável do planeta é irrigada, e essa parcela 

contribui com cerca de 1/3 da produção mundial de alimentos. No entanto, 

estima-se que, até 2025, 80% da produção adicional de alimentos deverão vir 

de terras irrigadas (WALZ et al., 2008, p. 32). 

Esse cenário representa um aumento substancial na demanda mundial 

pelo fornecimento de água doce, sobretudo quando considerado que a maior 

parte das áreas que necessitam de irrigação situam-se em regiões áridas, que 

abrangem significativa parcela dos países em desenvolvimento. 

Segundo dados da ONU, a irrigação é o insumo que mais utiliza água 

no mundo, representando esse uso aproximadamente 70% da água disponível. 

No Brasil, esse índice chegaria a 72% (EBC, 2013). “Mundialmente, a 

agricultura é responsável por cerca de 70% do total do consumo de água doce 

e, na maioria dos países subdesenvolvidos, esse índice chega a 90%” (UN-

WATER, 2016). 

Grande tem sido o apelo pelo uso racional da água. E a agricultura, 

sem dúvida, encabeça esse debate. Novas tecnologias têm contribuído para o 

aprimoramento de mecanismos que gerem cada vez mais economia nos 

processos de irrigação. Contudo, o armazenamento de água através de 

reservatórios afigura-se uma ferramenta imprescindível na gestão dos recursos 

hídricos para atender, também, essa vital necessidade humana para a 

produção de alimentos. 

Outra finalidade muito importante para a qual muitas barragens foram e 

são projetadas é o controle de enchentes. Desde tempos remotos, barragens 
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foram construídas com esse objetivo. Algumas das maiores barragens em 

construção no mundo têm ainda o controle de enchentes como principal 

função. 

Com efeito, os reservatórios podem ser usados muito eficazmente para 

regular os níveis dos rios a montante e as enchentes a jusante, represando e 

armazenando temporariamente volume adicional de água, fazendo 

posteriormente a descarga gradativa e controlada da água. A maior eficácia do 

controle de enchentes, contudo, é alcançada através de um plano de gestão 

integrada da água, de modo a regular o armazenamento e vazão em cada um 

dos principais reservatórios situados em uma determinada bacia hidrográfica 

(WALZ et al., 2008, p. 33). 

A gestão integrada da água nas bacias hidrográficas “é o processo pelo 

qual a água armazenada nos reservatórios e as descargas diárias são 

administradas nas bacias para garantir que uma quantidade adequada e 

confiável de água esteja disponível” (WALZ et al., 2008, p. 37). 

Cada barragem existente numa bacia hidrográfica é operada conforme 

um plano próprio de controle da água, prevendo as descargas de seu 

reservatório de acordo com a sua alimentação a montante e as necessidades 

de vazão a jusante. Em períodos de seca, descargas graduais de cada 

reservatório são coordenadas para garantir quantidade de água disponível por 

toda a bacia hidrográfica. 

Esse procedimento implica em reduzir o nível dos reservatórios 

(deplecionamento) propiciando maior capacidade de armazenamento antes da 

estação chuvosa. Desse modo, é possível controlar com eficácia a ocorrência 

de enchentes. 

No entanto, essa funcionalidade potencial dos reservatórios 

caracteriza-se por ser uma alternativa dificilmente aplicada em grandes bacias 

(>10.000 km2), em razão do grande volume necessário para amortecimento, 

elevando em demasia os custos com a desapropriação da área necessária ao 

armazenamento, bem como com a própria construção de um barramento de 

grande porte, como seria o caso (MEES, 2016, p. 10). 

Modernamente, um uso muito notável das barragens e seus 

reservatórios é a geração de energia hidrelétrica. 
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O uso da água como forma de energia tem sido feito desde a era 

romana. Inicialmente, utilizou-se da força motriz proporcionada pela água para 

movimentar moinhos, desencadeando diversos processos mecânicos como 

moer grãos, cortar madeira, mover tecelagens (WALZ et al., 2008, p. 34). 

No início do Século XIX, foi desenvolvida a turbina hidráulica. Esse 

mecanismo, além de muito mais eficiente que os moinhos, deu azo, em 

meados daquele século, ao aproveitamento da energia hidráulica para se 

produzir eletricidade, utilizando-se da água em movimento para girar uma 

turbina conectada por um eixo a um gerador (WALZ et al., 2008, p. 34). 

A hidroeletricidade, em comparação com outras fontes de eletricidade 

que se utilizam da queima de combustíveis (carvão, óleo, gás), possui uma 

grande vantagem de ser uma fonte de energia renovável, pois a água, matéria 

prima dessa energia, não é consumida pelo processo de geração da 

eletricidade, permanecendo disponível para outros usos, antes e após o 

processo de geração. 

Além de renovável, a hidroeletricidade é considerada uma fonte de 

energia limpa, sobretudo quando comparada a outras fontes de equivalente 

potencial energético na atualidade, na medida em que não envolve no 

processo de geração de eletricidade a queima de combustíveis fósseis. 

O potencial de geração de energia por uma usina hidrelétrica depende 

fundamentalmente da altura que a água cai até chegar à turbina, bem como do 

volume de água que passa por ela. Isto porque, quanto maior for a força da 

água ao girar a turbina, maior será a quantidade de energia elétrica que poderá 

ser produzida pelo gerador conectado à turbina. 

Alguns fatores primordiais precisam ser avaliados para se selecionar 

pontos mais adequados para a construção de uma unidade de aproveitamento 

hidrelétrico. Locais onde se possa obter o maior desnível possível para a queda 

d’água, barramentos de menor extensão, como também a menor amplitude de 

áreas alagadas. Essa avaliação é fundamental para que o retorno do 

investimento possa ser maximizado e os impactos ambientais minimizados 

(MEES, 2016, p. 12). 

A maior estabilidade do nível dos reservatórios, em comparação com 

os rios em suas condições naturais, propicia também um aproveitamento mais 
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eficaz e eficiente de outro importante vetor de desenvolvimento que é a 

navegação fluvial. 

A navegação fluvial, comparativamente a outros meios de transporte 

como o rodoviário e mesmo o ferroviário, apresenta vantagens muito 

consideráveis, como a capacidade de cada embarcação de transportar cargas 

de grandes dimensões, aliada à maior economia de combustível necessário. 

Por conseguinte, a navegação fluvial se revela como o menos poluente 

entre os meios de transporte de massa. Para se transportar uma determinada 

carga por um longo percurso, por exemplo, os transportes rodoviário e 

ferroviário demandam, respectivamente, dez e cinco vezes mais combustível 

do que o transporte fluvial através de barcaças (WALZ et al., 2008, p. 41). 

Os rios, devido a diversos fatores naturais como uma maior amplitude 

de variação de nível e vazão, leitos instáveis em decorrência de processos 

erosivos e de sedimentação, ou obstáculos naturais como corredeiras, acabam 

sendo suscetíveis a maiores obstáculos e limitações quanto à sua exploração 

para fins de navegação. 

A melhoria na navegação fluvial, contudo, “é resultado de planejamento 

e desenvolvimento abrangente das bacias fluviais com barragens, eclusas e 

reservatórios regulados para exercer um papel vital na obtenção de benefícios 

econômicos em escala regional e nacional” (WALZ et al., 2008, p. 36). 

Outro uso da água que apresenta um grande potencial de exploração 

nos reservatórios é a pesca e a piscicultura. Ambos não geram, normalmente, 

impactos nos aspectos de quantidade e qualidade das águas; antes, requerem 

que os níveis de quantidade e qualidade sejam mantidos em padrões de 

qualidade adequados (GRANZIERA, 2001, p. 134). O que, portanto, reforça o 

apelo em prol da preservação dos recursos hídricos, tanto em aspectos 

quantitativos como qualitativos. 

Além das funções principais para as quais usualmente são projetadas 

as barragens, os reservatórios costumam trazer consigo um outro uso que, 

embora secundário na maioria dos casos do ponto de vista da concepção do 

projeto, pode proporcionar significativa contribuição ao desenvolvimento 

regional, que é a recreação e o turismo. 

Especialmente em lugares onde não há grande disponibilidade de água 

superficial de forma natural, os reservatórios oferecem uma relevante 
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oportunidade de exploração turística diante das opções de lazer 

proporcionadas pelo ambiente aquático, como a balneariabilidade de praias 

artificiais, prática de esportes náuticos, pesca amadora e esportiva, ecoturismo, 

entre outras atividades recreativas afins. 

 

4.3  O PAPEL DOS RESERVATÓRIOS NA GESTÃO HÍDRICA 

 

Na gestão dos recursos hídricos, as bacias hidrográficas são uma 

unidade territorial mais adequada do que outros limites geográficos ou 

geopolíticos (como municípios, estados ou mesmo países) para o 

planejamento, gerenciamento e execução das políticas e ações pertinentes. 

Muitas das maiores bacias hidrográficas do mundo situam-se em 

espaços territoriais que abrangem mais de um país. Tal realidade, 

notadamente, demanda uma atuação coordenada entre esses países para uma 

gestão eficaz dos recursos hídricos (WALZ et al., 2008, p. 14). 

Não por acaso, a Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), estabeleceu, entre os fundamentos dessa Política, 

que “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” (art. 1º, inciso V). 

Conforme explica Veiga da Cunha, citado por Maria Luiza Machado 

Granziera em sua obra “Direito de Águas”: 

 
situações típicas são, por exemplo, as que ocorrem numa bacia 
hidrográfica internacional em resultado da utilização de cursos de 
água para recepção de efluentes ou da transferência de água de uma 
bacia hidráulica internacional para outras bacias, operações estas 
realizadas por países de montante com manifestos prejuízos para 
países situados a jusante. 
Outras situações típicas de confrontação de interesses nacionais são 
as decorrentes do aproveitamento de troços fronteiriços de cursos de 
água, que, obviamente, só podem ser resolvidos com base em 
acordos entre os países confinantes. 
Por outro lado, a progressiva carência de água implica a necessidade 
de melhorar o aproveitamento dos recursos hídricos através de uma 
gestão integrada no âmbito das bacias hidrográficas. Se as bacias 
hidrográficas incluem territórios de dois ou mais países, então esta 
gestão, para ser eficaz, tem necessariamente que envolver a 
cooperação entre aqueles países. (GRANZIERA, 2001, p. 62-63)  

 



30 
 

 
 

Para que se tenha clara a ideia de bacia hidrográfica, vale lançar mão 

de alguns conceitos. A Instrução Normativa nº 4/2000, do Ministério de Meio 

Ambiente, em seu art. 2º, inciso IV, define bacia hidrográfica como “área de 

drenagem de um curso d’água ou lago” (MMA, 2000). No Dicionário de 

Ecologia e Ciências Ambientais, bacia hidrográfica é definida como a “área total 

de superfície de terreno na qual um aquífero ou um sistema fluvial recolhe sua 

água” (ART. 2001, p. 50). 

Segundo glossário disponível no site do Ministério de Meio Ambiente, 

bacia hidrográfica é assim conceituada:  

 
conjunto de terras onde ocorre a captação de água para um rio 
principal e seus afluentes; numa bacia hidrográfica, a água brota de 
nascentes e escoa para pontos mais baixos, formando córregos, 
riachos e ribeirões que criam o rio principal. (MMA, 2012) 

 

Outro glossário de termos empregados em gestão de recursos hídricos, 

elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos do Estado de Sergipe, traz ainda uma outra definição um pouco mais 

completa de bacia hidrográfica: 

 
É uma área definida topograficamente (divisor com outra bacia 
hidrográfica), onde toda a chuva que cai no seu interior é drenada por 
um curso d’água (rio principal) ou um sistema conectado de cursos 
d’água (afluentes ao rio principal) tal que toda vazão efluente é 
descarregada através de uma simples saída (‘boca’ do rio) no ponto 
mais baixo da área. (SRH/SERGIPE) 

 

Uma gestão integrada da água nas bacias hidrográficas é fundamental 

para que se possa buscar satisfazer as demandas por água sem sacrificar os 

usos existentes. Nessa perspectiva, algumas questões necessitam ser tratadas 

no âmbito das bacias hidrográficas, como a formulação de estratégia para 

fornecimento de vazão adequada de água e, ao mesmo tempo, manter níveis 

apropriados nos reservatórios; atendimento às demandas domésticas, 

agrícolas e industriais sem causar prejuízos ao meio ambiente; monitoramento 

permanente buscando sempre manter a boa qualidade da água (WALZ et al., 

2008, p. 37). 

A propósito dos diversos usos dos recursos hídricos nas atividades 

humanas e seus impactos, Veiga da Cunha, citado por Maria Luiza Machado 

Granziera, bem observa que: 
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das várias utilizações resultam efeitos que podem ser de diferente 
natureza. Assim, algumas das utilizações, como abastecimento 
urbano ou a irrigação, implicam o consumo de uma certa quantidade 
de água que não é diretamente restituída às fontes de abastecimento 
iniciais; outras utilizações, como o abastecimento de certas indústrias, 
podem não implicar a redução da quantidade de água mas apenas 
deterioração de sua qualidade, ocasionada pela poluição; outras, 
ainda, como a produção de energia elétrica, em aproveitamento sem 
armazenamentos importantes não acarretam praticamente prejuízo 
nem da quantidade nem da qualidade da água. (GRANZIERA, 2001, 
p. 123) 

 

Além da bacia hidrográfica como unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei nº 9.433/97 

estabeleceu em seu art. 1º outros importantes fundamentos dessa Política, cuja 

descrição se faz oportuna: 

 
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. (BRASIL, 1997)  

 

Após elencar os fundamentos da PNRH, a citada Lei definiu em seu 

art. 2º os objetivos dessa Política, a saber: 

 
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. (BRASIL, 1997)  

 

Vê-se, assim, que a Lei nº 9.433/97, ao instituir a PNRH, bem 

estabeleceu como fundamentos dessa Política o reconhecimento da água 

como um “bem de domínio público”, “recurso natural limitado” e “dotado de 

valor econômico”. E, nesse trilhar de alinhamento aos ditames do art. 225 da 
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Constituição Federal, a Lei previu como o primeiro dos objetivos da PNRH 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”. 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo faz uma crítica incisiva à redação do 

inciso I do art. 1º da citada Lei nº 9.433/97. Para o eminente doutrinador: 

 
(...) aludida lei, no seu art. 1º, ao estabelecer os fundamentos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, refletiu uma impropriedade. 
No inciso I desse artigo, preceituou-se que a água é um bem de 
domínio público. Tal assertiva padece de inconstitucionalidade, 
porquanto, conforme foi demonstrado, a água é um bem tipicamente 
ambiental, sendo, portanto, de uso comum do povo, e, em 
conformidade com a Lei n. 8.078/90 (art. 81, parágrafo único, I), bem 
difuso. Dessa forma, o art. 1º, I, encontra-se em total desarmonia com 
o Texto Constitucional, não encontrado nesse qualquer suporte de 
validade. (FIORILLO, 2011, p. 296) 

 

Opinião diversa, contudo, é apresentada pelos professores Edson Luiz 

Peters, Paulo de Tarso de Lara Pires e Jaqueline de Paula Heimann. No 

entender dos referenciados autores, a expressão “bem de domínio público” 

presente no dispositivo legal em comento apenas “decorre do enquadramento 

da ‘água’ nos ‘bens de uso comum do povo’, previstos no art. 225 da 

Constituição Federal.” Observam ainda que o Código Civil Brasileiro, ao dispor 

acerca dos bens públicos em seu art. 99, prevê que são bens públicos “os de 

uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças” (inciso I). 

Logo, esclarecem: 

 
Dizer que a água é “um bem de domínio público” não quer dizer que o 
Poder Público seja proprietário da mesma, mas, sim, que este é o 
gestor do bem no interesse de toda a coletividade. 
Quanto a afirmar que a água é “bem de uso comum do povo”, 
significa dizer que o uso da água deve se dar de forma a atingir todos 
os que dela necessitam, sem privilegiar uma determinada pessoa, 
seja física ou jurídica. (PETERS et al., 2015, p. 101-102) 

 

Édis Milaré, do que se depreende, corrobora essa opinião: 

 
A publicização dos recursos hídricos no Brasil foi objeto de 
preocupação do constituinte de 1988, ao estabelecer que todas as 
águas são públicas, do domínio da União ou dos Estados, incluído, 
por extensão, o Distrito Federal, conforme sua localização. 
Ao caracterizar a água como “bem de domínio público”, o inciso em 
comento apenas, e em boa hora, reitera o princípio constitucional. 
(MILARÉ, 2009, p. 496) 
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De todo modo, uma coisa é certa: o reconhecimento da água como um 

bem de caráter público – ou seja, transindividual – implica não apenas direitos, 

mas também deveres. Como bem assevera o referenciado professor, sendo a 

água “um bem finito, sua preservação reclama empenho não só do Poder 

Público, mas em especial de toda coletividade, através de usos moderados, 

evitando-se desperdícios” (FIORILLO, 2011, p. 296). 

Da leitura dos três objetivos da PNRH supracitados, não é difícil 

perceber como a busca por sua consecução converge diretamente para uma 

gestão integrada da água no âmbito das bacias hidrográficas. E, nesse 

propósito, os reservatórios artificiais oferecem grande parcela de contribuição, 

precipuamente no sentido de propiciar segurança e estabilidade quanto à 

disponibilidade de água para suprimento das mais diversas demandas. 

Historicamente, o grande desafio em matéria de gestão de recursos 

hídricos continua sendo, basicamente, contar com disponibilidade de água em 

quantidades suficientes e com qualidade adequada onde esse recurso se faz 

necessário. Justamente nesse sentido, a propósito, o primeiro dos três 

objetivos traçados pela Lei nº 9.433/97 para a Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

O art. 2º, inciso I, da citada Lei, concatenado, diga-se de passagem, 

com o que preceitua o art. 225 da Constituição Federal de 1988, tendo como 

norte o princípio do desenvolvimento sustentável, previu que a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos, deve ser assegurada tanto à atual como às futuras gerações. 

Para atender a essa necessidade, que envolve demandas domésticas, 

agrícolas, industriais, a obtenção de água como recurso hídrico se dá a partir 

de quatro fontes principais: lençóis freáticos, lagos naturais, rios e reservatórios 

artificiais. Dessas fontes, a única que pode ser efetivamente administrada são 

os reservatórios, no sentido de oferecer suprimento à demanda de água (como 

também de energia em muitos casos) de grandes comunidades, regiões e 

países (WALZ et al., 2008, p. 36-37). 

Os reservatórios artificiais, sendo estruturas que permitem o 

armazenamento da água nos períodos de maior disponibilidade hídrica para 

sua disponibilização em períodos de maior estiagem, funcionam como 

ferramenta crucial na gestão hidrológica, precipuamente no âmbito das bacias 
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hidrográficas em que se inserem, permitindo uma utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, consoante preceitua o segundo objetivo da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.433/97). 

O já citado Relatório Mundial das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2016 (UN-WATER, 2016) aponta a 

água como condição fundamental para a criação de empregos, tanto em 

relação a trabalhos diretamente relacionados à gestão desse recurso 

(abastecimento, infraestrutura, tratamento de águas residuais etc.), como em 

setores econômicos que fazem uso intensivo de recursos hídricos (agricultura, 

pesca, energia, indústria etc.). Ademais, “o acesso à água potável e ao 

saneamento promove uma força de trabalho qualificada e saudável, um 

elemento essencial para o crescimento” (ONU, 2016). 

Segundo aponta o referido Relatório, 78% dos empregos em todo o 

mundo são dependentes da água (UN-WATER, 2016). O impacto econômico 

do acesso à água é notável. Os vários estudos citados no Relatório “mostram 

correlação positiva entre o investimento no setor hídrico e o crescimento 

econômico” (ONU, 2016). Nesse sentido, o Relatório traz um dado muito 

expressivo: 

 
Do ponto de vista da saúde mundial, um dos maiores desafios 
relacionados aos recursos hídricos é a provisão inadequada de 
serviços de abastecimento de água, saneamento e higiene (WASH), 
que estão associados a perdas econômicas mundiais de US$ 260 
bilhões por ano e direta e fortemente relacionados com a diminuição 
da produtividade (WHO, 2012). Embora a solução seja cara, as taxas 
de retorno estimadas sobre os investimentos em abastecimento de 
água e saneamento são impressionantes: a cada US$ 1 investido em 
WASH, pode-se ter o retorno de US$ 3 a US$ 34, conforme a região 
e a tecnologia utilizada (HUTTON AND HALLER, 2004). (UN-WATER, 
2016) 

 

Uma outra função das mais ancestrais dos reservatórios, como visto, é 

o controle de enchentes. Desde tempos muito remotos, civilizações se valeram 

da construção de barragens como forma de controlar e equilibrar as vazões 

dos rios em períodos de grandes cheias ocasionadas por volumes intensos de 

precipitação em determinadas épocas do ano, protegendo assim comunidades 

a jusante dos reservatórios de sofrerem efeitos catastróficos causados pelas 

enchentes. Esse recurso proporcionado pelos reservatórios, conquanto 

primitivo, é ao mesmo tempo bastante atual, o que se confirma pelo seu 
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alinhamento ao terceiro objetivo da PNRH, previsto no inciso III do art. 2º da Lei 

nº 9.433/97. 

Essas e outras nuances da gestão dos recursos hídricos convergem 

para um importante fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos que 

é o uso múltiplo das águas (art. 1º, inciso IV, da Lei nº 9.433/97). Essa diretriz 

apontada pela Lei encontra-se de fato muito alinhada com uma característica 

bastante típica dos reservatórios, que é justamente proporcionar uma 

maximização e otimização dos usos possíveis dos recursos hídricos. 

Para países em desenvolvimento, sobretudo, os reservatórios de usos 

múltiplos tornam-se projetos importantes frente os vários benefícios que podem 

ser proporcionados às populações através de um mesmo investimento (WALZ 

et al., 2008, p. 17). 

O uso múltiplo dos recursos hídricos, com efeito, é uma premissa que 

se vincula não apenas com o ideal de máximo proveito possível desses 

recursos em si mesmos considerados, mas, antes, afigura-se como um pilar do 

desenvolvimento socioeconômico sustentável de toda a área de influência – 

notadamente, as bacias hidrográficas. 

A esse respeito, salienta Maria Luiza Machado Granziera: 

 
Embora se possam encontrar inúmeros exemplos diferentes de 
planejamento de recursos hídricos, a tendência moderna é não se 
considerarem, a priori, quaisquer utilizações preferenciais, mas sim 
contemplar uma série de usos segundo uma perspectiva de gestão 
global, visando à utilização racional da bacia hidrográfica. Isso porque 
as bacias hidrográficas são hoje consideradas indivisíveis, e seu 
aproveitamento deve ser o mais otimizado possível, no intuito de 
proporcionar um melhor desenvolvimento econômico e social à 
região. (GRANZIERA, 2001, p. 63) 

 

Paulo Affonso Leme Machado é ainda mais incisivo acerca do aspecto 

vinculante desse fundamento da PNRH estabelecido pela Lei nº 9.433/97: 

 
Há vedação legal de ser privilegiado um uso ou somente alguns usos. 
O estudo da viabilidade ecológica da outorga de vários e 
concomitantes direitos de uso é matéria imperativa em face do art. 1º, 
IV, e diante do art. 13, parágrafo único, que afirma: ‘A outorga de uso 
dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes’. Ao 
Poder Público está explicitamente proibida a outorga de direito de uso 
que somente possibilite um único uso das águas. Portanto, devem ser 
anulados, administrativa ou judicialmente, atos de outorga de direito 
de uso e plano de recursos hídricos que ofendam essas normas 
legais. (MACHADO, 2012, p. 510-511)  
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O uso múltiplo e intensificado dos recursos hídricos, no entanto, 

demanda uma atuação adequadamente planejada e integrada, precipuamente 

no âmbito da respectiva bacia hidrográfica, unidade territorial estabelecida pela 

Lei nº 9.433/97 para implementação da PNRH. 

Nessa perspectiva, para que se possa assegurar a necessária 

disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos, faz-se fundamental a instituição de instrumentos de planejamento que 

possibilitem o alcance dos objetivos da PNRH. 

Esse planejamento na gestão dos recursos hídricos procura definir 

melhores alternativas de utilização desses recursos, almejando os melhores 

resultados econômicos, sociais e ambientais. Busca soluções principalmente 

com objetivo de minimizar conflitos pelo uso da água, tendo em vista os 

múltiplos interesses envolvidos (dos usuários da água, do poder público, da 

sociedade civil organizada) e as múltiplas metas a serem alcançadas (sejam de 

cunho econômico, financeiro, social ou ambiental). Objetiva ainda propiciar a 

prevenção e mitigação de eventos hidrológicos críticos, como secas e 

inundações. É um processo essencialmente interativo, haja vista a variabilidade 

natural do ciclo hidrológico e as incertezas quanto aos cenários de 

desenvolvimento socioeconômico (ANA, 2011). 

A Lei nº 9.433/97 prevê, em seu art. 5º, os instrumentos da PNRH, dos 

quais dois são instrumentos de planejamento: os planos de recursos hídricos 

(inciso I) e o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água (inciso II). 

Os instrumentos de planejamento da PNRH são muito importantes na 

prevenção e solução de problemas relacionados à gestão dos recursos 

hídricos. Devem ser elaborados levando em conta os interesses sociais, 

econômicos, políticos, ambientais, os quais precisam ser negociados e 

compromissados no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos 

de recursos hídricos (ANA, 2011). Segundo o art. 6º da Lei nº 9.433/97, os 

Planos de Recursos Hídricos (PRHs) são planos diretores, que visam 

“fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.” 

O art. 7º da Lei nº 9.433/97 prevê o conteúdo mínimo dos PRHs, 

estabelecendo que (os PRHs) “são planos de longo prazo, com horizonte de 
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planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e 

projetos”. Conforme observa Édis Milaré: 

 
O fundamental na execução dos planos diretores é o envolvimento da 
sociedade civil, como um todo, e dos principais usuários dos recursos 
hídricos, em especial, no processo de sua elaboração. Esse processo 
pode ser dividido em três partes fundamentais: (i) um diagnóstico 
para o conhecimento das condições ambientais e do potencial hídrico 
da bacia, com aplicação de modelos de avaliação de recursos 
hídricos; (ii) o estabelecimento de modelos de gestão de recursos 
hídricos; e (iii) o Plano Diretor propriamente dito, que consiste na 
determinação de metas e estratégias de aproveitamento dos recursos 
hídricos para o desenvolvimento sustentável da bacia, orientado 
pelos resultados obtidos do diagnóstico. (MILARÉ, 2009, p. 499) 

 

Os PRHs exercem um papel fundamental para a consecução de uma 

gestão integrada dos recursos hídricos, em consonância com o que preconiza 

a Lei nº 9.433/97. Édis Milaré, com propriedade, salienta que: 

 
A gestão hídrica depende de planejamento institucionalizado, não 
podendo o uso das águas ser condicionado apenas a planos setoriais 
e, o que é pior, à decisão de cada caso concreto, sem vinculação com 
o planejamento do uso dos recursos hídricos da bacia. O Plano visa, 
entre outras coisas, a evitar ou a coibir casuísmos. (MILARÉ, 2009, p. 
499) 

 

Os PRHs serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

também para o país (art. 8º da Lei nº 9.433/97). A partir dos planos de bacias 

hidrográficas, têm sido construídos Planos Estaduais de Recursos Hídricos. 

Esses Planos Estaduais buscam incorporar as propostas dos diversos Comitês 

de Bacia Hidrográfica, compatibilizando-os. Na esfera federal, o Plano Nacional 

de Recursos Hídricos é aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), atualmente através da Resolução nº 58, de 30/01/2006. 

Outro instrumento da PNRH, o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo seus usos preponderantes, “representa o estabelecimento da 

meta de qualidade da água a ser alcançada, ou mantida, em um segmento de 

corpo de água, de acordo com os usos pretendidos” (ANA, 2011). 

Conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 9.433/97, tal enquadramento visa 

“assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas” (inciso I), bem como “diminuir os custos de combate à 

poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes” (inciso II). 
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O quadro abaixo mostra a relação entre as classes de enquadramento 

e os respectivos usos das águas doces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, esse instrumento está disciplinado precipuamente pela 

Resolução nº 357/2005 do CONAMA, que “dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes”, além de 

outras providências. 

 

4.3.1 A proteção jurídica dos corpos hídricos e sua importância ambiental 

 

A absoluta essencialidade da água para a preservação da vida humana 

é condição que, por si só, evidencia a imperiosa necessidade de que o cuidado 

com esse recurso natural tão precioso seja proporcional ao valor intangível que 

ele representa. 

Figura 5 – Relação entre as classes de enquadramento e os usos respectivos das águas 
doces 

Fonte: ANA, 2016. 
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Infelizmente, porém, a cultura de preservação, cuidado, uso racional e 

sustentável, ainda não é realidade em muitos lugares do mundo. 

Tem sido crescente, no entanto, uma onda de conscientização nas 

últimas décadas acerca do quão imprescindível é a preservação desse recurso 

natural, do qual depende a própria vida no planeta. 

De fato, os efeitos nefastos do mau uso, da contaminação, do 

desperdício, têm afligido populações ao redor do mundo, notadamente aquelas 

mais vulneráveis, tanto do ponto de vista social quanto econômico. 

A água, durante muito tempo vista como um recurso abundante, de uso 

irrestrito e praticamente inesgotável, hoje certamente já não pode ser mais 

assim considerado, sob pena de padecimento de flagelos e mazelas sociais e 

econômicas de patamares verdadeiramente catastróficos. 

Certamente um dos elementos que servem à proteção da água, como 

recurso hídrico, é a vegetação ciliar aos corpos hídricos. 

A Lei nº 12.651, de 25/05/2012 – Código Florestal –, similarmente ao 

que já previa o Código anterior (Lei nº 4.771/65), dispõe em seu art. 2º, caput, 

que as florestas existentes no território nacional, bem como as demais formas 

de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, “são 

bens de interesse comum a todos os habitantes do País”, sendo que o direito 

de propriedade sobre essas áreas será exercido com limites, conforme a 

legislação e, especialmente, o próprio Código Florestal estabelecerem. 

O art. 3º, inciso II, do Código Florestal, traz uma definição do que deva 

ser entendida como Área de Preservação Permanente (APP), a saber: 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e assegurar o bem-estar das populações humanas; (BRASIL, 2012) 

 

O Código Florestal tratou das Áreas de Preservação Permanente, em 

particular, nos arts. 4º a 9º, onde dispôs, basicamente, sobre a delimitação 

dessas áreas (arts. 4º a 6º) e o regime de sua proteção (arts. 7º a 9º). 

Também semelhantemente ao que já dispunha o Código Florestal 

anterior, duas são as categorias gerais de APP disciplinadas pelo novo Código. 
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A primeira categoria, prevista nos arts. 4º e 5º, consiste em áreas que 

são consideradas como de preservação permanente pelo próprio efeito da lei 

(Código Florestal), não demandando qualquer ato do Poder Público que assim 

as estabeleçam como tal, pois essa qualificação decorre de características 

naturais dessas áreas. 

Já a segunda categoria de APP instituída pelo Código Florestal 

encontra-se prevista em seu art. 6º, onde são descritas algumas finalidades às 

quais possam se destinar determinadas áreas cobertas com florestas ou outras 

formas de vegetação, a saber: 

a) conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 

deslizamentos de terra e de rocha; 

b) proteger as restingas ou veredas; 

c) proteger várzeas; 

d) abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

e) proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural 

ou histórico; 

f) formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

g) assegurar condições de bem-estar público; 

h) auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 

militares; 

i) proteger áreas úmidas, especialmente as de importância 

internacional. 

Nesse caso, porém, para serem consideradas como APP, haverá 

necessidade de ato do Chefe do Poder Executivo declarando tais áreas como 

sendo de interesse social. 

Dentro da primeira categoria acima citada, o art. 4º do Código Florestal 

elenca, nos seus incisos I a XI, as áreas a serem consideradas como APP. 

Especificamente no que toca a cursos d’água em geral, dispõem os incisos I a 

IV: 

 
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 
largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água 
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 
50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; (BRASIL, 2012) 

 

Os parágrafos 1º, 4º, 5º e 6º do art. 4º tratam de algumas situações que 

se excepcionam em relação às hipóteses descritas nos incisos do caput. 

Os parágrafos 1º e 4º tratam de dispensa de APP no entorno de 

determinados corpos hídricos. O parágrafo 1º prevê que não será exigida APP 

no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais. O parágrafo 4º 

dispensa a reserva da faixa de proteção em acumulações naturais ou artificiais 

de água com superfície inferior a 1 hectare, vedada nova supressão de áreas 

de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente. 

Já os parágrafos 5º e 6º dispõem acerca de usos excepcionais em APP 

no caso de pequenas propriedades rurais em condição especial. 

O parágrafo 5º, por exemplo, admite, para a pequena propriedade ou 

posse rural familiar, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de 

ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou 

lagos. Isso, porém, sob a condição de que essa atividade não implique em 

supressão de novas áreas de vegetação nativa, que seja conservada a 

qualidade da água e do solo, bem como que seja protegida a fauna silvestre. 

Vale dizer que a pequena propriedade ou posse rural familiar de que 

trata o dispositivo legal supracitado deve ser entendida, nos termos do art. 3º, 

inciso V, do Código Florestal, como aquela explorada mediante o trabalho 

pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 

assentamentos e projetos de reforma agrária, que atenda os requisitos 
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previstos na Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais – Lei nº 11.326/2006). 

O parágrafo 6º do mesmo art. 4º admite, para imóveis rurais com até 

15 módulos fiscais, nas faixas marginais de lagos e lagoas naturais ou qualquer 

curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 

borda da calha do leito regular, a prática da aquicultura e a infraestrutura física 

diretamente a ela associada, desde que obedecidas algumas condições, a 

saber: 

a) sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de 

recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com 

norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 

b) esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de 

gestão de recursos hídricos; 

c) seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 

d) o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

e) não implique novas supressões de vegetação nativa. 

Essas Áreas de Preservação Permanente, instituídas pelo Código 

Florestal, podem ser classificadas basicamente em três grupos, conforme a 

função que desempenham (PETERS et al., 2014, p. 63): 

a) proteger recursos hídricos e assegurar o ciclo das águas; 

b) proteger a estabilidade geológica do solo e da paisagem; 

c) proteger a biodiversidade. 

As APPs que constituem as matas ciliares são, comumente, a forma 

mais conhecida de área de preservação. Historicamente, essas áreas sempre 

estiveram em maior evidência, integrando programas, projetos e ações tanto do 

Poder Público quanto da iniciativa privada e entidades da sociedade civil em 

geral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Faixa de proteção do reservatório de Itaipu 

Fonte: Itaipu Binacional. Disponível em: 
<http://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/fotos?page=3> 
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De fato, as matas ciliares afiguram-se fundamentais à preservação dos 

corpos hídricos, na medida em que formam em seu entorno uma proteção 

natural a esse ambiente. Essas APPs possuem diversas e essenciais funções, 

como: 

 
[...] alimentar e servir de abrigo e maternidade para fauna terrestre e 
aquática (ictiofauna), conter a erosão e assoreamento dos cursos 
d’água, servir de corredores de fauna e troca gênia, guardar a água e 
colaborar na recarga dos mananciais, preservar a umidade e manter 
o ciclo hídrico, filtrar e reduzir o impacto das enxurradas, realizar a 
fotossíntese e absorção de dióxido de carbono – CO2, conter os 
resíduos de agrotóxicos aplicados largamente na agropecuária, 
manter o equilíbrio climático e amenizar o aquecimento global etc. 
(PETERS et al., 2014, p. 63) 

 

É pertinente enfatizar que o título de “preservação permanente” 

atribuído a essas áreas não se dá sem razão. Preservar, segundo o Novo 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa, significa “livrar de algum mal; manter 

livre de corrupção, perigo ou dano; conservar” (FERREIRA, 2004, p. 1.625). O 

termo permanente, por sua vez, consiste naquilo “que permanece; contínuo, 

ininterrupto; constante” (FERREIRA, 2004, p. 1.542). De modo que tais áreas 

se revestem de especial proteção legal, devendo a sua integridade ser mantida 

de forma constante. 

Essa proteção, vale dizer, aplica-se não só a florestas e flora nativa, 

mas também a vegetação que tenha sido plantada (por reflorestamento, por 

exemplo). Se porventura a vegetação original de determinada APP venha a ser 

suprimida por alguma razão (incêndio, desmatamento), outra vegetação que 

venha a ser plantada em substituição também será igualmente considerada 

como de preservação permanente (GRANZIERA, 2001, p. 101). 

Há que se atentar, porém, para o fato de que o Código Florestal 

vigente apresenta uma diferença conceitual em relação à lei anterior, no que 

diz respeito à definição das APPs. Enquanto a legislação revogada considerava 

como de preservação permanente “as florestas e demais formas de vegetação 

natural” situadas nos locais e nas metragens por ela determinadas (art. 2º), o 

novo Código se refere simplesmente à respectiva área protegida, estando ou 

não coberta por vegetação (PETERS et al., 2014, p. 64). 

Não obstante, uma outra diferença entre o novo Código Florestal e a lei 

revogada que merece ser destacada é que, enquanto o Código antigo, ao tratar 
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das matas ciliares, se referia a qualquer curso d’água, a nova lei se refere a 

qualquer curso d’água natural. 

De modo que, em se tratando de cursos d’água artificiais, vale dizer, 

que sejam produto de edificação humana (como, por exemplo, um canal 

construído para atender irrigação agrícola mediante captação de água num 

outro curso natural; ou então em caso de alteração do próprio leito natural de 

um rio através de canalização, situação bastante comum em grandes centros 

urbanos), a rigor, não haverá que se falar em obrigatoriedade de mata ciliar 

como Área de Preservação Permanente no seu entorno. 

A metragem da APP para os cursos d’água em áreas não consolidadas 

não foi alterada pelo novo Código. Porém, a nova lei promoveu uma alteração 

significativa no tocante ao critério acerca do ponto de referência para medição 

da faixa marginal. 

Como o Código anterior era omisso nesse ponto, a questão havia sido 

disciplinada pela Resolução nº 303/2002 do CONAMA, a qual estabelecia que 

a faixa marginal seria medida a partir do nível mais alto dos corpos d’água, em 

projeção horizontal, assim entendido esse ponto mais alto como o “nível 

alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou 

intermitente”. Já o novo Código Florestal, no art. 4º, inciso I, estabeleceu que 

as faixas marginais da APP serão consideradas “desde a borda da calha do 

leito regular”, de qualquer curso d’água natural perene e intermitente (excluídos 

os efêmeros), nas metragens ali previstas. Essa referência adotada pelo novo 

Código é conceituada no inciso XIX do art. 3º, como “a calha por onde correm 

regularmente as águas do curso d’água durante o ano”. Desse modo, os 

marcos atingidos pelas águas em períodos de seca ou de cheia não serão 

relevantes para a definição da APP. 

O novo critério trazido pelo novo Código Florestal, em que pese, do 

ponto de vista prático, torne mais fácil e clara a definição da APP, mostra-se 

criticável sob a perspectiva ambiental. 

Estabelecer a linha da faixa marginal (mata ciliar) no local por onde 

regularmente a água corre ao longo do ano é, visivelmente, um critério mais 

objetivo e estável. No entanto, esse critério representa riscos à adequada 

proteção ambiental das APPs ciliares, na medida em que os cursos d’água 

naturais possuem uma área marginal sazonalmente inundável, que, em 
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determinados períodos do ano, a depender do volume de chuvas mais 

intensas, acabam sendo inundadas. 

A inundação dessas zonas marginais pode inclusive provocar 

desastres naturais, pois a água que chega até esses limites invariavelmente 

destrói o que possa estar situado nessas áreas. 

A propósito, a importância desse fenômeno se notabiliza pela previsão 

trazida pelo próprio Código Florestal acerca dos conceitos elencados nos 

incisos XXI e XXII do art. 3º, de “várzea de inundação ou planície de 

inundação”, como “áreas marginais a cursos d’água sujeitas a enchentes e 

inundações periódicas”, e, ainda, de “faixa de passagem de inundação”, esta 

como “área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d’água que 

permite o escoamento da enchente”. 

Conquanto se tratem de situações diversas, essa característica de 

sazonalidade das inundações faz lembrar um outro ambiente hídrico sujeito a 

oscilações e intermitências, cuja tutela ambiental adequada se afigura deveras 

fundamental para garantir a vitalidade dos cursos d’água, quais sejam, as 

nascentes e os chamados olhos d’água. 

O tratamento dado às APPs que formam o entorno desses ambientes 

inicialmente não se alterou com o novo Código Florestal. Sua metragem 

continua sendo de um raio mínimo de 50 metros, qualquer que seja sua 

situação topográfica. Porém, uma alteração no texto do novo Código – 

promovida primeiramente pela Medida Provisória nº 571/2012, posteriormente 

convertida na Lei nº 12.727/2012 – modificou um conceito previsto no 

dispositivo correspondente do Código antigo e que era objeto de certa 

controvérsia, que era o de intermitência das nascentes, para fins de 

constituição de APP no seu entorno. 

A crítica que se fazia ao fato da lei considerar como APP o entorno de 

nascentes mesmo que intermitentes, consistia basicamente na dificuldade e 

insegurança para se determinar a exata localização dessas nascentes e assim 

poder dar cumprimento à legislação, já que a intermitência dessas fontes 

implica, por definição, num fluxo descontínuo de água, que se faz presente 

apenas nas estações mais chuvosas. 

Originalmente, o novo Código Florestal simplesmente deixou de atribuir 

às nascentes o predicado da intermitência, como o fazia expressamente o 
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Código revogado. Porém, apenas o silêncio da nova lei quanto a esse conceito 

pareceu não soar com suficiente eloquência. O legislador optou então por 

modificar a redação do novel Código – precisamente, o inciso IV do art. 4º –, 

para textualmente atribuir às nascentes um atributo antagônico ao da antiga 

intermitência, qual seja, o de perenidade dessas fontes, para fins de ser 

considerada como APP a área do seu entorno. 

A constituição de APP na forma de mata ciliar como forma de proteger 

os corpos hídricos também se aplica aos reservatórios artificiais de água. 

O Código Florestal anterior já previa, em seu art. 2º, alínea “b”, que 

seriam consideradas de preservação permanente, pelo próprio efeito da lei, “as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, 

lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais”. 

Como já visto, o novo Código Florestal, diferentemente do Código 

revogado, não fez referência, para fins de configuração de APP, a “florestas e 

demais formas de vegetação natural”, atendo-se a categorizar como de 

preservação permanente as próprias áreas a serem protegidas, em si mesmo 

consideradas. “Fortaleceu-se, assim, a concepção e o propósito da lei de 

proteger ambientes sensíveis e essenciais” (PETERS et al., 2014, p. 64). 

O Código revogado, no entanto, não estabelecia qual deveria ser a 

metragem da APP marginal a esses corpos hídricos. Para suprir essa lacuna 

normativa, foi editada a Resolução nº 302/2002 do CONAMA. 

Essa Resolução definiu pela primeira vez a APP em reservatórios 

artificiais, nos seguintes termos: 

 
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições: 
(...) 
II – Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do 
reservatório artificial e suas ilhas, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 
a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas; (BRASIL, 2002) 

 

A medida das APPs foi estabelecida no art. 3º da citada Resolução, 

que assim previu: 

 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura 
mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios 
artificiais, medida a partir do nível máximo normal de: 
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I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas 
urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais; 
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de 
geração de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da 
compensação ambiental; 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não 
utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, 
com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural. 
(BRASIL, 2002) 
 

 

O novo Código Florestal, por sua vez, dispôs em seu art. 4º, inciso III, 

que a faixa ciliar aos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d’água naturais, será definida na licença ambiental 

do empreendimento. Dessa forma, restou sem efeito nesse particular, a partir 

do novo Código, o art. 3º da supracitada Resolução. 

Conforme já mencionado acima, em se tratando de reservatórios 

artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos 

d’água naturais, assim como no caso de acumulações naturais ou artificiais de 

água com superfície inferior a 1 hectare, não será exigida APP no seu entorno. 

Os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou 

ao abastecimento público receberam um tratamento diferenciado pelo novo 

Código Florestal. O art. 5º do Código estabeleceu que, para tais reservatórios, 

será exigido do empreendedor a aquisição, desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa de área no entorno do corpo d’água para fins de 

constituição de APP, conforme estipulado pelo órgão licenciador, observando-

se uma faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural, e 

uma faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em área urbana. 

Ainda acerca dessa espécie de reservatórios, o novo Código Florestal 

criou uma regra específica para os empreendimentos que tenham sido 

registrados ou que tiveram seus contratos de concessão ou autorização 

assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67/2001, de 24/08/2001. 

Para os empreendimentos enquadrados nessa situação, o art. 62 do novo 

Código Florestal estabelece que a faixa da APP será “a distância entre o nível 

máximo operativo normal e a cota máxima maximorum”. 

É fundamental compreender os conceitos técnicos inseridos no texto 

legal. A definição de “nível máximo operativo normal” é encontrada no art. 2º, 

inciso IV, da Resolução nº 302/2002 do CONAMA, como sendo “a cota máxima 
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normal de operação do reservatório”. Portanto, representa o nível máximo do 

reservatório artificial em condições normais de operação. Já o conceito de “cota 

máxima maximorum” pode ser extraído da doutrina de Walter Collischonn, que 

assim explica: 

 
Nível máximo maximorum 
Durante eventos de cheia excepcionais admite-se que o nível da 
água no reservatório supere o nível máximo operacional por um curto 
período de tempo. A barragem e suas estruturas de saída (vertedor) 
são dimensionados para uma cheia com tempo de retorno alto, 
normalmente 10 mil anos no caso de barragens médias e grandes, e 
na hipótese de ocorrer uma cheia igual à utilizada no 
dimensionamento das estruturas de saída o nível máximo atingido é o 
nível máximo maximorum. (COLLISCHONN et al., 2008) 

 

Em termos práticos, enquanto o Código Florestal anterior estabelecia a 

APP dos reservatórios artificiais de água a partir do nível máximo normal, em 

projeção horizontal, com metragens mínima e máxima previstas na Resolução 

nº 302/2002 do CONAMA (15 a 100 metros), o novo Código passou a 

considerar como APP dos reservatórios destinados à geração de energia ou 

abastecimento público anteriores a 24/08/2001 a distância entre o nível máximo 

operativo normal e a cota máxima maximorum desses reservatórios. 

Vê-se, portanto, que a nova Lei não trouxe metragens preestabelecidas 

para as APPs dos reservatórios que se enquadrem nessa categoria. A 

delimitação dessas APPs ficará na dependência de fatores como a hidrologia e 

topografia local, implicando num complexo trabalho topográfico para definição 

da projeção horizontal desses limites em face do relevo variável das margens 

dos reservatórios. 

Outro regramento – dentre os mais polêmicos – do novo Código 

Florestal, também referente às APPs, diz respeito ao critério utilizado no 

tocante ao uso consolidado ou não sobre essas áreas. Os arts. 61-A a 65 

trouxeram uma série de disposições permitindo a excepcional continuidade de 

certas atividades em parte dessas áreas, observados determinados requisitos e 

condições. 

É imperioso registrar que grande parte dos dispositivos do Código 

Florestal aqui tratados tem sido alvo de duras críticas em razão do retrocesso 

que representariam à proteção ambiental. Muitos dispositivos do novo Código 

estão tendo sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal 
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Federal, através de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 

ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República. 

Tratam-se das ADIs nº 4.901, 4.902 e 4.903. Em razão do considerável 

número de dispositivos do novo Código Florestal impugnados, a Procuradoria-

Geral da República optou por ingressar com três ações ao invés de uma única 

ação, agrupando em cada uma delas os dispositivos de acordo com as 

respectivas temáticas comuns. 

Com relação especificamente ao supracitado art. 62 do novo Código 

Florestal, que diz respeito à Área de Preservação Permanente no entorno de 

reservatórios artificiais de água, ainda que eventualmente não se reconheça 

inconstitucionalidade no dispositivo legal, uma posição jurídica bastante 

coerente defende ser inaplicável a novel disciplina “aos empreendimentos cujas 

faixas de APP já foram formalmente delimitadas pelo órgão ambiental, em 

procedimento próprio, que seguiu a disciplina legal existente à época” (CARIB, 

2013). Isto em observância ao princípio jurídico tempus regit actum, bem como 

ante a inexistência de previsão legal que permita a retroação das disposições 

do novo Código Florestal para alcançar o ato jurídico perfeito, consumado de 

acordo com a legislação então vigente (mais protetiva, vale dizer). 

Em 2011, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura) divulgou um relatório que forneceu, pela primeira vez, uma 

avaliação global do estado dos recursos dos solos do planeta. O documento 

aponta que 25% dos solos do planeta estão degradados e que “a degradação 

generalizada e o aprofundamento da escassez dos recursos do solo e da água 

colocaram em risco vários sistemas essenciais de produção alimentar no 

mundo”. Segundo o relatório, “a degradação e a escassez dos solos e da água 

impõem um novo desafio à tarefa de alimentar uma população mundial que 

deve chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050” (FAO, 2011). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora abundante no planeta, a água, como recurso hídrico em 

condições adequadas para o consumo humano, tem se tornado um bem cada 

vez mais precioso. Alguns já consideram a água como “o petróleo do Século 

XXI”, não sendo raro encontrar especulações sobre o risco inclusive de 

iminentes conflitos internacionais tendo como foco de disputa regiões 

geográficas que dispõem de grandes reservas de água doce. 

Um suprimento adequado e seguro de água certamente será um 

desafio presente neste Século. Dois grandes fatores devem aumentar os riscos 

envolvidos. De um lado, as mudanças climáticas conduzem a um cenário de 

maior irregularidade da disponibilidade hídrica, com tendência de secas e 

estiagens. De outro, o aumento progressivo da população mundial aumentará 

igualmente a demanda por água, tanto para fins domésticos, agrícolas e 

industriais, notadamente para irrigação e produção de alimentos (WALZ et al., 

2008, p. 3). 

Segundo Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de 

Água 2015: “Água para um mundo sustentável”, lançado em 20 de março de 

2015 em Nova Déli, Índia, até 2030 o planeta poderá enfrentar um déficit de 

água de até 40%, caso não haja uma melhora dramática da gestão desse 

precioso recurso. Essa é a principal conclusão do Relatório, que aponta que 

uma gestão mais sustentável da água é “urgente” (ONU, 2015). 

Nessa conjuntura, as reservas de água, sejam naturais ou artificiais, 

continuarão a exercer importante e crucial papel na gestão dos recursos 

hídricos para o desenvolvimento da humanidade. Como sinaliza o alhures 

citado Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos 2016, “a escassez da água é o resultado da combinação da 

variabilidade hidrológica e do elevado uso humano, o qual pode, em parte, ser 

mitigado com infraestruturas de armazenamento” (UN-WATER, 2016). 

Os reservatórios artificiais, em particular, apresentam uma 

característica bastante conveniente a esse propósito, que é a possibilidade de 

efetiva administração de seu estoque hídrico, armazenando a água quando 

disponível em maior quantidade, com vistas à sua utilização gradual em 

períodos de maior restrição. Com efeito, das quatro principais fontes que 
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fornecem a água requerida para o suprimento das diversas necessidades 

humanas – lençóis freáticos, lagos naturais, rios e reservatórios artificiais –, os 

reservatórios são a única passível de administração propriamente dita. 

Demais fontes de água e energia sem dúvida são importantíssimas e 

fundamentais para um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Contudo, 

não há como negligenciar o fato de que apenas a captação de água dos 

lençóis freáticos não seria suficiente para atender à demanda por água potável; 

assim como fontes alternativas de energia limpa, como a eólica e solar, não 

dariam conta de suprir a demanda energética. Os reservatórios artificiais 

apresentam-se ainda como a opção mais realista capaz de atender de modo 

satisfatório o suprimento de água e energia para fazer frente às diversas e 

cada vez mais expressivas necessidades humanas. 

Conquanto inegável o impacto ambiental inerente a tais 

empreendimentos, é não menos certo que negligenciar o seu custo-benefício 

invariavelmente acarretará resultados nefastos ao tão almejado ideal de 

desenvolvimento sustentável. Em fórum alusivo ao Dia Mundial da Água 

realizado em 23 de março de 2015 na cidade de Curitiba, especialistas 

pontuaram que “a inépcia dos governos nos últimos 20 anos na condução dos 

investimentos acabou criando um ambiente de ‘criminalização’ dos grandes 

projetos hidrelétricos no Brasil.” Segundo dados da Agência Nacional de Águas 

(ANA), “a capacidade de armazenamento do Brasil é muito menor que a média 

mundial” – os reservatórios nacionais seriam capazes de suprir a necessidade 

hídrica por 47 dias, apenas 1/3 da média mundial, que é capaz de sustentar o 

consumo sem a necessidade de chuva por 147 dias (ONOFRE, 2015). 

Um dos participantes do evento, José Luiz Alqueres (na ocasião, 

conselheiro da Fundação Brasileira de desenvolvimento sustentável e ex-

presidente da Light), ponderou que “a falta de planejamento e a má gestão das 

obras levaram a uma inversão da imagem das hidrelétricas”. Nas suas 

palavras: “É um crime contra o futuro do Brasil. Estamos deixando de lado a 

política de hidrelétricas e substituindo por térmicas. E isso é um problema sério. 

Estamos estressando nossos reservatórios” (ONOFRE, 2015). 

Os reservatórios permitem, outrossim, uma potencialização do uso 

múltiplo das águas, princípio estabelecido como um dos fundamentos da 
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Política Nacional de Recursos Hídricos, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Lei 

nº 9.433/97. 

O papel determinante desses corpos hídricos para o equilíbrio da 

gestão da água em todo o mundo reforça, per si, a importância fundamental de 

sua proteção ambiental. Nesse propósito, as Áreas de Preservação 

Permanente constituídas no entorno desses corpos hídricos exercem função 

ambiental protetiva da qual não se pode prescindir. 

A devida proteção e adequada gestão e aproveitamento do potencial 

oferecido por esses corpos hídricos possuem por certo um papel chave na 

consecução dos emblemáticos objetivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, com particular ênfase à função vital que detêm de assegurar tanto à 

atual como também às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, em consonância 

com o postulado constitucional maior de se garantir a todos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, condição essencial à sadia qualidade de vida. 
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