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A responsabilidade solidária de todos os causadores  diretos e indiretos 
de danos ambientais 

 
No dano ambiental todas as pessoas, de forma direta e indireta, são 

solidariamente responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente. Por 
exemplo, quando o causador de um dano ambiental vende uma propriedade 
não se exime da responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente, bem 
como aquele que adquiriu a propriedade cujo dano ambiental se verificou, bem 
como o poder público, que deixou de fiscalizar. 

 
De acordo com o Doutrinador Nery Junior e Nery (1993) apud Mirra1: 
 

O causador do dano ambiental é que tem o dever de 
indenizar. Havendo mais de um causador, todos são 
solidariamente responsáveis pela indenização segundo o 
art. 1.518, caput, segunda parte, do CC, que determina a 
solidariedade na responsabilidade extracontratual, 
independentemente de conserto Prévio, unidade de 
propósito, etc(...). 

 
Segundo Mancuso (1999) apud Mirra2, tem o mesmo entendimento, 

como se vê: 
 

[...] cabe lembrar que em sede de responsabilidade por 
danos a interesses difusos, aplicam-se as regras da 
solidariedade: a reparação é exigível de todos e de 
qualquer um dos responsáveis, inclusive podendo ser 
oposta aquele que se afigure o mais solvável, o que ao 
depois se voltara contra os demais, em via de regresso. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção de poluidor na lei nº 6.938/81 e a questão da 

responsabilidade solidária do estado pelos danos ambientais causados por 
particulares. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo. (Org.) 
Aspectos processuais do Direito Ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. P.3 

2  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção de poluidor na lei nº 6.938/81 e a questão da 
responsabilidade solidária do estado pelos danos ambientais causados por 
particulares. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo. (Org.) 
Aspectos processuais do Direito Ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. P.3 
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Segundo, Mazzilli (1995) apud Mirra3, também segue no mesmo 
raciocínio: 

 
[...] tem-se admitido a solidariedade passiva em matéria 
de danos ambientais: a) o art. 1.518 do Código Civil 
estipula a solidariedade nas obrigações resultantes de ato 
ilícito; b) os co-responsáveis, por via de regresso, poderão 
discutir posteriormente, entre si, uma distribuição mais 
equitativa da responsabilidade; c) nas obrigações 
indivisíveis de vários devedores, os arts. 891 e 892 do 
Código Civil impõem a cada um deles a responsabilidade 
pela dívida toda, e, como lembra Barbosa Moreira, em 
argumento retomado por Mancuso, e à indivisibilidade 
precisamente umas das características essenciais da 
estrutura dos interesses difusos. 

 
O ilustre Doutrinador Benjamin apud Mirra4, destaca o seguinte: 
 

Outro obstáculo a ser superado, na definição da pauta 
subjetiva passiva, e o da pluralidade de agentes, situação 
normal na esfera ambiental e com reflexos também na 
análise do nexo causal. Pensemos, como lembra Mosset 
Iturraspe, na poluição do ar ou da água por fontes 
múltiplas: 'a vítima será muito difícil, quando não 
impossível, precisar qual desses possíveis agressores foi 
o definitivo, desencadeante ou decisivo. 

 
Nesse ponto, o direito tradicional oferece solução, responsabilidade civil 

in solidum dos co-responsáveis, também prevista no sistema brasileiro. Quanto 
a isso, a Lei nº 6.938/81 não se desviou um milímetro que seja do princípio 
geral da solidariedade passiva, decorrente do art. 1518, caput, Código Civil, 
segundo o qual se tiver mais de um autor a ofensa, todos responderão 
solidariamente pela reparação. A norma, aqui, corretamente vê a degradação 
ambiental como um fato danoso único e indivisível, pressupondo que, em 
consequência da impossibilidade de fragmentação do dano, o nexo causal e 
comum. 

 

                                                 
3  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção de poluidor na lei nº 6.938/81 e a questão da 

responsabilidade solidária do estado pelos danos ambientais causados por 
particulares. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo. (Org.) 
Aspectos processuais do Direito Ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. P.3 

4  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção de poluidor na lei nº 6.938/81 e a questão da 
responsabilidade solidária do estado pelos danos ambientais causados por 
particulares. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo. (Org.) 
Aspectos processuais do Direito Ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. P.3/4. 
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O modelo jurídico-ambiental, portanto, não só aproveita a solidariedade 
do direito civil clássico como a amplia, dando-lhe feições peculiares. Nada mais 
justo, sendo o direito ambiental uma disciplina jurídica de crise a exigir, por isso 
mesmo, notáveis e urgentes aperfeiçoamentos no organograma da 
responsabilidade civil. Nessa linha, é de particular relevância o princípio da 
solidariedade, que historicamente correspondia ao da fraternidade, consagrado 
pela Revolução Francesa de 1789'. O que não se pode admitir e réu alegar, 
como eximente, o fato de não ser só ele o degradador, de serem vários, e não 
se poder identificar aquele que, com seu obrar, desencadeou - como gota 
d'água - o prejuízo. 

 
A solidariedade, noção, e não só decorrência de atributos particulares 

dos sujeitos responsáveis e da modalidade de atividade, mas também da 
própria indivisibilidade do dano, consequência de ser o meio ambiente uma 
unidade infragmentável. A responsabilização in solidum, em matéria ambiental, 
encontra seu fundamento originário no Código Civil, na teoria geral dos atos 
ilícitos; com maior ímpeto e força reaparece na norma constitucional, que 
desenhou de forma indivisível o meio ambiente, “bem de uso comum de todos”, 
cuja ofensa estão “os poluidores” (no plural mesmo) obrigados a reparar, 
propiciando, por isso mesmo, a aplicação do art. 892, primeira parte, do CC, 
sendo credora a totalidade da coletividade afetada. 

 
Conclui-se, portanto, que no dano ambiental a responsabilidade é 

solidária, ou seja, todos serão responsabilizados pelo ato ilícito, e serão 
punidos solidariamente, mesmo que tenham cometido o ato indiretamente. 
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Bacias hidrográficas como unidade territorial 

 
 
As bacias hidrográficas foram escolhidas como unidade territorial para 

implementar a Política Nacional do Recursos Hídricos.  
 
A legislação determinou que em cada unidade territorial seja criado um 

comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica com poderes para deliberar e 
administrar a retirada de água dos mananciais hídricos.  

 
O doutrinador Barros5 explica o seguinte sobre as bacias Hidrográficas: 
 

O legislador adotou a bacia hidrográfica como a unidade 
territorial para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ao fazer isso o 
Brasil seguiu uma tendência já consolidada em vários 
países, principalmente o modelo adotado pela França. 

 
A partir da Lei nº 9.433/97 a gestão passa a ser por bacia hidrográfica 

em detrimento de uma abordagem pontual das águas, não mais se baseando 
em fronteiras administrativas e políticas dos entes federados.  

 
O princípio de que a bacia hidrográfica e a unidade física territorial de 

planejamento e gerenciamento das águas, já havia sido adotado por alguma 
das leis estaduais que antecederam a lei federal, dentre elas a Lei das Águas 
Gaucha. 

 
O autor Mussetti apud Barros6 alerta que: 
 

A bacia hidrográfica deve ser entendida como sendo a 
unidade ecossistêmica e morfológica que permite a 
análise e entendimento dos problemas ambientais. Ela 
também e perfeitamente adequada para um planejamento 
e manejo, buscando otimizar a utilização dos recursos 
humano e natural, para estabelecer um ambiente sadio e 
um desenvolvimento sustentado. 
 

 
 
 

                                                 
5  BARROS, Wellington Pacheco. A água na visão do direito. Porto Alegre: 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2005. P.75. 
6  BARROS, Wellington Pacheco. A água na visão do direito. Porto Alegre: 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2005. P.75. 
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Barros7 leciona: 

 
A aplicação prática do princípio se dará com os Comitês 
de Bacias Hidrográficas, também criados por Lei, que 
serão compostos por representantes da União, Estados, 
DF, Municípios, dos usuários de águas e das entidades 
civis dedicadas à bacia hidrográfica. Tendo como 
principais objetivos estabelecer metas a serem atingidas 
pela execução dos Planos de Bacia. 
Portanto, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento foi um grande avanço alcançado pelo nosso 
legislador, mas para ser posto em prática dependerá da 
efetiva articulação entre os representantes que comporão 
os Comitês de Bacia. 

 
 
O gerenciamento de bacias Hidrográficas é um processo de negociação 

social que diz respeito à articulação dos diversos setores da sociedade no 
processo decisório relativo a intervenções na bacia hidrográfica.  

 
Os comitês de gerenciamento de bacias fazem parte do Sistema 

Estadual de Recursos e por conseguinte do sistema nacional de recursos 
hídricos. Além da responsabilidade para a deliberação da utilização dos 
recursos hídricos, os comitês também são responsáveis pela conservação e 
manutenção dos recursos naturais e da própria qualidade e quantidade de água 
dos mananciais hídricos. 

 
Conclui-se, portanto, que é relevante o papel da sociedade e dos órgãos 

públicos que através de uma política participativa e a grande responsabilidade 
dos comitês gestores das bacias Hidrográficas com o meio ambiente, eis que 
não são apenas gestores das águas mas de tudo que envolve no entorno dos 
mananciais, animais, áreas de preservação permanente, em fim a manutenção 
e proteção de todo o ecossistema que envolve uma bacia hidrográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  BARROS, Wellington Pacheco. A água na visão do direito. Porto Alegre: 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2005. P.76. 
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Princípios do direito ambiental relacionados ao ilí cito penal ambiental e 
reparação do dano 
 

 
O autor Freitas8 os ensina o seguinte sobre os Princípios do Direito 

Ambiental: 
 

Os princípios, que se constituem num padrão que permite 
aferir a validade das leis, auxiliar na interpretação das 
mesmas, em matéria ambiental, em face de suas 
características, assumem um destaque muito especial, 
uma vez que servem de base para a interpretação das 
normas que integram o sistema jurídico ambiental, 
permitindo compreender a autonomia o direito ambiental, 
permitindo compreender a autonomia do direito ambiental 
e a forma como proteção do meio ambiente é vista pela 
coletividade. 
Como disciplina autônoma, o direito ambiental possui 
princípios próprios, alguns deles consagrados 
expressamente na Constituição Federal de 1988, como o 
princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio 
poluidor-pagador, o princípio da participação e o da 
educação ambiental. 

 
Mirra apud Freitas9, dispõe o seguinte: 
 

No caso do Direito Ambiental, tais princípios podem ser 
localizados e extraídos da Constituição Federal de 1988, 
da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 
6.938, de 31.08.1981), das Constituições Estaduais, 
também, a nosso ver, das Declarações Internacionais da 
ONU de Estocolmo de 1972, sobre o meio ambiente 
humano, e do Rio de Janeiro de 1992, sobre o meio 
Ambiente e Desenvolvimento.  

 
Os princípios do direito ambiental que serão vistos são os atinentes ao 

ilícito Penal e a reparação do dano, os quais são:  
 
a) princípio da prevenção;  

                                                 
8  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. P.39  
9  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p.40, Mirra, Álvaro Luiz Valery, Princípios 
fundamentais do direito ambiental, Revista de Direito Ambiental, v. 2. P. 50. 
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b) princípio da precaução;  
c) princípio do poluidor-pagador; 
d) princípio do desenvolvimento sustentável; 
e) princípio da correção na fonte.  
 
 
I - Princípio da Prevenção 
 
O autor Gilberto Passos Freitas, em seu livro Ilícito Penal Ambiental e 

Reparação do Dano, comenta o seguinte sobre o Princípio da prevenção: 
 

A máxima "mais vale prevenir do que remediar", em 
matéria ambiental, se mostra de grande valia à medida 
que alguns danos ao meio ambiente são irrecuperáveis, 
assim como o custo da prevenção é significativamente 
menor do que o custo da reparação dos prejuízos 
ocorridos. 
Assim, deve-se agir por antecipação de modo a evitar a 
ocorrência do dano. 
Considerando o crescente risco a que está exposto o meio 
ambiente, o princípio da prevenção, que não é privativo do 
direito ambiental, foi adotado expressamente pela 
Constituição Brasileira de 1988 que no art. 225, caput, 
estabelece como dever do Poder Público e da coletividade 
proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações. 
Tendo por finalidade evitar a ocorrência do dano 
ambiental, se mostra de grande relevância na sociedade 
em que vivemos, considerando o crescente risco a que 
está exposto o meio ambiente. 
Por meio dele se procura tomar as medidas destinadas a 
evitar ocorrências de efeitos danosos ao meio ambiente 
ou pelo menos minorá-los. Segundo ele, as medidas 
jurídicas não se limitam à reparação do dano, mas 
impedir, na base, a sua ocorrência. Mais do que 
contabilizar os danos ou procurar repará-los, interessa um 
agir antecipado, reduzindo ou eliminando possíveis 
causas de alteração do meio ambiente. 

 
 

II - Princípio da Precaução 
 
O autor Freitas10, esclarece o seguinte sobre o Princípio da prevenção: 

 

                                                 
10  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. P.39  
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Este princípio, que não se confunde com o da prevenção 
e que a ele antecede, segundo ficou estabelecido na 
Conferência da Nações Unidas realizada no Rio de 
Janeiro em 1992, "deve ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com sua capacidades. Quando houver 
ameaça de danos sérios ou irreversíveis, ausência 
absoluta de certeza científica não deve ser utilizada como 
razão para postergar medidas eficazes e economicamente 
viáveis  para prevenir a degradação ambiental". 
Ele se aplica aos casos em que ocorra dúvida, ou seja, 
quando houver incerteza, por falta de provas, a respeito 
do nexo causal entre a atividade e um determinado 
fenômeno de poluição. Daí se falar que, na dúvida sobre a 
periculosidade de certa atividade para o meio ambiente, 
decide-se em favor deste. 
Havendo incerteza, por falta de provas científicas a 
respeito do nexo causal entre uma atividade e um caso de 
degradação ambiental, decide-se a favor do meio 
ambiente. 

 
No mesmo sentido Rodrigues apud Freitas11, manifesta-se: 
 

Tem-se utilizado o postulado da precaução quando 
pretende-se evitar o risco mínimo ao meio ambiente, nos 
casos de incerteza científica acerca da sua degradação. 
Assim, quando houve dúvida científica da potencialidade 
do dano ao meio ambiente acerca de qualquer conduta 
que pretenda ser tomada (ex.: liberação e descarte de 
organismos geneticamente modificado no meio ambiente, 
utilização de fertilizantes ou defensivos agrícolas, 
instalação de atividade ou obra, etc.) incide o princípio da 
precaução para prevenir o meio ambiente de um risco 
futuro. 

 
 

III - Princípio do poluidor-pagador  
 
O autor Freitas12 comenta o seguinte sobre o Princípio do poluidor-

pagador: 
 

O princípio do poluidor-pagador vem expressamente 
consagrado no art. 225, § 3º, da Constituição brasileira de 

                                                 
11  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p.42. RODRIGUES, Marcelo Abelha, Instituições de 
Direito Ambiental. P. 150. 

12  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. P.43 
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1988, quando estabelece que "as condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados". 
[...] este princípio foi formulado inicialmente pela 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico da Europa, em 1972, e corresponde à ideia de 
que a carga econômica da tutela do meio ambiente não 
recaia sobre os contribuintes, senão sobre o 
contaminador, sendo acolhido pela Declaração do Rio, de 
1992, em seu Princípio 16 que diz: "As autoridades 
nacionais deveriam procurar fomentar a 
internacionalização dos custos ambientais e o uso de 
instrumentos econômicos, tendo em conta o critério de 
que o que contamina deveria, em princípio, arcar com os 
custos da contaminação, tendo devidamente em conta o 
interesse público e sem distorcer o comércio nem as 
inversões internacionais". 

 
Definindo o princípio do poluidor-pagador, a Comunidade Econômica 

Européia deixou consignado:  
 

As pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo 
direito público ou direito privado, devem pagar os custos 
das medidas que sejam necessárias para eliminar a 
contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado pelos 
padrões ou medidas equivalentes que assegurem a 
qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Público 
competente. 

 
 
O renomado jurista ambiental Benjamim apud Freitas13, assevera o 

seguinte: 
 

[...]ao contrário do que se imagina, o princípio do poluidor-
pagador não se resume na fórmula `poluiu, pagou`. O 
princípio do poluidor-pagador não é um princípio de 
compensação dos danos causados pela poluição. Seu 
alcance é mais amplo, incluídos todos os custos da 
proteção ambiental, `quaisquer que sejam`, abarcando, ao 
nosso ver, os custos de prevenção, de reparação e de 
repressão ao dano ambiental, assim como aqueles outros 

                                                 
13  BENJAMIM, Antônio Herman V., O princípio do poluidor-pagador e a reparação do 

dano ambiental, Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. P. 228. 
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relacionados com a própria utilização dos recursos 
ambientais, particularmente os naturais[...]. 

 
 

IV - Princípio do desenvolvimento sustentável 
 
O autor Freitas14, em seu livro Ilícito Penal Ambiental e Reparação do 

Dano, comenta o seguinte sobre o Princípio do desenvolvimento sustentável: 
 

O princípio do desenvolvimento sustentável, previsto no 
artigo 225, caput, da Constituição brasileira de 1988, 
quando diz que "todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações", pode 
ser entendido como a necessidade de se conciliar a 
preservação do meio ambiente com o desenvolvimento 
socioeconômico. 
A preocupação da comunidade internacional com 
limitação do desenvolvimento do planeta levou a ONU a 
realizar em Estocolmo, em 1972, uma Conferência sobre 
o Meio Ambiente. No ano seguinte, Maurice Strong lançou 
espaço para o conceito de desenvolvimento, cujos 
debates a respeito abriram espaço para o conceito de 
desenvolvimento sustentável. Em 1987, a Comissão 
Mundial da ONU sobre o meio ambiente e 
Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Brudtland e 
Mansur Khalid, apresentou o documento denominado Our 
Common Future, mais conhecido por relatório Brundland, 
o qual diz: "Desenvolvimento sustentável é 
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente sem compromete a capacidade de as futuras 
gerações satisfazerem suas próprias necessidades". E, 
em 1992, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento deixou 
evidenciado o crescimento do interesse mundial pelo 
futuro do planeta. [...] 
 

Enfim, o desenvolvimento sustentável não visa apenas e tão-somente 
reduzir o impacto da atividade econômica no meio ambiente, mas as 
consequências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da 
coletividade. 

 

                                                 
14  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. P. 45. 
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V – Princípio da correção na fonte 
 
O autor Freitas15, comenta o seguinte sobre o Princípio do poluidor-

pagador: 
 

Este princípio, também denominado, princípio da auto-
suficiência ou do produtor-eliminador, que muito se 
aproxima do princípio da prevenção, por atuar na origem, 
a priori, visa pesquisar as possíveis causas de poluição, 
com finalidade de eliminá-las ou evitar que prossigam." 

 
Importante transcrever, ainda as lições de Canotilho apud Freitas16, 

sobre o referido princípio: 
 

Quem: Num sentido subjetivo, a correção na fonte dos 
danos ao ambiente redunda na imposição ao poluidor - 
enquanto 'fonte subjetiva' ou 'causador' da poluição - do 
dever de modificar a sua conduta expurgando-a de ações 
lesivas ao ambiente ou, quando tal não seja possível ou 
não seja exigível, retificando-a de modo a reduzir ao 
mínimo as agressões ao ambiente. 
Onde: Entendendo a fonte num sentido espacial, a 
correção implica a proibição de transporte de produtos 
nocivos para o ambiente do local onde são produzidos, e 
onde deveriam ser reciclados, tratados ou eliminados, 
para outro local mais ou menos distante. Neste sentido, o 
princípio da correção na fonte tem uma especial aplicação 
no campo dos resíduos, legitimando restrições à liberdade 
de circulação de mercadorias através do encerramento 
das fronteiras aos resíduos perigosos provenientes de 
outros Estados. O princípio da correção na fonte impede o 
turismo de resíduos. 
Quando: Entendendo a fonte num sentido temporal, a 
correção implica que se tomem as medidas necessárias a 
inibir desde o início, a produção de substâncias perigosas, 
em vez de simples medidas consistindo num tratamento 
de 'fim de linha'. 

 
Conclui-se, portanto, que os princípios atinentes ao ilícito Penal e a 

reparação do dano, são os da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, 
do desenvolvimento sustentável, da correção na fonte. Todos eles estão 
interligados fazendo o seu grande papel de forma conjunta ou separada a 
                                                 
15  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. P. 46. 
16  FREITAS, Gilberto Passos, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. P. 46. 
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proteção ambiental,  a qual deve vir antes do interesse econômico, para que o 
art. 225 da Constituição Federal de 1988, seja cumprido, pois, assim, 
estaremos mantendo o meio ambiente equilibrado e a sadia qualidade de vida 
para as presentes e futuras gerações. 
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Publicização da propriedade da água 
 

O presente trabalho versa sobre a publicização da água, sendo 
discorrido o assunto através da evolução das Leis, iniciando-se pelo Código 
Civil de 1916 e depois o Código das Águas, Constituição Federal de 1988, 
Plano Nacional dos Recursos Hídricos e por último o enquadramento jurídico 
da água como bem de uso comum, ou seja, essencialmente um bem público. 

 
I - O Código Civil de 1916 e a propriedade privada da água 
 
O autor Viegas17, expõe o seguinte: 
 

[...] O Código Civil brasileiro do início do Século XX 
procurou, no tocante aos limites da propriedade privada, 
não deixar margem a qualquer dúvida, estabelecendo o 
seu art. 526 que:  
A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior 
e inferior em toda a altura e em toda a profundidade, úteis 
ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário 
opor-se a trabalhos que sejam empreendimentos a uma 
altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse 
algum em impedi-los. 
O princípio geral da propriedade imobiliária adotado pelo 
Código Civil vigente até 11 de janeiro de 2003 estava 
manifesto - mesmo utilizando as técnicas mais simples 
conhecidas em hermenêutica, consistindo na premissa de 
que a propriedade do solo abrange a do sobre e a 
subsolo. 
[...] 
Interessa-nos, no campo de estudo do domínio da água, o 
solo e o subsolo - e não o que é superior ao solo, pois é 
neles que a água fica depositada. 

 
II - O advento do Código de Águas 
 
O Código das Águas é de 1934, após o Código Civil de 1916, que 

segundo Viegas18, "[...]disciplinou, em seus três primeiros capítulos, as águas 
públicas, as comuns e as privadas, mantendo, desse modo, a possibilidade de 
que o domínio da água estivesse nas mãos de particulares." 

                                                 
17  Viegas, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. P 73. 
18  Viegas, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. P 76. 
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É mister transcrever a lições do mesmo o autor: 
 

Segundo o Estatuto, foram mantidas as raízes 
principiológicas do art. 526 do Código Civil, como o 
acréscimo de que serão privadas as águas se não 
estiverem classificadas como comuns ou públicas, verbis: 
"Art. 8º - São particulares as nascentes e todas as águas 
situadas em terrenos que também o sejam, quando as 
mesmas não estiverem classificadas entre as águas 
comuns de todos, as águas públicas ou as águas 
comuns". 
... 
Destaque-se que o Código de Águas não foi recepcionado 
pela Carta Magna de 1988 na matéria pertinente à 
propriedade privada dos recursos hídricos, e foi derrogado 
em todos os demais dispositivos que contrariam a Lei nº 
9.433/97. Permanecem, contudo, vigorando suas regras 
que não sejam conflitantes com a Lei da Política Nacional 
de Recursos Hídricos. 

 
III - A Constituição Federal e o regime das águas 
 
A Constituição Federal de 198819 define as águas como bens da União, 

em seu art. 20, como se vê: 
 

Art. 20. São bens da União: 
... 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais;" 

 
Segundo Viegas20: 
 

Analisando-se sistematicamente a Carta Magna, é 
possível afirmar que a retirada das águas da titularidade 
privada para sua inclusão integral como próprio estatal 
está associada com o princípio regente na Lei Maior de 

                                                 
19  BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. 
Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 12 maio 2014. 
 . 
20  Viegas, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. P 78. 
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1988 de que a propriedade, embora assegurada (art.5º, 
XXIII), atenderá sua função social (art. 5 º, XXIII). 

 
 
 
IV - A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos  
 
O doutrinador Viegas21, tece o seguinte comentário a respeito da Política 

Nacional de Recursos Hídricos: 
 

Passados muitos anos desde a entrada em vigor da 
Constituição Federal atual, que não recepcionou a 
legislação infraconstitucional nos pontos em que 
estabelecia a propriedade privada sobre as águas, em 08 
de janeiro de 1997, visando a regulamentar o art. 21, XIX, 
da Constituição22, veio a ser publicada a Lei nº 9.433, 
instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos, a 
qual foi assentada nos fundamentos de que trata o art. 1º 
da Lei, sendo o primeiro deles a disposição categórica de 
que "a água é um bem de domínio público", cristalizando-
se, por meio da legislação infraconstitucional, aquilo que a 
Lei Magna já havia instituído, ou seja, a publicização 
integral da propriedade da água.  

 
 
V - A abordagem do tema pelo Código Civil de 2002 
 
De acordo com Viegas23: 
 

O novo Código Civil entrou em vigor no dia 11 de janeiro 
de 2003 com a missão de introduzir no cenário nacional 
modificações substanciais na vida diária dos brasileiros. 
[...] 
O tratamento dispensado pelo novo Código à abrangência 
do direito da propriedade imobiliária não sofreu maiores 
alterações - salvo semânticas - no que tange à regra geral 
de que a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo 
e subsolo correspondentes, até a altura e profundidade 

                                                 
21  Viegas, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. P 79.. 
22  BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. 
Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 12 maio 2014. 
23  Viegas, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. P 76.. 
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úteis as seu exercício, e restrita ao interesse legítimo do 
proprietário (art.1.229) 
A novidade da legislação ora em vigor vem prevista no art. 
1.230, caput, assim redigido: "A propriedade do solo não 
abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os 
potenciais de energia hidráulica, os monumentos 
arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais". 
Pode-se dizer que ocorreu, na realidade, não uma 
inovação material, mas apenas adequação formal, tedente 
a compatibilizar o Código Civil à legislação em vigor. 
[...] 
Nem tudo, entretanto, é perfeito, e o Código Civil de 2002 
deixou de incluir no rol do art. 1.230 às águas, 
possibilitando uma interpretação precipitada - se 
focalizada apenas no recente Texto, mas ignorando-se a 
cláusula aberta final do dispositivo, para viabilização 
integral da análise pretendida - de que estas acompanham 
a propriedade privada por força do art. 1.229, tal como 
ocorria com o Código Civil de 1916. 
[...] 
Nesse contexto, é certo sustentar que uma interpretação 
sistemática do ordenamento jurídico à ilação de que não 
há mais águas de propriedade privada no Brasil.  
[...] 
O critério usual para definir se uma lei é especial exige 
sua diferenciação em face da lei geral, aplicando-se o 
princípio de que a lex specialis derogat generali. 
[...] 
No caso, o art. 1.229 do Código Civil estabelece a regra 
geral da propriedade privada, como já visto, ao passo em 
que existe uma lei especial tratando apenas dos recursos 
hídrico que dispõe sobre a propriedade destes, de forma 
diferenciada da lei geral, e em estrita compatibilidade com 
a Lei Maior. Trata-se da Lei nº 9.433/97, que estabelece 
ser a água de domínio público. 

 
Desse modo, tomando-se por base os princípios usuais acerca da 

relação entre a lei geral e a lei especial, conclui-se que o art. 1º, I, da Lei    nº 
9.433/97 insere elemento especializante em relação  ao art. 1.229 da Lei Civil 
Geral, acrescendo o bem água ao rol do art. 1.230, caput, deste último 
Diploma.  

 
VI - Enquadramento jurídico da água como bem de uso comum 
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No entendimento de Viegas24: 
 

Os bens são tradicionalmente classificados no Direito 
Brasileiro em públicos e privados.  
[...] 
Em primeiro lugar, é oportuno lembrar que a água é uma 
dos elementos do meio ambiente, razão pela qual o 
dispositivo constitucional transcrito aplica-se integralmente 
aos recursos hídricos. Em segundo, fácil é perceber que a 
norma, ao mencionar que o meio ambiente é bem de uso 
comum do povo, estava procedendo à sua classificação e, 
logicamente, à da água, ao passo em que, quando dispôs 
ser o meio ambiente essencial á sadia qualidade de vida, 
fez questão de destacar a sua importância no diploma 
constitucional, conclamando, com base nisso, o poder 
público e a coletividade a defendê-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
[...] 
Enfim, a água é, dentre os bens de um modo geral, talvez 
o que mais deva ser utilizado por todos, de forma 
universal e igualitária, porquanto é um direito fundamental 
relacionado a tantos outros, como o direito à vida, à saúde 
e, em especial, à dignidade da pessoa humana. 
Por todas essas razões, é plenamente justificável que os 
recursos hídricos integrem o patrimônio estatal, como bem 
de uso comum do povo, pois compete ao poder público 
empreender esforços no sentido de garantir à coletividade 
e a cada integrante dela a efetivação desses direitos 
humanos fundamentais. 
 

Concluindo, a água de acordo com o Código Civil de 1916 e Código das 
Águas, era considerada de propriedade particular. Com o advento a 
Constituição Federal de 1988 e Plano Nacional de Recursos Hídricos, tornou-a 
um bem de uso comum do povo, ou seja, um bem público. O Novo Código Civil 
de 2002, não deixou claro essa publicização, no entanto, a lei especial revoga a 
geral, sendo, portanto, considerado o Plano Nacional dos Recursos hídricos 
que prevê no seu escopo como a água sendo um bem público. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24  Viegas, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. P. 88. 
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Impacto Ambiental , Avaliacao de Impacto Ambiental (AIA) e Estudo de 
Impacto Ambiental e Plano de Controle Ambiental  

 

I - Impacto Ambiental       

O objetivo de se estudar os impactos ambientais é, principalmente, o de 
avaliar as consequências de algumas ações, para que possa haver a 
prevenção da qualidade de determinado ambiente que poderá sofrer a 
execução de certos projetos ou ações, ou logo após a implementação dos 
mesmos. 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota, as condições estéticas e sanitárias do 
meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.  

Impacto ambiental é a alteração no meio ou em algum de seus 
componentes por determinada ação ou atividade. Estas alterações precisam 
ser quantificadas pois apresentam variações relativas, podendo ser positivas ou 
negativas, grandes ou pequenas. 

 
II - Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)               

E um instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo, que se faça 
um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, 
programa, plano ou política) e de suas alternativas, e cujos resultados sejam 
apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada 
da decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem 
garantir adoção das medidas de proteção do meio ambiente, determinada no 
caso de decisão da implantação do projeto.  
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III - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

  

E um instrumento constitucional da Política Ambiental, sendo um dos 
elementos do processo de avaliação de impacto ambiental. Trata-se da 
execução, por equipe multidisciplinar, das tarefas técnicas e científicas 
destinadas a analisar, sistematicamente, as consequências da implantação de 
um projeto no meio ambiente, por métodos de AIA e técnicas de previsão dos 
impactos ambientais. O estudo de impacto ambiental desenvolverá no mínimo 
as seguintes atividades técnicas: 

  
1 - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto: completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal 
como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 
antes da implantação do projeto, considerando:  

Meio físico  

O subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando 
os recursos minerais, a topografia, os tipos e 
aptidões do solo, os corpos de água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas.  

Meio 
biológico  

Os ecossistemas naturais - a fauna e a flora -
destacando as espécies indicadoras da qualidade 
ambiental, de valor científico e econômico, raras e 
ameaçadas de extinção e as áreas de 
preservação permanente.  

Meio sócio-
econômico  

O uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio-economia, destacando os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais 
da comunidade, as relações de dependência entre 
a sociedade local, os recursos ambientais e o 
potencial de utilização desses recursos.  

            2 - Descrição do projeto e suas alternativas 

            3 - Etapas de planejamento, construção, operação 

 4 - Delimitação e diagnóstico ambiental da área de influência: definir os 
limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos,denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.  

5 - Identificação, medição e valorização dos impactos: identificar a 
magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos 
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relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos (benéficos 
e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médios e longos prazos, 
temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas 
propriedades cumulativas e sinérgicas, distribuição de ônus e benefícios 
sociais. 

6 - Identificação das medidas mitigadoras: aquelas capazes de diminuir 
o impacto negativo, sendo, portanto, importante que tenham caráter 
preventivo e ocorram na fase de planejamento da atividade.  

 
7 - Programa de monitoramento dos impactos  

 
8 - Preparação do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)  

O EIA deve atender as determinações da lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente. São elas: 

1 - Observar todas as alternativas tecnológicas e de localização do 
projeto, levando em conta a hipótese da não execução do projeto. 

2 - Identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de 
implantação e operação das atividades. 

3 - Definir os limites da área geográfica a ser afetada pelos impactos 
(área de influência do projeto), considerando principalmente a "bacia 
hidrográfica" na qual se localiza; 

4 - Levar em conta planos e programas do governo, propostos ou em 
implantação na área de influência do projeto e se há a possibilidade de serem 
compatíveis. 

É imprescindível que o EIA seja feito por vários profissionais, de 
diferentes áreas, trabalhando em conjunto. Esta visão multidisciplinar é rica, 
para que o estudo seja feito de forma completa e de maneira competente, de 
modo a sanar todas as dúvidas e problemas. 

 
IV - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)              

 
          Documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e 
científicos de avaliação de impacto ambiental. Constitui um documento do 
processo de avaliação de impacto ambiental e deve esclarecer todos os 
elementos da proposta em estudo, de modo que possam ser divulgados e 
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apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as instituições 
envolvidas na tomada de decisão.  

O relatório refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental com:  

a. Objetivos e justificativas do projeto; 

          b. A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área 
de influência, as matérias-primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os 
processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos 
de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;  

c. A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da 
área de influência do projeto; 

d. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes 
de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e 
critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; 

e. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 
comparando-as;  

f. Diferentes situações da adoção dos projetos e suas alternativas, bem 
como a hipótese de sua não realização;  

g. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 
relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser 
evitados e o grau de alteração esperado;  

h. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

i. Recomendação quanto à alternativa mais favorável (Conclusões); 

O RIMA - Relatório de Impacto Ambiental - é o relatório que reflete todas 
as conclusões apresentadas no EIA. Deve ser elaborado de forma objetiva e 
possível de se compreender, ilustrado por mapas, quadros, gráficos, enfim, por 
todos os recursos de comunicação visual. 

Deve também respeitar o sigilo industrial (se este for solicitado) e pode 
ser acessível ao público. Para isso, deve constar no relatório: 

1 - Objetivos e justificativas do projeto e sua relação com políticas 
setoriais e planos governamentais. 



            Caderno de Estudos para a Administração Pública 
 

 
 
Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda. 

23 

2 - Descrição e alternativas tecnológicas do projeto ( matéria prima, 
fontes de energia, resíduos etc.).  

3 - Síntese dos diagnósticos ambientais da área de influência do projeto.  

4 - Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação da 
atividade e dos métodos, técnicas e critérios usados para sua identificação.  

5 - Caracterizar a futura qualidade ambiental da área, comparando as 
diferentes situações da implementação do projeto, bem como a possibilidade 
da não realização do mesmo.  

6 - Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras em relação 
aos impactos negativos e o grau de alteração esperado. 

7 - Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. 

 

V - Plano de Controle Ambiental (PCA)               

O Plano de Controle Ambiental reúne, em programas específicos, todas 
as ações e medidas minimizadoras, compensatórias e potencializadoras aos 
impactos ambientais prognosticados pelo Estudo de Impacto Ambiental - EIA. A 
sua efetivação se dá por equipe multidisciplinar composta por profissionais das 
diferentes áreas de abrangência, conforme as medidas a serem 
implementadas.  

 
Conclui-se com tudo que antes de se colocar em prática um projeto, seja 

ele público ou privado, precisamos antes saber mais a respeito do local onde tal 
projeto será implementado, conhecer melhor o que cada área possui de 
ambiente natural (atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera) e ambiente social 
(infraestrutura material constituída pelo homem e sistemas sociais criados). 

O estudo para a avaliação de impacto permite que uma certa questão 
seja compreendida: proteção e preservação do ambiente e o crescimento e 
desenvolvimento econômico. 

Muitas vezes podemos encontrar grandes áreas impactadas, ou até 
mesmo países e estados, devido ao rápido desenvolvimento econômico, sem o 
controle e manutenção dos recursos naturais. A consequência pode ser 
poluição, uso incontrolado de recursos como água e energia etc. 

E também podemos encontrar áreas impactadas por causa do 
subdesenvolvimento, que traz como consequência a ocupação urbana indevida 
em áreas protegidas e falta de saneamento básico. 
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Avaliar para planejar permite que desenvolvimento econômico e 
qualidade de vida possam caminhar juntas. Depois do ambiente, pode-se 
realizar um planejamento melhor do uso e manutenção dos recursos utilizados. 

Sabemos que Ambiente tem vários significados para pessoas e 
realidades diferentes. Não seria então estranho compreendermos que muitos 
projetos são propostos para ambientes diversos. Então, fazer uma análise 
ambiental é, antes de tudo, estudar as possíveis mudanças de características 
sócio-econômicas e biogeofísicas de um determinado local (resultado do plano 
proposto). 

Devemos levar em consideração que nosso planeta é composto por 
muitos ecossistemas e ambientes com características próprias, não podendo 
haver um padrão único para o estudo. 

 

 


