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A HIDROMEDUSA 
 
Água em caudal: o rio. 
Água em revolta: a pororoca. 
Água em êxtase: o lago. 
Água em gangrena: o igapó. 
Água em dispnéia: o furo. 
Água em turbilhão: o salto. 
Água em delírio: o rebojo. 
Água em tortura: a lama. 
Água alegre: a corredeira. 
Água triste: o charco. 
Água em triunfo: o delta. 
Água humilde: a fonte. 
Água hipócrita: o remanso. 
Água vaidosa: a onda. 
Água em noivado: a espuma. 
Água em absurdo: a Amazônia. 
 

Ramayana de Chevalier 
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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe que as águas dos rios podem ser de domínio da União 
ou dos Estados-membros, entes responsáveis pelo seu zelo e administração. Assim, para que 
se processe a gestão dos recursos hídricos no Brasil, é fundamental a delimitação jurídica da 
feição geográfica “rio”, de forma a permitir a sua classificação em função de sua natureza 
dominial. Certamente, qualquer pessoa, mesmo aquela que trabalha com Hidrologia, terá 
dificuldade em responder, de forma rápida e convincente, às seguintes perguntas: “o que é 
rio?” e “o que delimita exatamente a nascente e a foz de um rio?”. O presente trabalho 
apresenta, sob a ótica hidrológica, cartográfica e jurídica, conceitos, reflexões e dificuldades 
que se descortinam ao se trabalhar com a polêmica questão do domínio dos cursos d’água 
brasileiros. Na verdade, esse trabalho constitui-se em um exercício entre o que está transcrito 
na teoria hidrológica e nos arcabouços legais com a materialização em campo desses 
elementos, decorrente de uma atividade cartográfica. Por fim, são apresentados três estudos de 
caso que mostram o impacto dessas imprecisões quanto à materialização do domínio dos 
corpos d’água na gestão dos recursos hídricos devido à falta da regulamentação dos critérios 
de domínio dos rios no Brasil. 
 

Palavras-chave: Bens Públicos, Direito Ambiental, Domínio, Cartografia e Recursos Hídricos. 
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 ABSTRACT 

 

The Brazilian Federal Constitution of 1988 provides that rivers can be either a property of 
the Union or of the States-Members which are responsible for their zeal and 
administration. Thus, it is essential to define the legal geographical feature of a "river" so 
as to provide the correct management of water resources in Brazil. Certainly, no one, even 
hydrologists, will have any difficulty in answering quickly and convincingly, the following 
questions: "what is a river?" and "where does a river begin and where does it end?" This 
paper presents, under a hydrological, cartographic and legal point of view, concepts, 
thoughts and difficulties that appear when working with the controversial issue of the 
domain of Brazilian rivers. Indeed, this work is an exercise between what is transcribed in 
hydrological theory and legal frameworks with the materialization of these elements in the 
field, which consist of mapping activities. Finally, we present three case studies that show 
the impact on the management of water resources due to the lack of criteria in rivers 
domain in Brazil. 

 

 
 
Keywords: Public Property, Environmental Law, Domain, Cartography and Water Resources. 
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INTRODUÇÃO: 
 

O mundo, principalmente nas últimas décadas, vem passando por transformações 

consideráveis. Até a água doce, considerada por muitos um elemento inesgotável na natureza 

por estar num ciclo fechado, passou a ter um tratamento protecionista todo especial sob a 

ótica jurídica. Problemas de escassez e de qualidade, em determinadas regiões do planeta, são 

evidentes e preocupantes. Mesmo no Brasil, país com a maior reserva hídrica do mundo, esses 

problemas estão presentes e, em algumas situações, vêm se agravando. No Nordeste, cursos 

d’água completamente secos são cenas do cotidiano. Já na região Sudeste, o regime fluvial 

favorece a abundância de água, porém, em decorrência da ação antrópica, são de péssima 

qualidade. Para contornar essas mazelas, a regulação de uso de água, em todo território 

nacional, se faz necessária. 

 

Contudo, a gestão de um bem público no Brasil não é uma tarefa simples de ser 

executada, tendo em vista a magnitude territorial do nosso país e das complexas relações 

políticas, sociais e econômicas que o permeiam. Nesse sentido, o constituinte pátrio julgou 

fundamental a participação simultânea da União e dos Estados-membros na regulação de uso 

da água. Na prática, observa-se entre os partícipes, o exercício concomitante da autonomia e 

da mútua dependência.  

 

Assim, no inciso III, do artigo 20 da Constituição Federal trata-se dos recursos hídricos 

superficiais interiores de domínio da União, a saber: “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”. Em complemento, o inciso I, do artigo 26 da 

Constituição Federal versa sobre as águas superficiais interiores de domínio estadual, a saber: 

“as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 

caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”. De uma maneira geral, por exclusão 

lógica, as águas de domínio dos Estados-membros compreendem aquelas que não fazem parte 

das classificadas como águas da União.  
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Os artigos supracitados trazem em seu conteúdo elementos interpretativos1, os quais 

deveriam ser melhor esclarecidos, a saber: o que é rio? Onde é a nascente e onde é a foz de 

um rio? O que é corrente d’água? O que é um curso d’água? Para muitos a discussão e as 

definições podem parecer consagradas e absolutas. Contudo, como será apresentado na seção 

2.2 deste trabalho, existem critérios distintos que podem colaborar para esclarecer aquelas 

definições. A missão principal, portanto, é escolher a melhor definição e instituí-la 

legalmente.  

 

As questões supracitadas foram respondidas parcialmente, em 1994, pelo extinto 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), respostas estas alteradas em 

2004, pelo atual gestor de recursos hídricos no âmbito federal, a Agência Nacional de Águas 

(ANA). Na verdade, os critérios apresentados tanto nas regras preconizadas pelo DNAEE 

quanto nas da ANA reduziram aqueles elementos a um único: o curso d’água. Percebe-se, em 

ambos os institutos infralegais, a preocupação única em se estabelecer o curso d’água 

principal da bacia hidrográfica. No entanto, a distinção entre aqueles elementos foi 

praticamente menosprezada.  

 

Na norma do DNAEE, as definições foram estabelecidas principalmente por meio de 

nomes geográficos2 coletados em campo, enquanto, na norma formulada pela ANA, 

fundamentam-se na área superficial das bacias hidrográficas. Em termos práticos, percebe-se 

uma total dependência desses critérios com elementos de origem cartográfica (topônimos e 

áreas). Contudo, o melhor critério para a definição daqueles elementos seria aquele 

preconizado por critérios puramente hidrológicos que, por sua vez, são de difícil 

materialização prática. Serão mostradas nas seções 2.3 e 2.4 deste trabalho as fraquezas dos 

critérios estabelecidos naqueles instrumentos infralegais, sob a ótica cartográfica e 

hidrológica, e como esses elementos interagem entre si. 

 

Além disso, tem-se que a gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela é regida 

fundamentalmente pela Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal   

no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, também conhecida por Lei das Águas. Nessa norma, além 

                                                 
1  Esta característica é comum em textos constitucionais, pois nestes são abordados aspectos puramente 
generalistas.     
2    Um nome geográfico pode também ser referido como um nome topográfico ou topônimo geográfico.    
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de se definir a política de gestão, estatuiu-se o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH), no qual o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

é a instância hierarquicamente superior. Este, por sua vez, pela Portaria CNRH no 32, de 18 de 

julho de 2005, que aprovou o seu regimento interno, pode ser constituído por até dez Câmaras 

Técnicas, as quais serão encarregadas de examinar e relatar ao plenário assuntos de suas 

competências. 

 

   Considerando que definições estabelecidas pelas normas do DNAEE e da ANA não 

compartilham de consenso na comunidade de gestão de recursos hídricos, elas foram levadas 

à consideração do CNRH. Assim, discute-se na Câmara Técnica de Integração de 

Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras (CTPOAR) e na Câmara Técnica de 

Assuntos Legais e Institucionais (CTIL), se as instituições gestoras de recursos hídricos 

possuem realmente atribuição legal (competência) em estabelecer tais regras. Ademais, 

existem outras proposições que defendem que os critérios para definir os domínios dos cursos 

d’água brasileiros sejam instituídos pelo próprio CNRH. Dentro desse mesmo contexto, por 

estar trabalhando no âmbito de bens públicos, é intuitivo para alguns considerar esta tarefa 

como de competência da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Na seção 2.4 deste trabalho será realizada uma 

discussão acerca das competências institucionais do DNAEE, ANA, SPU e CNRH.  

 

Contudo, há de sensibilizar o leitor e informá-lo que o problema relacionado ao domínio 

de um curso d’água não é fruto das atuais legislações. Vide, por exemplo, a delimitação da 

fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Nesse caso, pelo Tratado de Utrecht (1713) o 

limite internacional entre esses países seria o rio que materializa a divisa das terras de Vicente 

Pinzón. No entendimento brasileiro, esse rio seria o Oiapoque, enquanto a França entendia 

que esse curso d’água estaria mais ao sul. Esse conflito foi resolvido apenas em 1900 por 

meio de uma arbitragem internacional, que deliberou a favor do Brasil. 

 

Ainda, conforme a nossa Constituição Federal são águas da União àquelas presentes em 

terras de seu domínio. Assim, julga-se preponderante um estudo mais pormenorizado da Lei 

Federal no 9.985/2000 que versa sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), dos próprios artigos constitucionais 20 e 231 que tratam da definição de terras 
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indígenas, do Decreto-Lei no 9.760/1946 e da Lei Federal no 9.636/1998 que dispõe sobre as 

terras de marinha e os terrenos marginais.  

  

O presente trabalho pretende apresentar o impacto na implementação dos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos previstos na Política Nacional devido à falta de critérios bem 

fundamentados para o estabelecimento dos domínios dos corpos hídricos superficiais 

interiores do Brasil. Em suma, não existe uma garantia jurídica que permita separar os rios de 

domínio da União dos de domínio dos Estados-membros. Assim, os órgãos gestores de 

recursos hídricos, tanto no âmbito federal quanto no estadual, não conseguem delimitar 

acuradamente o seu espaço geográfico de atuação. E pior, é comum nas bacias hidrográficas, 

estatuídas na legislação ordinária, como a unidade territorial para a implementação dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, possuírem rios de ambos os domínios.  

 

Este trabalho foi estruturado em três capítulos. No capítulo 1 estão apresentados os 

conceitos básicos sobre bens públicos e como o elemento água contextualiza-se dentro desse 

ambiente. Inicialmente, demonstra-se como se processa a participação do Estado no domínio 

e na regulação de bens de natureza pública e privada. Em seguida, procedeu-se à 

caracterização do elemento água como bem público de uso comum do povo e das 

peculiaridades que lhe são conferidas por estar contida nessa classe. Por fim, mostra-se como 

os particulares podem usufruir de um bem público e como a Administração faz para se 

manifestar materialmente em prol do interesse da coletividade.  

 

No capítulo 2 é realizada uma discussão sobre como se processa a questão dominial dos 

recursos hídricos no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, foi realizada uma análise 

dos critérios defendidos nas normas legais brasileiras para a classificação dominial de um 

curso d’água, tendo como referência a ótica hidrológica e a cartográfica, com ênfase aos 

institutos jurídicos estabelecidos infralegalmente pelo DNAEE e pela ANA. 

 

No capítulo 3 são apresentados três estudos de caso relacionados à temática do trabalho. 

O primeiro refere-se ao domínio do rio Piracicaba, cuja feição geográfica encontra-se 

completamente contida em terras do Estado de São Paulo, e mesmo assim, é considerado 

pelas autoridades vinculadas à gestão de recursos hídricos como bem público pertencente à 

União. O segundo trata de uma solicitação de outorga feita por um agricultor para o uso de 
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recursos hídricos em um braço abandonado do rio Paraíba do Sul, que nos meados do século 

passado foi retificado para conter as inundações que ocorriam de forma recorrente na região. 

A última situação refere-se à mudança de domínio do rio Canoas. Tomando-se como 

referência os preceitos estatuídos na Portaria DNAEE 707/1997 o rio Canoas seria de domínio 

estadual. Contudo, em decorrência da promulgação da norma infralegal estabelecida pela 

ANA em 2004, o domínio daquele rio passou a ser da União.  
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1. NATUREZA JURÍDICA DAS ÁGUAS: 

 

Antes de discorrer sobre o domínio dos cursos d’água brasileiros considera-se prudente 

introduzir ao leitor, mesmo que de forma extremamente resumida, como se processa o 

relacionamento entre os recursos hídricos e o direito. Inicialmente, contextualiza-se a água 

como um bem público de uso comum do povo, ou seja, como um elemento que deve estar à 

disposição de todos, a qualquer momento e de forma igualitária, sendo de responsabilidade do 

Estado a sua gestão e preservação. Por fim, são apresentados, sob as óticas jurídica e de 

controle quali-quantitativo, dois instrumentos de gestão, previstos legalmente na Política 

Nacional de Recursos Hídricos: a outorga de direito de uso e a cobrança pelo uso de água.   

  

1.1 CONCEITOS E PRINCÍPIOS: 

 

Registros históricos, da época do Império Romano, demonstram a participação do 

Estado no domínio e na regulação de determinados tipos de bem que, por sua vez, não 

poderiam ser usurpados ou controlados por uma pequena parte da sociedade, devendo estar a 

qualquer momento à disposição da coletividade (BASTOS, 1994, p. 303 apud FRANCO, 

2005). AQUINO et al. (1980, p. 223) diz que o próprio processo histórico mostra que isso não 

passa de retórica, tanto que a política expansionista romana beneficiava apenas os grandes 

proprietários de terra. Segundo MONTEIRO (1994, p. 2) apud RIBEIRO (2002, p. 31) estes 

homens podiam: “usar, gozar, dispor da coisa que lhe pertencessem, como melhor lhe 

aprouvesse, sem que fosse lícito opor qualquer restrição ao livre exercício desse direito”.  

 

Os bens públicos são referenciados no Direito Romano como res nullius (coisa sem 

dono). A principal característica deste tipo de bem fundamenta-se no fato de corresponderem 

a res extra commercium (coisa fora do comércio, que não possuía valor econômico 

associado), ou seja, não podem ser objeto de relações jurídicas entre particulares tendo em 

vista sua natureza física ou por sua destinação jurídica. As res nullius eram subdivididas em 

res communes (coisa comum), res publicae (coisa pública) e res universitatis (coisa da 

comunidade). Os primeiros congregavam todos os bens vitais à vida coletiva (Ex: ar, água, 

mar, entre outros). Já os bens classificados como res publicae eram fruto do expansionismo 
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do Império (Ex: terras, escravos). Por fim, os res universitatis são todos aqueles úteis à 

coletividade (Ex: vias de comunicação). 

 

Com respeito às águas na época do Império Romano retira-se de POMPEU (2002,        

p. 32):  

 
No direito Romano, era público o curso de água que tivesse certa grandeza, 
corresse perenemente e fosse tal que pudesse atender não a uma ou algumas 
pessoas, mas ao público [...] Os lagos, as lagoas, fontes e os canais artificiais 
não tinham característica expressa, presumindo-se públicos os localizados 
em lugares públicos e privados os existentes em terrenos particulares. 

 

Com a fragmentação do Império Romano percebe-se a transição das sociedades 

puramente escravistas para as feudais. Esta época é marcada por um personagem ímpar: o rei. 

Além de possuir o domínio de parte das terras do reino, o monarca era responsável por 

deliberar sobre questões em sua jurisdição e de sua competência. Contudo, como destacado 

anteriormente em AQUINO, o rei não era dotado de plenos poderes, os quais eram 

“controlados” substancialmente pelos nobres. Nesta época o direito de propriedade revela-se 

sobre o binômio: domínio conspícuo3 e domínio útil. Esse, era protagonizado por aqueles que 

exploravam economicamente o bem, de forma perpétua, e pagavam ao dono (titular do 

domínio conspícuo) com serviços ou rendas (FREITAS, 2002, p. 33). 

 

Uma nova quebra de paradigma aconteceu com o surgimento do Estado Moderno (ou 

Liberal). Segundo entendimento de FRANCO (2005) os textos romanos não foram esquecidos 

ao longo da história, ao contrário, permitiram a consecução de uma nova norma que dava 

apenas o poder de polícia ao rei e reconduzia a quem de direito, ao povo, os bens de natureza 

pública. 

 

Assim, a partir dessa nova visão de Estado, pode-se defini-lo, segundo 

ALEXANDRINO e PAULO (2003, p. 10) como:  

 

[...] a pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, 
território e governo soberano. Esses três elementos são indissociáveis e 
indispensáveis para a noção de um Estado independente: o povo, num dado 
território, organizado segundo sua livre e soberana vontade. [ ] 

                                                 
3 Eminente, Superior, Respeitável. 
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Normalmente, a organização dos Estados fica materializada na sua lei maior: 
a Constituição. 

 

Inúmeros bens são insuscetíveis de propriedade privada, devendo ser incorporados 

naturalmente ao patrimônio público. Mas isso não quer dizer que esses bens estão cerceados 

do controle estatal, ao contrário, o Estado exerce os poderes de soberania sobre todas as coisas 

que se encontram no seu território (MEIRELLES, 1997, p. 431). Na verdade, percebe-se uma 

paulatina alteração sobre o direito das coisas, na forma de limitações ou restrições quanto ao 

modo de seu exercício, minimizando o livre arbítrio e as conveniências do seu proprietário. 

Busca-se, portanto, que o uso da coisa atenda aos interesses comuns da coletividade.  Nesse 

sentido, ROCHA (1992, p. 27) cita o pensamento do cardeal Desidério Mercier: 

 
Foi da natureza, por conseguinte do criador, que os homens receberam o 
direito de propriedade privada, com o fim de cada qual possa prover à sua 
subsistência e à dos seus e para que, graças a esta instituição, os bens 
terrestres cumpram efetivamente a sua missão providencial de prover às 
necessidades essenciais de toda a espécie humana. O direito de propriedade 
tem, portanto, duplo aspecto: um individual e privado, outro social e público 
[...]. À medida que a necessidade o reclame, a autoridade pública tem o 
direito, inspirando-se no bem comum, de determinar, à luz da lei natural e 
divina, o uso que os proprietários poderão ou não fazer dos seus bens. 

 

Em nosso ordenamento jurídico superior, a limitabilidade do direito de propriedade é 

evidente e condicionada ao cumprimento de sua função social, deixando de ter um caráter 

absoluto. Dos incisos XXII e XXIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 retira-se, 

respectivamente, que: “é garantido o direito de propriedade” e “a propriedade atenderá a sua 

função social”. 

 

De uma maneira geral, o Estado exerce dois tipos de domínio: o conspícuo e o 

patrimonial. O primeiro constitui-se das imposições provocadas pelo Estado sobre as pessoas 

ou bens presentes em seu território. O segundo refere-se ao controle, administração e 

manutenção dos seus bens patrimoniais, que se encontram sujeitos a um regime jurídico 

especial4. 

 

 

                                                 
4 Ver páginas 12 e 13. 



 9 

Nesse sentido FRANCO (2005) contribui com o seguinte texto: 

 
Esse poder superior (eminente) que o Estado mantém sobre todas as coisas 
existentes em seu território não se confunde com o direito de propriedade 
que o mesmo Estado exerce sobre as coisas que lhe pertencem, por aquisição 
civil ou administrativa. Aquele é um domínio geral e potencial sobre bens 
alheios; este é um domínio específico e efetivo sobre bens próprios do 
Estado, o que caracteriza como um domínio patrimonial, no sentido de 
incidir sobre os bens que lhe pertencem.                   

 

Fixaremos o nosso foco de trabalho nos bens sob o auspício do domínio patrimonial 

público. 

 

Fazendo-se uso da simplicidade, define-se bem público como aquele que o Estado 

administra ou faz uso para propiciar bem estar e satisfação às atuais e futuras gerações. Para 

BASTOS (1994, p. 306) apud FRANCO (2005) bens públicos são: “o conjunto de coisas 

corpóreas e incorpóreas, móveis5, imóveis6 e semoventes7 de que o Estado se vale para poder 

atingir as suas finalidades”. O atual Código Civil também é bem conciso naquela definição8: 

“são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 

interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. 

 

O patrimônio público é formado por bens de natureza distinta. Para facilitar a 

compreensão sobre os mesmos é comum separá-los em classes, a saber: de uso comum do 

povo, de uso especial e dominical.  

       

Os bens públicos de uso comum do povo são aqueles que por força da legislação e pela 

sua própria natureza, podem ser usados indistintamente pela coletividade, por qualquer 

habitante permanente ou acidental, em igualdade de condição, independentemente de 

autorização prévia da Administração Pública. 

 

                                                 
5  Ver definição nos artigos 82 a 84 do Código Civil Brasileiro (Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 
6 Ver definição nos artigos 79 a 81 do Código Civil Brasileiro (Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 
7 aquele que anda ou se move por si, mas juridicamente se aplica àqueles animais que são uma propriedade 
passível de ser objeto das transações realizadas com o patrimônio em geral. 
8 Artigo 98 do Código Civil Brasileiro (Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 
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Os rios são exemplos de bens públicos de uso comum que merecem destaque no âmbito 

deste trabalho. Aqui se encontra uma situação não apaziguada nos textos jurídicos. 

MACHADO (2002, p. 24) apresenta o posicionamento do doutrinador José Antônio Pimenta 

Bueno, antes da promulgação do Código Civil de 1916, o qual dizia que entre os bens 

públicos encontram-se os canais, os rios navegáveis ou boiantes. Semelhantemente, no artigo 

3o do Decreto-Lei no 852, de 11 de novembro de 1938, que altera o Código de Águas, dispõe 

que: “são públicos de uso comum, em toda sua extensão, [...] os cursos d’água naturais, em 

algum trecho, sejam flutuáveis ou navegáveis”. A diferença básica entre estas ponderações é a 

retirada do elemento canal como bem público de uso comum. Já nos Códigos Civis de 1916 e 

de 2002 são suprimidos os adjetivos referentes a flutuabilidade e navegabilidade do rio na sua 

definição como bem público de uso comum. Fica expresso naqueles códigos apenas o 

vocábulo “rio”. Da mesma forma, o substantivo “rio” aparece isolado na nossa lei maior, a 

Constituição de 19889.  Mesmo assim, para tais fins, é comum encontrar em referências 

bibliográficas recentes, entre elas ALEXANDRINO e PAULO (2002, p.512), e AUGUSTO 

(2006, p. 56-59), a expressão “rios navegáveis”.  

 

A última publicação citada trata do posicionamento, à época, do Diretor de Assuntos 

Agrários do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) sobre a propriedade das águas 

brasileiras. Explicita-se daquele texto a seguinte parte:  

 

[...] os cursos d’água são divididos em públicos e particulares                        
[  ] reconhecendo a vigência do Código de Águas de 1934. [  ] Rios públicos 
são navegáveis; particulares, os não navegáveis. Sobra realmente uma 
questão: definir o limite entre o rio navegável e o não navegável.   

   

Pelo exposto, a característica fundamental de um bem de uso comum é que o mesmo 

não pode ser apropriado por uma única pessoa, seja física ou jurídica, em detrimento de 

outras. Além disso, no caso dos recursos hídricos, a permissão pelo seu uso não incita que o 

mesmo possa ser poluído ou esgotado (MACHADO, 2002, p. 25). Cabe ao Estado, neste caso, 

exercer o poder de polícia (controle administrativo) por meio de outorgas10 ou do 

licenciamento ambiental para a defesa e regulação desse bem (GRANZIERA, 2006, p. 94).  

 

                                                 
9 Ver artigo 20 da Constituição Federal de 1988. 
10 Ver seção 1.2.1 
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Outra particularidade dos bens de uso comum é que se encontram disponíveis à 

população de forma gratuita. Porém, conforme registrado no artigo 103 do Código Civil 

Brasileiro de 2002, a utilização dos bens públicos de uso comum também podem ser 

retribuídos (remunerados), consoante estabelecido legalmente pela entidade a cuja 

administração pertencem. Um dos exemplos deste tipo de remuneração refere-se à cobrança 

pelo uso de água nos rios brasileiros, definida na Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH). Atualmente, este instrumento de gestão encontra-se implementado na Região 

Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e na Bacia Hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul.  

 

Com respeito os bens públicos de uso especial DI PIETRO (2004, p. 569) diz que são: 

“todas as coisas, móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, utilizadas pela Administração 

Pública, [direta ou indireta,] para realização de suas atividades e consecução de seus fins”. 

Pode-se falar que este tipo de bem público é a parte corpórea mais evidente do Estado, pois os 

principais elementos desta classe são as repartições públicas. 

 

De uma forma geral, para que o Estado consiga atingir as suas finalidades é necessária a 

manutenção de condições materiais mínimas, ou seja, os bens públicos devem ser protegidos 

juridicamente. Entre as modalidades de proteção destes bens cita-se: indisponibilidade, 

inalienabilidade, imprescritibilidade e a impossibilidade de oneração. 

 

Em nome do princípio da indisponibilidade dos bens públicos, os agentes públicos, 

amparados nos preceitos legais, devem realizar a gestão dos mesmos em prol do bem estar e 

interesse do povo. Fica evidente que a Administração Pública não pode dispor de qualquer 

tipo de bem público e se furtar de administrá-los de forma eficiente.  

      

Com relação ao princípio da inalienabilidade tem-se que o domínio de todo bem afetado 

a ele não pode ser transferido a outrem11. O artigo 100 do Código Civil vigente esclarece que 

os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis, enquanto 

conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.  

  

                                                 
11 Alhear. 
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Outro princípio que os bens públicos se encontram severamente atrelados é o da 

imprescritibilidade, isto é, não podem ser adquiridos por meio de processos de usucapião. 

Essa vedação é ainda válida, mesmo que um bem público esteja sob a posse prolongada de um 

particular, isso não lhe dará o domínio sobre o mesmo. É nítido que este princípio decorre 

diretamente da inalienabilidade dos bens públicos12.   

 

O último princípio que os bens públicos estão afetados é a não-onerabilidade, ou seja, 

não podem ser dados como garantia para o credor no caso de inadimplemento da obrigação 

firmada, satisfazendo o seu interesse.       

 

Por fim, tratar-se-á dos bens dominicais. Na literatura jurídica estes também são 

denominados por bens dominiais, de domínio privado do Estado, patrimoniais disponíveis ou 

do patrimônio fiscal. De uma maneira geral, eles não são destinados ao benefício e ao      

bem-estar do povo, e nem empregados para execução de serviços públicos. Assim, por sua 

natureza, os bens dominicais submetem-se a um regime jurídico de direito privado, tendo em 

vista que a Administração Pública exerce poderes de um proprietário privado. Em 

conseqüência deste regime, estes bens encontram-se à disposição do seu titular para qualquer 

uso ou alienação, em conformidade com a lei autorizativa. 

 

A título de curiosidade, a legislação brasileira, no Código de Águas de 1934, já 

considerou alguns tipos de água como bem público dominical. Segundo o seu artigo 6o: “São 

públicas dominicais todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as 

mesmas não forem do domínio público de uso comum, ou não forem comuns”. Além disso, o 

seu artigo 8o instituiu as chamadas águas particulares, como sendo aquelas cujas “nascentes e 

todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não estiverem 

classificadas entre as águas comuns e todos, as águas públicas ou as águas comuns”. A 

princípio, naquela época, alguns tipos de água poderiam ser alienados ao bel-prazer do seu 

titular. Atualmente, as águas, em sentido amplo, são um bem de uso comum do povo13.  

 

                                                 
12 Cretella Junior (2002, p.807) diz que: “a imprescritibilidade do domínio público, como conseqüência de sua 
inalienabilidade não é textual, sendo entendida por dedução, porque não podendo ser adquiridas de nenhum 
modo as coisas que se acham fora do comércio, também não podem ser usucapiadas”.  
13 Conforme artigo  225 da Constituição Federal de 1988 e artigo 1 o   da Lei Federal n o   9.433, de 8 de janeiro de 
1997. 
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1.2  USO DOS BENS PÚBLICOS 

 

Na seção anterior fez-se uma apresentação sobre o conceito de bem público e as 

modalidades em que estes se manifestam – de uso comum do povo, de uso especial e 

dominical. Das palavras de FRANCO (2005), apresentadas abaixo, retira-se o papel do Estado 

frente aos bens públicos, a saber: 

 
[...] Em qualquer desses casos o Estado interfere como poder administrador, 
disciplinando, e policiando a conduta do público e dos usuários especiais, a 
fim de assegurar a conservação dos bens e possibilitar sua normal utilização, 
tanto pela coletividade, quanto pelos indivíduos como, ainda, pelas 
repartições administrativas. 

 

Pelo exposto, os bens públicos podem ser utilizados por todos, sejam pela pessoa 

jurídica de direito público que possui a sua titularidade, pelas pessoas jurídicas de direito 

público que detenham a sua cessão de uso ou por particulares.    

 

No âmbito deste trabalho destaca-se o inciso I, do artigo 1°, da Lei Federal no 9.433, de 

8 de janeiro de 1997, que conceitua a água como um bem de domínio público, fazendo com 

que a sua utilização não possa ser realizada livremente por qualquer membro da sociedade ao 

seu bel prazer. Na verdade, conforme descrito no artigo 22514 da Constituição Federal de 

1988, os bens ambientais, entre eles, a água, são bens de interesse público e do uso comum do 

povo, voltados unicamente ao bem estar da coletividade. Por esta característica, a titularidade 

das águas segue o mesmo regime jurídico incidente sobre os bens de uso comum, marcados 

pela sua indisponibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e impossibilidade de 

oneração.    

 

Como apresentado na seção anterior, os bens públicos de uso comum do povo são 

aqueles que podem ser usados por todos, de forma igualitária, independendo de autorização 

administrativa prévia. Mas o nosso último constituinte estatuiu no inciso XIX, do artigo 21, 

que compete à União definir critérios de outorga de direito de usos sobre os recursos hídricos. 

O legislador não estaria cerceando a disponibilidade de um bem de uso comum do povo 

                                                 
14 Art. 225. 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.   
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apenas a uma parte da sociedade e ainda não estaria estabelecendo a necessidade de 

autorização administrativa para o seu uso? 

 

A resposta da primeira parte da pergunta acima logicamente é negativa, caso contrário o 

constituinte estaria em oposição ao consolidado na doutrina a respeito dos bens de uso comum 

do povo. Nesse caso, o papel da outorga seria disciplinador, de modo que, todos os usuários 

de água, de forma igualitária, tenham acesso a ela. Na situação contrária, o uso indiscriminado 

de água por um usuário poderia cercear a necessidade de outro. Pelo exposto, a resposta da 

segunda parte da pergunta acima é positiva, pois, em situações em que o uso de um usuário 

prejudique o bem-estar ou o sistema produtivo de outro, a outorga de direito de uso de 

recursos hídricos é um instrumento necessário.    

 

Repisa-se que o real proprietário dos bens de uso comum é o povo, sendo a figura do 

Estado o guardião dos seus interesses. Desta forma, o Poder Público deve exercer o seu poder 

de polícia para conservar este bem público para a presente e as futuras gerações. Assim 

assevera bem MACHADO (2002, p. 67) ao dizer que o Poder Público não é o “proprietário 

das águas”, o que não permite reter as águas disponíveis, deixando de conceder a outorga 

solicitada.  

     

1.2.1 Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 

 

De uma maneira geral, a grande maioria dos fenômenos, sejam provocados pela própria 

natureza ou com a interferência humana, provocam fatos jurídicos em seu sentido amplo. Para 

ALEXANDRINO e PAULO (2003, p. 280) os fatos jurídicos em seu sentido amplo se 

dividem em: fatos jurídicos em sentido estrito e em atos jurídicos. Na primeira situação o 

homem pode ser visto como um mero espectador, pois não é o agente causador do fato 

jurídico novo. Já, na segunda situação, o homem interfere substancialmente no mundo real e 

os eventos subseqüentes decorrem naturalmente de sua manifestação de vontade. 

 

A definição de ato jurídico é apresentada no artigo 81 do Código Civil de 1916, de 

acordo com o qual: “todo ato lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
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transferir, modificar ou extinguir direitos”. Um exemplo de ato jurídico, na área dos recursos 

hídricos é a outorga pelo direito de uso.  

 

De uma maneira geral, a outorga é um instrumento jurídico administrativo de controle 

(regulação de uso de um bem público) pelo qual o Poder Público, por meio do órgão 

(instituição) que possui a devida competência legal, confere a um terceiro a possibilidade de 

usar privativamente um bem do seu domínio por um determinado período de tempo. No caso 

de recursos hídricos de domínio da União, consoante o inciso IV, do artigo 4o, da Lei Federal 

no 9.984, de 17 de julho de 2000, a outorga será feita por meio de uma autorização 

administrativa. Em outras palavras, a outorga corresponde a um ato administrativo precário de 

natureza pública, amparado pelo poder de polícia, que permite o uso de um bem público por 

um prazo determinado e de acordo com os termos e as condições expressas naquele ato. 

 

Segundo POMPEU (2002, p. 27) a autorização consiste “num ato administrativo 

discricionário, pelo qual se faculta a prática de ato jurídico ou de atividade material, 

objetivando atender diretamente a interesse público ou privado”. De forma sucinta DI 

PIETRO (2004, p. 219) diz que é “o ato unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público 

faculta ao particular o uso privativo de bem público, a título precário”. Além disso, 

ALEXANDRINO e PAULO (2003, p. 309) dizem que “[...] não se pode cogitar de existência 

de direito do particular à obtenção da autorização [...]” e “[...] ainda que obtida a autorização, 

não surgiria para o particular direito à sua continuidade [...]”. 

 

Contudo, para MACHADO (2002, p. 66) a outorga constitui ato administrativo com 

uma parte vinculada e outra discricionária. É vinculada, pois o servidor público não pode 

colocar outros interesses públicos para justificar o indeferimento do pleito, mesmo que 

existam circunstâncias desatendidas legalmente. A parte discricionária da outorga ocorrerá 

quando o servidor público, com vistas à maximização do interesse público, adota critérios não 

explicitados na legislação. 

 

Segundo RIBEIRO (2000) os principais objetivos do regime de outorga são: o de 

assegurar o controle quali-quantitativo das águas superficiais e subterrâneas; propiciar a sua 

universalização, ou seja, assegurar o efetivo exercício dos direitos de acesso à água; mitigar 
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conflitos; garantir o uso múltiplo das águas; e garantir ao usuário outorgado a disponibilidade 

de água necessária ao seu processo produtivo. Em complemento MACHADO (2002, p. 58) 

diz que “Os governos não podem conceder ou autorizar usos que agridam a qualidade e a 

quantidade das águas, assim como não podem agir sem equidade no darem acesso à água”.  

 

Estão sujeitos à outorga os seguintes usos15: derivação e captação de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo; extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final 

ou insumo de processo produtivo; lançamentos em corpo de água de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final; aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e outros usos que alterem o 

regime, a quantidade e qualidade da água existente em um corpo d’água. Naquele mesmo 

artigo estão definidos os usos que não se encontram sujeitos a outorga, a saber: abastecimento 

de pequenos núcleos rurais; e as derivações, as captações e as acumulações de água, bem 

como os lançamentos de efluentes considerados insignificantes16.      

 

Por fim, a solicitação de outorga de direito pelo uso de recurso hídrico deve ser 

encaminhada pelo usuário à instituição pública que possui competência material pela gestão 

daquele corpo d’água específico, do qual se quer fazer o devido uso. Assim, em rios de 

domínio da União tais solicitações devem ser encaminhadas à ANA, enquanto nos rios de 

domínio dos Estados-membros aos órgãos gestores estaduais.    

 

1.2.2 Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

 

A partir da década de 1960, a questão ambiental consolidou-se internacionalmente e a 

regulamentação estatal sobre a exploração dos recursos naturais ganhou espaço e 

legitimidade. No mundo, as estruturas governamentais passaram a contar no seu quadro com 

instituições voltadas exclusivamente para a regulamentação e a fiscalização das atividades 

causadoras de dano ambiental. Porém, segundo MARTINS (2001), em vez de regular, estas 

estruturas se voltaram prioritariamente para a adoção dos chamados instrumentos econômicos 

                                                 
15 Artigo 12 da Lei das Águas. 
16 O valor de insignificância é definido no âmbito do Comitê de Bacias ou pelo próprio órgão gestor 
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sobre o meio natural, tendo como função induzir os agentes econômicos a se comportarem de 

acordo com padrões socialmente desejáveis. Dentre estes, destacam-se os impostos sobre as 

atividades causadoras de danos ambientais e a valoração dos recursos naturais.  

 

Por definição, os recursos naturais são todos aqueles bens que não podem ser 

produzidos ao bel-prazer pelo homem e que são fundamentais à sua sobrevivência. No 

pensamento neoclássico, transformados em ativos ambientais, os recursos naturais passariam 

a se inserir na modelagem de alocação eficiente, a qual entende que a escassez relativa de 

qualquer bem ou serviço seria refletida de forma eficaz no sistema de preços de mercado, 

mediante a livre manifestação da escala de preferência dos consumidores. Isto significa que 

seria possível medir a sensibilidade dos consumidores diante das variações na oferta de 

mercadorias, a partir de sua disposição para comprá-las (MARTINS e FELICIDADE, 2001). 

Assim, o emprego deste tipo de instrumento na gestão de recursos hídricos visa reconhecer a 

água como bem econômico, dar ao usuário uma indicação do seu real valor17, incentivar a sua 

racionalização e obter recursos financeiros conforme necessidades previstas nos planos de 

bacias. 

 

Este tipo de instrumento, quando aplicado sobre o meio natural, tem como função 

induzir os agentes econômicos a se comportarem de acordo com padrões socialmente 

desejáveis (as pessoas consumiriam menos para pagar menos). Como bem destacado por 

ANTUNES (2006, p. 716) “a cobrança pelo uso da água está inserida dentro de um princípio 

geral do Direito Ambiental que impõe, àquele que, potencialmente, auferirá os lucros com a 

utilização dos recursos ambientais, o pagamento dos custos”.  

 

Como mencionado anteriormente, os bens de uso comum encontram-se disponíveis à 

população de forma gratuita. Porém, o atual Código Civil Brasileiro, dispõe que o uso destes 

bens públicos também pode ser cobrado. Sobre a cobrança pelo o uso da água GRANZIERA 

(2006, p. 211) diz que: 

 
[...] consiste no instrumento econômico da política de recursos hídricos. É 
econômico em dois sentidos: o primeiro, relativo ao financiamento de obras 

                                                 
17 MARTINS e FELICIDADE (2001) dizem que a valoração de bens ambientais tem como objetivo principal a 
proteção dos agentes econômicos em decorrência as externalidades provocadas por outrem e não inibir a 
exploração descontrolada dos recursos naturais.  
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contidas no plano de recursos hídricos; o segundo, no que tange ao 
entendimento da água como bem de valor econômico, cuja utilização deve 
ser cobrada.    

 

Além disso, extrai-se de GEOBRASIL (2007, p. 129) que a natureza jurídica da 

cobrança, o preço do uso dos recursos hídricos, não se caracteriza por um imposto, pois não se 

tem um fim determinado. Também, não se pode associá-la a uma taxa, pois não esta se 

prestando um serviço de natureza pública. O que está se pagando é o usufruto de um bem 

comum. Segundo o parecer da Procuradoria Geral da ANA no 229, de 4 de junho de 2002, o 

pagamento pelo uso dos recursos hídricos é uma receita corrente patrimonial (ou preço 

público), na forma estabelecida pelo artigo 1o do artigo 11 da Lei Federal no 4.320, de 17 de 

março de 1964. Do apresentado no item 11 do mesmo parecer é possível dissociar a cobrança 

pelo uso da água bruta do recolhimento de taxas é que o seu valor é decidido dentro dos 

Comitês de Bacias, o que impede o ato discricionário da administração pública em estabelecê-

lo. Segundo CARVALHO et al. (2007, p. 2) a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 

Região Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e na Bacia Hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul é fruto de amplo debate, envolvendo setores usuários, sociedade civil e 

poder público. Além disso, é asseverado que esse processo é evolutivo, no qual cada Comitê 

de Bacia pode partilhar as suas experiências. Em termos práticos, a ANA promoveu no fim do 

mês de setembro do último ano uma oficina visando a integração de procedimentos 

operacionais de cobrança nas bacias hidrográficas supracitadas. 

 

Outro aspecto abordado naquele relatório é que o pagamento pelo uso da água não 

implica na criação de direito sobre ela (domínio). Isso não poderia ser diferente, pois ao se 

tratar do elemento água, está se operando com um bem público inalienável.      

 

Ademais, com respeito aos instrumentos econômicos de gestão dos recursos naturais, 

MARTINS e FELICIDADE (2001) refutam a abordagem neoclássica como princípio 

norteador dessas políticas, já que as mesmas centram exclusivamente no seu uso econômico. 

Ainda, segundo aqueles autores, os neoclássicos deixam de apreender a interação sociedade e 

natureza, cuja dinâmica ultrapassa a ação isolada dos agentes econômicos. Acrescenta-se ao 

exposto que a criação de mercados de uso somente garante ao proprietário do recurso o direito 

de usufruir da mercadoria adquirida da forma que lhe convier. A racionalidade de sua decisão 

de uso será condizente somente com sua consciência, sem qualquer relação com os padrões de 
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sustentabilidade. Assim, fica evidente que o uso isolado deste instrumento de gestão, sem 

mecanismos sociais de controle, faria aumentar a desigualdade social e não conseguiria 

resguardar o meio ambiente da exploração predatória.  

 

Pelo exposto aqui, conclui-se que a adoção dos instrumentos econômicos não pode ser 

realizada de forma isolada e sem o aval da participação popular. Em BRASIL (2006, p. 30) é 

destacado que o sucesso da implementação da cobrança deve-se à integração com os outros 

instrumentos, associando-os, por exemplo, com as ações dos comitês de bacia, impedindo a 

adoção de posturas meramente arrecadadoras.  
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2. DOMÍNIO DOS CURSOS D’ÁGUA BRASILEIROS: 

 

2.1 FEDERALISMO E OS CURSOS D´ÁGUA: 

 

Foi mostrado no capítulo anterior que a Constituição Federal de 1988 considera a água 

como um bem público de uso comum do povo, o qual não pode ser usado por um particular 

específico em detrimento da vontade da coletividade. Sob a ótica de PACIORNIK (2002,      

p. 103) tem-se que:  

 
A vida em sociedade pressupõe renúncia a uma liberdade plena de atuação, 
em favor do que é melhor e mais adequado ao convívio coletivo. Muitas 
vezes o comportamento dos particulares, embora em consonância com a 
ordem jurídica, irá ferir os interesses e direitos da coletividade, acarretando a 
necessidade de disciplina hierárquica entre os direitos em choque.  

 

Nessa situação, o Estado exerce a sua supremacia para atender o que foi consentido pela 

sociedade. Cabe, portanto, ao Estado impor-se perante a atuação privada, por meio de 

restrições ou limitações coercivas, para garantir a harmonia dos diversos interesses 

particulares e que os mesmos sejam compatíveis com o direito soberano da coletividade. A 

esse exercício dá-se o nome de poder de polícia do Estado.  

 

Com respeito aos recursos hídricos, KISHI (2007) assevera que pelo fato de a Lei 

Federal nº 9.433/1997 tê-los estipulados como um bem de domínio público não significa que 

esses bens pertençam ao Estado. Simplesmente, fica a cargo da Administração Pública a sua 

guarda, proteção e gestão.  

 

Eis, aqui, um espaço para uma pergunta: Como se processa a organização política do 

Estado Brasileiro para melhor administrar a coisa pública? 

 

A resposta para aquela pergunta, sob a ótica dos nossos constituintes republicanos, é a 

forma federativa. Desde a promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891, o 

Brasil constitui-se de um Estado Federado. Naquela norma, pelo seu artigo 2o, as antigas 

Províncias Imperiais transformaram-se univocamente em um Estado-Membro. Mesmo no 

período marcado pelo controle da Coroa Portuguesa o poder político não foi uniformemente 
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centralizado. SILVA (2005) ao discorrer sobre o poder político imperial diz que “a sufocante 

asfixia administrativa portuguesa passou a ser um perigo à própria unidade nacional. Em 

razão disso, o Império deu origem aos Atos Adicionais que outorgavam autonomia a certas 

coletividades integrantes do governo [...]”. 

 

O federalismo, no caso brasileiro, foi uma escolha praticamente imperativa, tendo em 

vista que o nosso país tem dimensões continentais e é constituído pelas mais diversas 

características regionais e locais. SILVA (2005) acrescenta que, além da imensidão territorial, 

as condições naturais brasileiras, obrigaram a descentralização política, que é à base do 

regime federativo.    

 

Conceitualmente, pode-se afirmar que a Federação constitui-se num Estado composto 

formado por partes internas menores, autônomas entre si, e unidas por um vínculo único de 

sociedade18.  

 

De forma complementar, RABAT (2002, p. 4) expõe que a caracterização, por si só, de 

um Estado como Federação não nos informa sobre a sua organização interna de poderes. Para 

tal, é necessário que sejam transcritas nominalmente na Constituição Federal as 

competências19 de cada um dos seus membros, de modo a garantir o desenvolvimento pleno 

do exercício das atividades normativas e administrativas. 

 

SILVA (2005) expõe satisfatoriamente a importância da ordem jurídico-constitucional 

das competências ao dizer que:  

 
Para o cumprimento dos fins do regime federativo, é indispensável que se 
estabeleça uma divisão ou uma repartição de competências entre a União e 
os Estados-Membros para que não se processem conflitos desagregadores do 
regime e a ruína do aparelhamento administrativo.  

 

                                                 
18 A autonomia pode ser afastada temporariamente caso ocorram os casos descritos nos artigos 34 e 35 da 
Constituição Federal. 
19 Entenda-se por competência a capacidade jurídica atribuída a uma corporação pública ou ente federado para 
agir nos termos da lei. Assim, são competentes a entidade, o órgão ou agente do poder público com faculdade 
para emitir decisões. 
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A Constituição Federal de 1988 adota um sistema complexo de repartição de 

competências, estruturado fundamentalmente no princípio da Predominância do Interesse. 

Com base nesse princípio, competem à União as matérias e questões de interesse geral, aos 

Estados as matérias em que prevalecerem o interesse regional e à municipalidade os assuntos 

de interesse local. Contudo, segundo PAULO (2007, p. 74) o regime federativo brasileiro é 

muito centralizado e dilatado, tendo em vista que as principais competências previstas pela 

Constituição foram deixadas a cargo da União.   

 

Essas competências, para fins didáticos, podem ser agrupadas em duas categorias em 

função de sua natureza: as materiais e as legislativas. As primeiras estão relacionadas com a 

ação administrativa da máquina pública, enquanto as segundas estão alinhadas com a 

possibilidade do estabelecimento de normas e princípios, com o intuito de disciplinar as 

atividades econômicas, sociais, ambientais, entre outras. Além disso, nota-se que as 

competências materiais podem ser exclusivas ou comuns20 e as competências legislativas, por 

seu turno, podem ser classificadas como privativas, concorrentes ou suplementares.  

 

No artigo 21 da Constituição Federal encontram-se especificadas todas as matérias 

sobre as quais a União deve atuar com absoluta exclusividade, sendo esta tarefa, 

indelegável21. Consoante ao inciso XIX do referido artigo constitucional, compete à União 

instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso. Lembra bem GRAF (2002, p. 58) que ainda na área 

dos recursos hídricos compete materialmente a União: planejar e promover a defesa 

permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações (inciso 

XVIII, artigo 21) e instituir diretrizes para o saneamento básico (inciso XX artigo 21).       

 

No artigo 22 da Constituição Federal versa-se sobre a competência privativa da União. 

Esta, por sua vez, é toda aquela enumerada como própria de uma entidade, mas ao contrário 

da competência exclusiva, ela pode ser delegada aos Estados-membros. Mas, para isso, 

conforme o parágrafo único daquele artigo constitucional é necessária à autorização via lei 

complementar. Outra característica deste tipo de competência é que a União só pode delegá-la 

de forma equânime entre os Estados-membros e que estes legislem apenas sobre questões 

                                                 
20 Também conhecidas por cumulativas ou paralelas. 
21 A competência exclusiva é aquela reservada a um ente especifico, com exclusão dos demais.  
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particulares, função de sua especificidade. Por meio do inciso IV daquele dispositivo 

constitucional fixou-se como competência privativa da União a de legislar sobre águas, ou 

seja, aquela deve estabelecer normas para que o nível mínimo de qualidade e quantidade seja 

garantido, além de disciplinar o seu tratamento e utilização. MACHADO (2002, p. 19) 

destaca que o constituinte referiu-se ao elemento aquório no plural e que foi muito generalista 

nesta definição, pois não fixou que tipo de água (pluvial, fluvial, em armazenamento, 

subterrânea, escoado superficialmente, etc.) eles estavam se referindo. 

 

GRANZIERA (2006, p. 67) chama atenção para um paradoxo: compete privativamente 

à União legislar sobre águas, contudo, os Estados-membros também têm domínio material 

sobre alguns rios e sobre as águas subterrâneas do território nacional. A mesma autora explica 

que no caso “se aos Estados ficasse proibida a competência de fixar normas sobre os bens de 

seu domínio, restaria uma lacuna no Direito, pois tampouco a União poderia legislar em 

matéria administrativa, sobre os bens que não lhe pertencem”. O que não cabe aos       

Estados-membros é criar, alterar e extinguir o direito sobre as águas, cuja atribuição é 

privativa da União e sim estatuir normas administrativas para fixar as formas de utilização e 

preservação.   

 

A competência comum, prevista no artigo 23 da Constituição Federal, é atribuída a 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, que a exercem em pé de igualdade, 

afastando a exclusão ou a sua predominância sobre os demais. As competências comuns 

relacionadas às questões ambientais encontram-se fixadas nos incisos VI, VII e IX daquele 

dispositivo constitucional. 

 

Além disso, em termos da competência material da União e dos Estados-membros 

percebe-se que as águas superficiais interiores podem ser agrupadas em duas classes. A 

primeira pode ser relacionada puramente ao Federalismo, pois os rios passarão a ser de 

domínio da União quando cruzarem, no mínimo, terras de dois Estados-membros ou que 

façam fronteira entre eles ou com outro país. Na segunda classe encontram-se todas as 

situações nas quais as águas estão contidas em terras de domínio da União. Estas questões 

serão melhor abordadas nas seções 2.2 e 2.3 desse trabalho.    
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A competência concorrente é caracterizada pela possibilidade da União, dos Estados e 

do Distrito Federal legislarem sobre as mesmas matérias, desde que sejam obedecidos os 

preceitos preconizados nos parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal. Destes, retira-se 

que: a) a competência da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais, que visam o 

estabelecimento, de forma coesa, do bem-estar de todos os membros da nação; b) a 

competência da União para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, estes entes federados devem editar 

regras específicas adequando as normas gerais conforme as suas especificidades; c) 

inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 

plena para atender a suas peculiaridades; e d) a superveniência de lei federal sobre normas 

gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.  

 

Por fim, também é atribuída aos Municípios a competência suplementar, para que os 

mesmos legislem sobre as normas que suplementem as normas gerais ou que supram a 

ausência ou omissão destas, como declara o inciso II do artigo 30 da Constituição Federal. 

Para MEIRELLES (1997, p. 357) é de competência da municipalidade “policiar as águas que 

abastecem a cidade para uso doméstico e as demais cujo uso possa propiciar contaminação à 

população”.  

 

Em caso de conflito de competências, a harmonia federativa será alcançada ao se 

considerar a preponderância do interesse e a cooperação entre os entes envolvidos. Assim, a 

gestão dos recursos naturais, entre eles a da água, dentro de um Estado Federado é um 

exercício pleno da dicotomia, pois ao mesmo tempo em que se deve promover a 

administração descentralizada, respeitando-se as peculiaridades regionais e locais, busca-se 

garantir a unicidade de uma política ambiental para todo o país.  

 

2.2 AS TERRAS DA UNIÃO E OS CURSOS D’ÁGUA: 

 

Por meio do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal o legislador deixou explícito 

que são bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio. Assim, mesmo um curso d’ água que percorra, desde sua nascente até a seu exutório, 

apenas terras de um único Estado-membro, ao penetrar em terrenos de domínio federal, 
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perderá o status de domínio estadual até ao momento que a influência do mesmo cesse. 

Baseado no exposto, tratar-se-á aqui das águas presentes em Unidades de Conservação, Terras 

Indígenas, Ilhas Fluviais e Lacustres, Terrenos de Marinha e de seus acrescidos. 

 

Do inciso I do artigo 2o da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, retira-se que as 

unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção. De uma maneira geral, 

segundo ANTUNES (2006, p. 557) o nível de preservação é variável face à classificação 

jurídica que tenha sido estabelecida para cada uma delas. 

 

Um erro comum, protagonizado por técnicos mais desavisados, é de atribuir o domínio 

público a qualquer unidade de conservação. Entre as unidades que realmente detêm aquela 

natureza dominial destacam-se as: Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques 

Nacionais, Parques Estaduais, Parques Municipais, Florestas Nacionais, Reservas 

Extrativistas, Reservas de Fauna e Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Existem outros 

tipos de unidades de conservação, nas quais as suas áreas são constituídas por terras públicas 

ou privadas, entre elas destacam-se os: Monumentos Naturais, Refúgios da Vida Silvestre, 

Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Relevante Interesse Ecológico. Ainda, segundo o 

artigo 21 da Lei Federal que instituiu o SNUC retira-se que a existência de uma unidade de 

conservação de domínio privado que são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural22.  

 

Para fins da definição do domínio de um curso d’água não basta saber apenas se ele 

encontra-se em uma terra pública ou privada, é necessário conhecer qual dos três níveis da 

Administração Pública criou aquela unidade de conservação específica. Repisa-se: será 

considerado um bem da União toda água que estiver em terras de seu domínio. 

 

Nos termos do inciso XI do artigo 20 da Constituição Federal são bens da União as 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Pelo artigo 231 do mesmo instituto legal  

retira-se que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em caráter permanente, 
                                                 
22 Para maiores esclarecimentos sobre as características de cada uma das unidades de conservação ver Lei 
Federal 9.985, de 18 de julho de 2000. 
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empregadas em atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar e os necessários a sua reprodução física e cultural, 

segundo seus usos, costumes e tradições. Cabe-lhes, portanto, o usufruto exclusivo das 

riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Contudo, estes podem ser empregados 

por terceiros, mediante autorização do Congresso Nacional e que as comunidades afetadas e 

os órgãos de regulação sejam ouvidos. Além disso, retira-se do manto constitucional que as 

terras ocupadas pelos índios, por possuírem destinação específica, elas são classificadas como 

bens de uso especial. 

 

Sabendo-se que uma terra indígena é um bem da União e considerando os preceitos do 

artigo 20 da Constituição Federal deduz-se que os cursos d’água que estão contidos nelas ou 

apenas cruzam-nas possuem o estado dominial federal. 

 

As ilhas são áreas de terra que se elevam acima da linha d’água e por esta cercada em 

toda a sua extensão. De uma forma geral, as ilhas classificam-se em marítimas, fluviais e 

lacustres, conforme estejam, respectivamente, no mar, nos cursos d’água e nos lagos. As 

primeiras serão, consoante o inciso IV do artigo 20 e inciso II do artigo 26 da Constituição 

Federal, de domínio da União, exceto aquelas que contenham a sede municipal e destas 

exclui-se as áreas afetadas ao serviço público, unidade ambiental federal, áreas sob domínio 

municipal ou de terceiros. As ilhas fluviais e lacustres pertencem aos Estados-membros, 

exceto aquelas contidas em cursos d’água de domínio da União. Assim, por exemplo, as 

outorgas de uso da água na ilha do Marajó deverão ser efetivadas pela ANA.    

 

Por fim, os terrenos de marinha e seus acrescidos, conforme o inciso VII do artigo 20 da 

Constituição Federal, são bens da União. O Decreto Presidencial 9.760, de 5 de setembro de 

1946, define os terrenos de marinha como sendo aquelas áreas de terra, numa faixa horizontal 

de trinta e três metros, contadas a partir da linha que materializa a preamar média de 1831. 

Incluem-se naquela definição as terras situadas nas margens dos rios e das lagoas desde que 

em suas águas sejam influenciadas pela maré com uma oscilação mínima de cinco 

centímetros. Eis as águas de domínio da União.  

 

Além dos terrenos de marinha, o dispositivo constitucional diz que também pertencem à 

União os seus acrescidos. Por definição, estes são os aterros naturais ou artificiais, formados 
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para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. Pelos artigos 

1250 do novo Código Civil Brasileiro e 31 do Código de Águas que os terrenos acrescidos de 

marinha pertencem aos donos dos terrenos marginais, que por sua vez, são de domínio dos 

Estados-membros se, por algum título, não forem do domínio federal, municipal ou particular. 

Assim, quando os terrenos acrescidos se formam para o lado do mar, em acréscimo aos 

terrenos de marinha, eles serão de domínio da União. Enquanto, quando os terrenos 

acrescidos de marinha se formam para o lado dos rios, em acréscimo aos terrenos reservados, 

eles podem pertencer ao particular ou constituir patrimônio público.  

 

2.3 O DOMÍNIO E OS CONCEITOS QUE O DEFINEM: 

 

Mas afinal, o que é rio? Onde é a sua nascente e a sua foz? O que é um lago? O que é 

uma corrente d’água? A princípio o leitor pode pensar que estes conceitos são óbvios e 

definitivamente consolidados, mas perceberá ao longo da leitura desta seção que as definições 

são múltiplas e não coincidentes. Não obstante, existem definições que agradam certamente 

os quadros científicos, contudo, são inexeqüíveis na prática.  Reforça-se que é imperiosa a 

materialização destes conceitos para que se proceda de forma eficaz e legal a gestão dos 

recursos hídricos. 

 

Inicialmente, apresentar-se-ão os conceitos de rios, lagos e correntes d’ água 

encontrados na literatura jurídica ambiental e nos dicionários de língua portuguesa. 

 

DA CRUZ (1998, p. 15) diz que um rio é toda “corrente contínua de água mais ou 

menos caudalosa23, que deságua noutra, no mar ou num lago”.  

 

De forma semelhante, extrai-se do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001,     

p. 2460), que um rio é um: “curso d’água natural, mais ou menos torrencial, que corre de uma 

parte mais elevada para uma mais baixa e que deságua em outro rio, no mar ou num lago”.  

 

                                                 
23 Caudal: volume de água numa secção transversal de um rio ou de um canal, por unidade de tempo. 
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Já na definição de rio apresentada pelo Dicionário Aurélio Eletrônico percebe-se um 

incremento com relação a anterior, pois considera o elemento vazão em sua acepção. Desta 

forma, retira-se deste que um rio é: 

 
Um curso de água natural, de extensão mais ou menos considerável, que se 
desloca de um nível mais elevado para outro mais baixo, aumentando 
progressivamente seu volume até desaguar no mar, num lago, ou noutro rio, 
e cujas características dependem do relevo, do regime de águas, entre outras. 

 

Sob a ótica do Glossário Internacional de Hidrologia um rio é um “grande curso de água 

que serve de canal natural de drenagem a uma bacia hidrográfica”. 

    

Percebe-se nitidamente que nas definições apresentadas por Fernando Castro da Cruz e 

do Dicionário Aurélio Eletrônico estão imbricadas duas características físicas: a extensão e o 

seu volume. Enquanto isso, nas demais definições apresentadas apenas a extensão é 

considerada. Segundo DA CRUZ (1998, p. 15) tem-se que: “um curso modesto de água no 

seu volume, na sua largura e na sua extensão, não pode receber o nome de rio, porque no caso 

estamos diante de um córrego, ribeirão, riacho, arroio [...]”. Na verdade, aquelas definições 

não são precisas, o que nos leva a insegurança e a dúvida. Alguém saberia o que é um curso 

d’água com extensão mais ou menos considerável ou com um volume mais ou menos 

caudaloso? A priori, não existe em nosso ordenamento jurídico tal regulamentação.  

 

Nesse sentido, o constituinte pátrio foi certeiro ao inserir como bens da União as 

correntes d’ água.  O Glossário Internacional de Hidrologia definem-nas como as águas que 

podem fluir através de um canal natural ou artificial. Para DA CRUZ (1998, p. 23) as 

correntes d’água “compreendem as nascentes no sentido amplo e, no restrito, são águas dos 

rios, córregos ou ribeirões. Certamente, existem situações em que pequenos riachos cruzam 

limites estaduais ou internacionais24, e não podendo considerá-los como “rios” não se 

enquadrariam consequentemente como bem da União. Existiria, portanto, nesse ponto, um 

vácuo jurídico. Na verdade, considerando a definição de Fernando Castro da Cruz, ora 

apresentada, bastava apenas ao constituinte pátrio inserir no dispositivo legal os verbetes 

corrente d’ água, lagos e lagoas. 

 

                                                 
24 Principalmente em situações nas quais a fronteira é materializada por um linha seca.  



 29 

Outra questão que pode ser discutida acerca daquelas definições é o caso de um lago 

como exutório de um rio. Com o propósito de esclarecer a questão ou para evidenciar o 

problema, vamos supor o caso real, do rio Paraibuna que deságua no reservatório de Santa 

Branca e que pela ação da gravidade aquelas águas seguiriam o seu fluxo a jusante, formando 

o rio tradicionalmente denominado por Paraíba do Sul, que após percorrer centenas de 

quilômetros encontra o oceano (ver Figura 1). Uma situação semelhante pode ser observada 

no Rio Reno (Rhein), entre a Suíça e a Alemanha, que cruza o lago natural Bodensee e segue 

a jusante com o mesmo topônimo (ver Figura 2). Nestes casos, o reservatório e o lago 

serviram apenas para amortizar o caudal de montante, porém não impediram o seu fluxo. 

Pergunta-se: nesses exemplos, devemos considerar a ocorrência física de apenas um rio (curso 

d’água único) ou seria correto afirmar que existem realmente dois rios distintos? No caso de 

se optar pela segunda opção, as águas do reservatório e da lagoa, por possuírem um regime de 

escoamento mais lento que o do caudal, devem ser tratadas juridicamente aparte ou devem ser 

incorporadas a um dos rios? Qual? 

 

 

Figura 1 – Trecho da Hidrografia da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

 

Figura 2 – Trecho da Hidrografia da Bacia Hidrográfica do rio Reno – Suíça / Alemanha 
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Além disso, na definição apresentada pelo Dicionário Aurélio Eletrônico existe uma 

correlação entre o aumento da vazão do rio com a diferença de cotas entre a sua nascente e o 

seu exutório. Em grande parte das situações essa afirmação realmente é válida. Contudo, 

existem exemplos em que à variação de cotas é elevada e a extensão do curso d’água também 

é significativa, não tendo necessariamente, um rio extremamente caudaloso. Desta forma, o 

melhor parâmetro seria a declividade e não a diferença de cota. 

 

Pelo exposto, em condições normais, a descarga líquida de um rio aumenta 

progressivamente desde a sua nascente até o seu exutório, reservatório, lago ou lagoa. Desta 

forma, para materializar a feição geográfica “rio” deve-se partir de seu exutório, em direção a 

montante, até encontrar a primeira confluência. Neste ponto, deve-se mensurar a descarga 

líquida nos dois corpos d’água, adicionar os usos consuntivos, e seguir a montante por aquele 

que apresentar maior valor da descarga líquida natural. Deve-se processar esse passo 

sucessivamente até se encontrar a nascente do referido rio.   

 

Assim, o procedimento para identificação ou materialização de um rio, citado no 

parágrafo anterior, nos remete a um conjunto de problemas de ordem prática. O primeiro 

refere-se à obrigatoriedade da determinação da descarga líquida por um período relativamente 

grande (série histórica)25 em todas as confluências de rios no Brasil. Segundo SANTOS et al. 

(2001, p. 55) “o estudo do regime hidrológico de um curso de água exige, evidentemente, o 

conhecimento da variação da sua vazão ao longo do tempo”. CHEVALLIER (2007,              

p. 486-487) e LANNA (2007, p. 79) lembram que todos os parâmetros da hidrologia são 

aleatórios, ou seja, variáveis no tempo. Não basta, portanto, possuir apenas uma mensuração 

isolada e sim um número significativo de registros. Para dimensionar o tamanho deste 

problema, informa-se que na rede hidrográfica nacional, representada no Mapeamento 

Sistemático Brasileiro ao Milionésimo, existem aproximadamente 180 mil confluências. Em 

escalas mais pormenorizadas (p.ex. escala 1:50.000) estima-se que aquele número possa ser 

multiplicado por 400. Além disso, apenas mensurações históricas não seriam suficientes, 

sendo obrigatório à determinação dos usos consuntivos a montante dessas confluências para a 

reconstituição das vazões naturais. Pergunta-se: Existem condições logísticas e econômicas 

                                                 
25 Conjunto de registros de valores discretos de uma variável temporal aleatória contínua (LANNA, 2007, p. 81-
82).  
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para executar esse procedimento no Brasil? Tranquilamente, todos responderão 

negativamente.  

       

Outras conceituações de rio são apresentadas em NUNES (1980, p. 3) apud ANTUNES 

(2006, p. 703) que diz que é todo “curso d’água que é apto para navegação ou flutuação, 

bastando que essa aptidão exista em algum trecho nos termos do artigo 6o do Decreto-lei n° 

2.281, de 5 de junho de 1940”. Para aquele dispositivo é navegável, para os efeitos de 

classificação, o curso d’água no qual, pleníssimo flumine, isto é, coberto todo o álveo, seja 

possível a navegação por embarcações de qualquer natureza, inclusive jangadas, num trecho 

não inferior à sua largura. Para os mesmos efeitos, é navegável o lago ou a lagoa que, em 

águas médias, permita a navegação, em iguais condições, num trecho qualquer de sua 

superfície. Do parágrafo único do mesmo dispositivo legal retira-se que é flutuável o curso em 

que, em águas médias, seja possível o transporte de achas de lenha, por flutuação, num trecho 

de comprimento igual ou superior a cinqüenta vezes a largura média do curso no trecho.  

Nota-se que pela definição apresentada o autor aplicou o conectivo lógico “ou”, de forma que 

atendida uma das condições a proposição torna-se verdadeira.  

     

Para melhor esclarecer a definição apresentada pelo Dr. Antônio de Pádua Nunes e 

como registra GRANZIERA (2006, p. 29) “não basta, contudo, definir o conceito de rio. É 

necessário verificar os elementos que o formam, pois a água que corre nos rios está, 

necessariamente, em uma calha, ou seja, sobre um leito, e entre margens”. O leito ou álveo 

corresponde a parte de terra as quais as águas recobrem, em períodos normais, sem que haja 

transbordamento lateral (ou extravasar além das margens externas). Do artigo 9° do Código 

de Águas retira-se que o álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo 

natural e ordinariamente enxuto. Segundo DA CRUZ (1998, p. 23) as “margens podem ser 

internas ou externas. Internas, são as ribanceiras encobertas pelas águas e são integrantes do 

leito. Externas, é faixa de terreno que termina a linha interna, que fica descoberta pelas águas, 

a não ser durante as cheias”. Por fim, define-se lago como uma massa d’água relativamente 

extensa que se acumula nas depressões do terreno, podendo ser aberto ou fechado26.  

 

                                                 
26 Os lagos fechados também podem ser chamados na literatura de endorreicos. Nestes, as entradas de água se 
perdem apenas por evaporação, não havendo saídas por escoamento superficial ou subsuperficial (Glossário 
Internacional de Hidrologia). 
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Dos preceitos preconizados pelo Dr. Antônio de Pádua Nunes descortinam-se outros 

problemas de ordem prática que dificultam sensivelmente a materialização do elemento 

geográfico rio. Do artigo 6o do Decreto-lei no 2.281, de 5 de junho de 1940, constata-se que o 

parâmetro navegabilidade está associado à largura do rio. Contudo, aquela característica física 

não possui um valor uniforme ao longo da feição geográfica. Pergunta-se: o legislador estaria 

pensando na largura média do rio?  

 

Além disso, encontra-se aqui um problema de ordem cartográfica. Até o início da 

década passada, a produção cartográfica dirigia-se especialmente à elaboração de produtos 

analógicos27. Um mapa pode representar vários elementos da natureza, contudo, com a sua 

elaboração, pretende-se evidenciar uma temática específica. Desta forma, é natural e 

compreensível que os técnicos suprimam ou generalizem informações para garantir que se 

comunique de forma efetiva o objetivo proposto e construa-se conhecimento. De forma 

conclusiva, pode-se afirmar que a generalização cartográfica é o processo de adaptação da 

representação dos elementos componentes do espaço geográfico a uma determinada escala, na 

qual, quanto mais generalizada for uma representação, mais distante da realidade ela estará 

(ver Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Exemplos de Generalização Cartográfica 

 

Para D’ALGE e GOODCHILD (1996):  

 
O processo de generalização cartográfica envolve muita intuição e pouca 
formalização. Devido à redução de escala, o cartógrafo seleciona, classifica e 
padroniza; executa simplificações e combinações intelectuais e gráficas; 
enfatiza, aumenta e reduz ou elimina feições representadas num mapa, quase 

                                                 
27 Mapas em papel. 
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sempre de modo predominantemente intuitivo, criativo. Generalização 
cartográfica compreende um processo de seleção de objetos, que leva em 
conta uma certa hierarquia de importância, seguido de um outro processo no 
qual ocorrem simplificações de forma e estrutura. 

 

De forma semelhante, BORGES (1997) apud LOPES (2005, p. 33) afirmam que: 

 
[...] de acordo com a visão do observador, abstrações diferentes podem ser 
obtidas para uma mesma realidade. Um rio, por exemplo, pode ser percebido 
como um espaço entre as suas margens, como um polígono, ou como um 
fluxo formando a rede hidrográfica, dependendo das circunstâncias, da 
interpretação do observador e da finalidade do SIG a ser implementado. Esse 
tratamento diferente para uma mesma entidade geográfica é conhecido como 
múltipla representação e está associado às necessidades específicas de 
diferentes aplicações.  

 

Pelo exposto, fica evidente que a representação cartográfica da feição “rio” está 

diretamente relacionada com a escala do mapeamento a ser elaborado. Quando o mapa 

produzido quer evidenciar detalhes, os rios, mesmo aqueles de dimensões reduzidas, são 

traçados, conforme ocorrem realmente na natureza, com duas margens externas. Quando a 

escala do mapa produzido pelo técnico é reduzida, as margens externas do rio fundem-se e ele 

passa ser representado por uma única linha central. Nessa situação, a informação da largura 

do corpo d’ água é perdida. Atualmente, esta informação poderia ser facilmente registrada 

como um atributo num Banco de Dados Geográfico. Contudo, o mapeamento disponível para 

o território nacional foi produzido entre as décadas de 40 e 70 do século passado, época 

marcada por procedimentos analógicos artesanais, nos quais a generalização cartográfica era 

realizada ao longo do processo produtivo, sendo praticamente impossível aviventar 

novamente aquela informação. Assim, em termos práticos, a definição formulada pelo         

Dr. Antônio de Pádua Nunes também fica prejudicada.  

 

Da mesma forma, para fins de legibilidade de um mapa, ocorrem simplificações ao se 

proceder a representação de sua rede hidrográfica. Assim, existem vários rios que ocorrem 

verdadeiramente na natureza e que não se encontram representados em nossas bases 

cartográficas.  

   

Por fim, GRANZIERA (2006, p. 33-34) menciona um caso histórico, consubstanciado 

sob a luz da Constituição Federal anterior, no qual aplicou-se como critério de definição do 
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domínio dos rios a localização do seu exutório. Entendia-se que os rios que deságuam no 

oceano, mesmo tendo sua nascente em um Estado-membro e percorrendo apenas terras 

daquele ente federado, deveriam ser considerados de domínio federal, tendo em vista que a 

sua foz encontrava-se em mar territorial brasileiro, o qual era considerado como bem da 

União, consoante o inciso VI do artigo 4o da Constituição Federal anterior. Contudo, devido a 

fortes pressões estaduais, a Procuradoria-Geral da República expediu um parecer28 no qual 

considerava que o exutório de um rio estaria contido em território dos Estados-membros. 

Desta forma, um rio que percorre-se, desde a sua nascente até o seu exutório, terras de um 

único Estado-membro seria considerado de seu domínio.            

 

Com esta seção desejava-se mostrar ao leitor a difícil tarefa em se encontrar um 

parâmetro adequado para exprimir corretamente, sob a ótica hidrológica, os elementos 

previstos no inciso III do artigo 20 da Constituição Federal e que ao mesmo tempo não gerem 

conflitos jurídicos e sejam materializáveis cartograficamente ou até mesmo por medições 

hidrométricas.   

 

2.4 – O DOMÍNIO DOS CURSOS D’ÁGUA E AS NORMAS INFRALEGAIS 
FORMULADAS PELO DNAEE E ANA  
 

O relatório GEOBRASIL (2007, p.78) traz o histórico de criação do Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). O crescimento industrial do país no período            

pós-guerra intensificou a necessidade por investimentos na área de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Em decorrência desse cenário, nos meados de 1960, o 

governo resolve criar o Ministério de Minas e Energia (MME), ao qual foi incorporado o 

Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM), inclusive a sua Divisão de Águas, 

que futuramente, em 1968, transformar-se-ia no Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE). Pelo Decreto Presidencial no 63.951, de 31 de dezembro de 1968, 

competia ao Departamento Nacional de Águas e Energia orientar e controlar a política de 

utilização dos recursos hídricos e da energia elétrica. Muitos autores dizem que a gestão dos 

recursos hídricos brasileiros estava longe de privilegiar os usos múltiplos das águas, tendo em 

vista que o gerenciamento era executado por uma instituição vinculada ao um setor usuário. 

Cita-se GAVIÃO et al. (2003, p. 404) que dizem:  
                                                 
28 A autora não transcreveu e nem apresentou as referências bibliográficas para o referido Parecer da 
Procuradoria-Geral da República, restringiu-se apenas a tecer comentários sobre o mesmo.  
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O DNAEE concentrou, então, o poder de outorga para o uso da água com 
fins de geração de energia, independente do seu domínio ser da União ou de 
qualquer Unidade Federativa. Como os outros usuários da água não se 
encontravam ainda em um estágio de desenvolvimento que demandasse 
exigência hídrica, o setor elétrico acabou usufruindo de uma prioridade, até 
certo ponto absoluta, na utilização dos recursos hídricos, por ser o seu maior 
usuário. 

 

Pela legislação apresentada anteriormente foi atribuído ao DNAEE a competência 

material de efetuar a gestão dos recursos hídricos em âmbito federal. Contudo, é certo que os 

técnicos daquela instituição se depararam com as seguintes indagações: Quais eram os rios 

brasileiros de domínio da União? Com as bases cartográficas disponíveis era possível 

identificar a nascente e o exutório de um rio? O que é rio?       

       

Para tal, em 17 de outubro de 1994, por ato assinado pelo Diretor do DNAEE, Dr. José 

Said de Brito, publicou a Portaria 707 que tratava da “Norma para classificação dos cursos 

d´água brasileiros quanto ao domínio”. Os itens 3 e 4 daquela norma apresentam os critérios 

jurídicos para identificação dos cursos d’água federais e estaduais, respectivamente. Na 

verdade, aqueles itens são praticamente derivados de uma transcrição direta dos preceitos 

legais previstos nos artigos 20 e 26 da Constituição Federal. Contudo, especificamente no 

item 2.4, o gestor foi infeliz ao declarar que um dos critérios para classificar um lago, rio ou 

quaisquer corrente d’água como de domínio federal era necessário que ele estivesse 

totalmente dentro de terrenos da União. Porém, constata-se que o constituinte pátrio não foi 

tão restritivo, pois qualquer água que estiver circulando em um terreno da União é de seu 

domínio, não sendo necessário que a feição geográfica em sua plenitude esteja contida em 

suas terras para que ela adquira tal qualidade.              

 

 No item 5 daquela Portaria foram estabelecidos os critérios técnicos para identificação 

dos cursos d´água, a saber: 

  

1) cada curso d´água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado como unidade 

indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio; 
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2) os sistemas hidrográficos serão estudados, examinando-se as suas correntes de água 

sempre de jusante para montante e iniciando-se pela identificação do seu curso 

principal; 

 

3) a denominação tradicionalmente estabelecida pelos ribeirinhos, mantida e oficializada 

nas cartas geográficas publicadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), será considerada como critério principal, na identificação dos 

cursos d´água; 

 

4) quando, em uma confluência, desaparecer para montante a denominação do trecho de 

jusante, dentre os cursos confluentes, aquele cuja bacia hidrográfica tiver a maior área 

de drenagem será considerado como continuação do trecho a jusante, formando com 

este um curso d´água único, para fins de classificação. Neste caso, os demais cursos 

confluentes serão considerados afluentes do curso principal, passando a ser 

examinados em separado;  

 

5) a determinação das áreas de drenagem será feita com base nas cartas geográficas 

oficiais. Se tais cartas não permitirem determinar qual dos cursos confluentes possui a 

bacia com maior área de drenagem, todos eles serão considerados como formadores do 

curso de jusante e, neste caso, serão identificados e examinados como cursos d´água 

distintos para fins de classificação, sendo o ponto de confluência tomado como início 

do curso de jusante e foz dos formadores. 

 

6) se, em algum trecho, ocorrer alteração da denominação do curso d’ água, sem que haja 

confluência com outro, tal alteração não modificará o caráter unitário do curso d água 

em exame, para fins de classificação; e 

 

7) os braços de rios, paranás, igarapés e baias, não serão classificados em separado, uma 

vez que serão considerados como parte integrante do curso d’água principal.  

 

Ao se analisar os critérios supracitados percebe-se que a definição de um curso d´água 

passa preponderantemente pelo topônimo29,30 referendada na Cartografia Sistemática 

                                                 
29 Também designado por “nome geográfico”. 
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Brasileira mantida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

Figura 4 exemplifica como se materializa fisicamente um curso d’água pela Portaria DNAEE 

707/1994 e as dificuldades inerentes a este processo. É praticamente certo que leitor não 

conseguirá identificar onde realmente é a nascente e o exutório do Riacho Olho d’Água, pois 

o topônimo encontra-se disposto em uma única parte da feição geográfica. Pergunta-se: a 

nascente desse riacho é na Serra do Bezerro ou na Serra Saco da Arara ou ainda, no encontro 

dos cursos d’água cujas nascentes encontram-se nessas feições geográficas? O seu exutório 

encontra-se nas proximidades da localidade Poço da Pedra ou encontra-se mais a jusante?   

 

 

Figura 4 – Classificação dos cursos d’água por meio da Portaria DNAEE 707/1994 
Trecho da Carta Topográfica MI 1365 - SC-24-X-A-II – Betânia (escala 1:100.000) 

                                                                                                                                                         
30 Do dicionário eletrônico Wikipédia retira-se que a Toponímia é a divisão da onomástica que estuda os 
topônimos, ou seja, nomes próprios de lugares, da sua origem e evolução; é considerada uma parte da lingüística, 
com fortes ligações com a história, arqueologia e a geografia. 

A palavra é derivada dos termos gregos τόπος (tópos), lugar, e ὄνοµα (ónoma), nome, literalmente, o 
nome de um lugar. 

Além dos nomes de localidades (cidades, vilas, municípios, províncias, países etc.), a toponímia estuda os 
hidrônimos, nomes de rios e outros cursos d'agua; os limnônimos, nomes de lagos; os orônimos , nomes dos 
montes e outros relevos; os corônimos , nomes de subdivisiões administrativas e de estradas, entre muitos outros. 
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Do Manual de Padronização Nacional de Nomes Geográficos (2007, p. 12), elaborado 

pelo IBGE, sob os auspícios do Grupo de Peritos das Nações Unidas em Nomes Geográficos, 

retira-se que: 

 

[...] Topônimo é o nome aplicado a uma feição na Terra. Em geral, um nome 
geográfico é o nome próprio (uma palavra específica, combinação de 
palavras, ou expressões) usado consistentemente na língua para se referir a 
um lugar, feição ou áreas específicas tendo uma identidade reconhecível na 
superfície da Terra.      

 

Da página 14 do mesmo manual retira-se que os “nomes geográficos normalmente 

originam-se e são influenciados pela língua falada” e que o “seu uso na fala coloquial fornece 

um sistema prático de referência geográfica e satisfaz uma necessidade de se classificar e 

nomear a grande variedade de feições das paisagens no mundo em volta de nós”. Pelo 

exposto, evidencia-se que os topônimos se estabelecem por meio de um processo de 

acomodação histórica, até que eles estejam plenamente consolidados. GONSALVES (2004) 

diz que “fatores lingüísticos, sócio-histórico-culturais e geográficos que poderiam ter 

influenciado o topônimo em sua gênese”. 

 

POMPEU (2002, p. 21-24) considera juridicamente frágil a norma estabelecida pelo 

DNAEE tendo em vista que não existe uma padronização nacional de nomes geográficos31 e 

pelo critério ser completamente alheio à hidrologia e à geomorfologia. Diz o célebre jurista: 

 
Pelo critério puramente literal de interpretação, se uma corrente atravessasse 
dois Estados, ou se estendesse a território estrangeiro, tivesse sua 
denominação vulgar alterada logo após cruzar a fronteira, estadual ou 
internacional, seu domínio seria estadual, ferindo, com isso, princípio 
constitucional e até, da lógica, pois, como se sabe, o nome não muda a 
natureza das coisas. Uma coisa é o que é e não o que significa o nome que 
lhe foi dado. 
 
No caso, cabe à hidrologia e à geomorfologia dizerem qual é a corrente que 
banha mais de um Estado ou se estende a território estrangeiro, 
independentemente dos vários nomes que lhe tenham sido dados no passado, 
por bandeirantes ou outros, de forma desprovida de qualquer critério seguro. 
Com base nessa informação, cabe ao Direito classificá-la juridicamente, de 
acordo com os mandamentos constitucionais.   

                                                 
31 Um nome padronizado é todo aquele sancionado por uma autoridade em nomes que é escolhido dentre um 
número de alônimos (nomes variantes) por uma dada feição (Manual de Padronização Nacional de Nomes 
Geográficos, 2007, p. 12).  
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Sob a ótica da hidrologia e da geomorfologia a mudança de um topônimo não altera as 

propriedades físicas da feição geográfica. Exemplifica-se o caso do curso d’água tradicional 

da Bacia Amazônica, que ao longo do seu percurso sofre alterações nominais e nem por isso, 

são tratadas como feições geográficas distintas32.        

 

Ademais, como mencionado anteriormente, até o início deste século, a cartografia 

sempre esteve voltada exclusivamente para a elaboração de mapas em meio analógico (papel), 

nos quais prezava-se pela qualidade geométrica e pela boa comunicação visual. Naqueles 

materiais, é comum que a inserção dos hidrônimos se dê logo acima da feição geográfica, 

preferencialmente no centro da mesma ou em uma posição tal que a clareza cartográfica não 

seja prejudicada. Logo, é usual que as confluências dos rios sejam inferidas visualmente.  

Além disso, nestes documentos são comuns a generalização geométrica dos dados e a 

supressão de feições e de suas informações textuais. Porém, a supressão de feições e de suas 

informações textuais não ocorre simultaneamente. Nesse caso, apenas os topônimos são 

suprimidos para que seja garantida a legibilidade cartográfica. Atualmente, na era dos 

Sistemas de Informações Cartográficas (SIG), toda e qualquer informação textual podem ser 

registrada e armazenada em tabelas de um banco de dados e a legibilidade cartográfica ser 

mantida, pois, após uma simples programação computacional, é possível definir critérios para 

que aquela informação toponômica seja apresentada. 

 

Até os peritos em nomes geográficos da Organização das Nações Unidas, na página 14 

do Manual de Padronização, dizem que: 

 

Na cartografia, por exemplo, onde apresentação “precisa e sem 
ambigüidade” é exigida, a variação de nomes não é tolerada. Na verdade, em 
termos de crítica pública, nomes constituem os aspectos mais vulneráveis 
de um mapa.     

 

Pelo parágrafo 4o do artigo 34 da Lei Federal 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) foi extinto e parte de suas 

atribuições passaram a ser da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Esta 

                                                 
32 Entre a nascente e o oceano Atlântico, o curso d'água ganha os nomes de Lloqueta, Apurimac, Ene, Tambo, 
Ucayali, Solimões e Amazonas. 
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instituição passou a ser responsável pelas determinações do setor elétrico brasileiro, 

disciplinando o regime de concessões desse tipo de serviço público. Os aspectos relacionados 

a gestão de águas ficou a cargo da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente (SRH/MMA). Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em 17 de 

julho de 2000, a gestão dos recursos hídricos federais passou a ser dirigida por essa 

instituição. Trata-se de uma agência reguladora, com a finalidade principal de controlar, 

supervisionar e avaliar as atividades decorrentes do cumprimento da Lei das Águas e 

disciplinar, em caráter normativo, a implementação e operacionalização dos instrumentos de 

gestão previstos nela. 

 

Considerando as dificuldades técnicas encontradas para a fixação dos cursos d’água de 

domínio da União, em função dos critérios estabelecidos pela Portaria DNAEE 707/1994, a 

Agência Nacional de Águas (ANA), por meio da Resolução ANA 399/2004, alterou os 

critérios técnicos de identificação dos cursos d´água daquela Portaria, ficando definida da 

seguinte forma:  

 

1) cada curso d’água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado como unidade 

indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio; 

 

2) os sistemas hidrográficos serão estudados, examinando-se as suas correntes de água 

sempre de jusante para montante e iniciando-se pela identificação do seu curso 

principal; 

 

3) em cada confluência será considerado curso d’água principal aquele cuja bacia 

hidrográfica tiver a maior área de drenagem; e 

 

4) a determinação das áreas de drenagem será feita com base na Cartografia Sistemática 

Terrestre Básica.  

 

Com a adoção desta nova norma legal, o critério principal para determinação de um 

curso d’água deixou de ser aquele vinculado aos topônimos presentes no Mapeamento 

Sistemático Brasileiro, sendo substituído pelo critério de maior área a montante. A sua adoção 

é justificada tendo em vista que existe uma correlação entre esta e a vazão natural do curso 
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d’água, ou seja, a vazão de um corpo d’água aumenta proporcionalmente com a sua área de 

drenagem . Tal afirmação é endossada por GARCEZ (1967, p. 166), que ainda completa: 

 
 

[...] pode-se indicar os seguintes fatores principais, ligados às características 
da bacia contribuinte, que influem sobre o afluxo da água a uma seção de 
drenagem considerada: 1) área e forma da bacia hidrográfica;                       
2) conformação topográfica da bacia hidrográfica, em particular, 
declividades, depressões acumuladoras e represamentos naturais;                 
3) condições de superfície do solo e constituição geológica do sub-solo – 
vegetação, capacidade de infiltração, natureza e disposição das camadas 
geológicas, coeficientes de permeabilidade, situação dos aqüíferos; e           
4) obras de utilização e controle d’ água a montante – irrigação, drenagem 
artificial, canalização e retificação dos cursos d’água, detenção por 
represamentos.  

   

Na Figura 5 está representado um exemplo de como materializar fisicamente um curso 

d’água empregando as normativas preconizadas pela Resolução ANA 399/2004. Na prática, 

para a identificação do curso d’água principal da bacia parte-se do seu exutório a montante até 

encontrar uma confluência. Neste ponto, mensuram-se as áreas de contribuição de cada um 

trechos (no exemplo: áreas de 400 km2 e 285 km2), sendo que o curso d’água principal seguirá 

para aquela que possui maior área incremental. Forma-se, portanto, dois cursos d’água 

distintos.  

 

 
 

Figura 5 – Materialização de um curso d’água de acordo com a Resolução ANA 399/2004 
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Sem dúvida alguma, o critério elaborado pela ANA minimiza sensivelmente as dúvidas 

decorrentes do conteúdo da Portaria do DNAEE, tendo em vista o emprego de um parâmetro 

puramente físico, que é a área de drenagem. Contudo, politicamente, o impacto da Resolução 

ANA 399/2004 não foi dos melhores. Por esse critério, por exemplo, em consulta realizada, 

tomando por base o mapeamento ao milionésimo elaborado pelo IBGE, o curso d’água 

principal da bacia do São Francisco é formado por parte do curso d’água tradicionalmente 

denominado de São Francisco, pelo rio Samburá e pelo córrego Gameleira, deixando de ser 

aquele tradicionalmente conhecido, com a nascente na Serra da Canastra. Existem outros 

exemplos em que o curso d’água determinado por seu nome geográfico encontra-se 

completamente inserido apenas em um Estado-membro, mas pelo critério preconizado pela 

ANA, são considerados de domínio federal, são eles: o Canoas e o Piracicaba. 

    

Um dos problemas relacionados à normatização elaborada pela ANA refere-se ao 

traçado dos limites territoriais das áreas de drenagem e da determinação das cotas das 

nascentes, exutórios e confluências. Neste caso, fica-se refém dos Modelos Digitais de 

Elevação Hidrologicamente Consistentes (MDEHC) processados a partir de dados 

altimétricos do Mapeamento Sistemático Brasileiro, cuja qualidade, principalmente nas 

escalas até 1:100.000, sabidamente, não é das melhores. Atualmente, o Brasil dispõe apenas 

da cartografia ao milionésimo para o recobrimento completo de seu território, no qual, a 

eqüidistância das curvas de nível é de 100 à 200 metros, dependendo fundamentalmente da 

declividade do terreno. Na escala 1:250.000, com recobrimento territorial do Brasil na ordem 

dos 85%, a eqüidistância das curvas de nível é de 100 metros, contudo, a generalização 

cartográfica é mais sutil em relação à primeira. Já nas escalas 1:100.000 e 1:50.000, nas quais 

a eqüidistância das curvas de nível aumenta para 50 e 20 metros, respectivamente, o 

mapeamento é pífio, não recobrindo certamente mais que 45% do nosso território. Nesta 

seara, ainda existe a possibilidade do emprego do Modelo Digital de Elevação (MDE) 

estabelecido pela Shuttle Radar Topography Mission, com dados realmente promissores, 

contudo, não homologados, até o presente momento, pelo IBGE e nem pela DSG33. Para 

maiores detalhes sobre a construção de um Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente 

Consistente (MDEHC) ver SILVA et al. (2007).    

      

                                                 
33 O IBGE e a DSG são as instituições responsáveis pela elaboração e manutenção da cartografia nacional.  
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  Analisando os parâmetros adotados tanto pelo DNAEE (topônimos) quanto pela ANA 

(área de drenagem) para definição do domínio dos cursos d’água vê-se que ambos não estão 

imbricados diretamente ao elemento água. O primeiro é completamente literal, enquanto o 

segundo é obtido por correlação. Do ponto de vista hidrológico, como mencionado na seção 

anterior, o melhor parâmetro seria a própria vazão natural do curso d’água, mensurada 

diretamente. Mas, também foi mostrado que a determinação de vazões em todas as 

confluências presentes na rede hidrográfica brasileira era uma tarefa inexeqüível. Para 

contornar esta dificuldade, os hidrólogos desenvolveram ferramentas para obtê-las 

indiretamente devido à carência ou falta de dados fluviométricos. Segundo FIOREZE (2006, 

p. 24) “isso é alcançado pelo procedimento de regionalização de vazões, que permite a 

transferência de dados fluviométricos de um local para outro hidrologicamente semelhante, 

baseando-se nas relações de homogeneidade entre as regiões”. Frisa-se que este procedimento 

se vale de funções matemáticas, operando no espaço das incertezas estatísticas, o que pode 

levar a questionamentos no âmbito técnico e consequentemente nas vias jurídicas.     

 

Além disso, pode-se afirmar que a Portaria DNAEE 707/1994 e a Resolução ANA 

399/2004 são passíveis de anulação. Em ambas, existe um erro de construção, no qual se fez 

uma leitura reduzida dos preceitos constitucionais. Em ambas as normas, ao se considerar que 

o trecho de curso d´água é indivisível para fins de determinação de seu domínio, restringe a 

análise para aquelas águas presentes no interior de unidades de conservação (UC´s), terras 

indígenas e terrenos de marinha e reservados (marginais). Assim, mesmo um curso d’ água 

puramente de domínio estadual, ao transpassar por terras de domínio da União, deixa aquele 

atributo para tornar-se federal. O domínio deste rio voltará ao atributo inicial quando cessar a 

influência daquela terra da União. 

  

Outro aspecto que permite afirmar que aquelas normas infraconstitucionais são 

passíveis de anulação refere-se a competência institucional em legislar sobre a matéria. Pelo o 

artigo 19 da Lei Federal 4.904, de 17 de dezembro de 1965, que dispõe sobre a organização 

do Ministério das Minas e Energia (MME), é o órgão incumbido de promover e desenvolver a 

produção de energia elétrica, bem como de assegurar a execução do Código de Águas e leis 

subseqüentes. Enquanto, pelo o artigo 4o da Lei Federal 9.984, de 17 de julho de 2000, tem-se 

as competências da Agência Nacional de Águas (ANA), as quais se destaca a implementação 

e operacionalização dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos 
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(PNRH) e a regulação do uso das águas dos corpos d’água de domínio da União. Ao se 

analisar as referidas legislações federais percebe-se que aquelas instituições possuem apenas 

competência material sobre a gestão dos recursos hídricos e não para legislar sobre critérios 

de estabelecimento do domínio dos cursos d’água. Pelo exposto, conclui-se que o DNAEE e a 

ANA extrapolaram as suas atribuições legais ao disciplinar o estado dominial dos cursos d’ 

água brasileiros, e por conseqüência, emitiram atos administrativos de natureza nula. 

 

Corrobora com a idéia supracitada o posicionamento da Sra. Ana Maria Gennari, 

representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, na 4o 

Reunião do Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criado para análise dos aspectos legais e 

institucionais da Resolução ANA 399/2004, que diz34: 

 
Não há dispositivo que lhe tenha conferido à ANA atribuição de propor a 
classificação jurídica dos cursos de água [...] não cabe à ANA estabelecer 
critério que alterem ou modifiquem a definição contida no texto 
constitucional. A uma porque cabe à ANA implementar a Política Nacional 
em rios de domínio da União. Não seria ela, então, a definir o que é um rio 
de domínio da União ou do Estado. A duas, porque não seria através de uma 
Resolução que poderia ser regulamentado um dispositivo constitucional. E, 
finalmente, a Lei que criou a ANA não lhe conferiu competência sequer para 
propor a classificação dos cursos de água. Entendo que caberá ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos propor a classificação dos cursos de água ao 
Poder Executivo que submeterá ao Congresso Nacional. 

 
  

Nesse mesmo sentido, por se tratar da definição do estado dominial dos cursos d’água 

brasileiros, é comum as pessoas atribuí-la a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Contudo, pelo artigo 38 do 

Decreto Presidencial 6.081, de 12 de abril de 2007, destaca-se que compete legalmente àquele 

órgão, entre outras: 1) administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar por sua 

conservação; 2) adotar as providências necessárias à regularidade dominial dos bens da 

União; 3) disciplinar a utilização de bens de uso comum do povo, adotando as providências 

necessárias à fiscalização de seu uso; e 4) proceder à demarcação e identificação dos imóveis 

de propriedade da União. Da mesma forma, é nítido que a SPU responde apenas pela gestão 

dos bens da União, não sendo competente para definir a essência dos mesmos.      

 

                                                 
34 Disponível em: http://www.cnrh-srh.gov.br/downaload/CTIL_GT_ResANA399_relatoriofinal.zip 
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Além disso, por se abordar um embrólio na área dos recursos hídricos, os casos 

conflitantes são normalmente dirimidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), que constitui-se a instância superior na hierarquia do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituído pela Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 

1997. Mas, por aquela legislação, o CNRH deve: 1) promover a articulação do planejamento 

de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores 

usuários; 2) arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 3) deliberar sobre os projetos de aproveitamento 

de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão 

implantados; 4) deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;              

5) analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política 

Nacional de Recursos Hídricos; 6) estabelecer diretrizes complementares para implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 7) aprovar propostas de instituição 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus 

regimentos; 8) acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e 

determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; e 9) estabelecer 

critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu 

uso. Apesar da neutralidade, e talvez, de ser realmente a instância mais apropriada para 

equacionar o problema relacionado ao domínio dos cursos d’água brasileiros, o CNRH não 

possuí tais prerrogativas. 

 

Ainda, na 4o Reunião do Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Assuntos Legais e 

Institucionais do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criado para análise dos aspectos 

legais e institucionais da Resolução ANA 399/2004 foi recomendado que fosse estabelecido 

um grupo de trabalho, contando com ampla participação e em especial dos Estados, para a 

formulação de uma proposta de projeto de lei de definição de critérios para a classificação do 

curso de água principal de uma bacia hidrográfica. Ou ainda, como proposta alternativa, que a 

competência para tal definição fosse atribuída ao CNRH, o que por si só garantiria uma 

construção participativa desses critérios. 

 



 46 

Assim, o leitor pode estar se perguntando: qual instituição pública possui a competência 

para regulamentar a questão do domínio dos rios brasileiros. A resposta é simples: apenas o 

Congresso Nacional possui tal competência.  

 

Na próxima seção desse trabalho serão apresentados três estudos de caso, por meio dos 

quais o leitor poderá observar as conseqüências e as dúvidas que surgem em decorrência da 

falta de regulamentação do inciso III, do artigo 20 da Constituição Federal. 
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3. ESTUDOS DE CASO: 

 

3.1 RIO PIRACICABA: 

 

O rio Piracicaba encontra-se contido na Região Hidrográfica dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ). Esta região tem uma área superficial aproximada de 15.320 Km2, 

sendo 92% pertencentes ao Estado de São Paulo e o restante ao Estado de Minas Gerais, onde 

se localizam as nascentes dos rios Jaguari, Camanducaia e Atibaia. Em termos geográficos, 

esta região hidrográfica localiza-se entre os meridianos 46˚ e 49˚ oeste, e paralelos 22˚ e 

23˚30’ sul. Apesar da região hidrográfica do PCJ ser relativamente pequena concentra 

praticamente 3% da população brasileira (5 milhões de habitantes) e 7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional. Desta forma, com respeito ao desenvolvimento econômico, pode-se 

considerar uma das principais regiões do Brasil35. A representação cartográfica desta Região 

Hidrográfica é o Mapa 1 do Anexo 2 desse trabalho. 

  

Especificamente, o curso d’água o qual se designa por rio Piracicaba tem sua “nascente” 

na confluência dos rios Jaguari e Atibaia, entre os municípios de Limeira e Americana, ambos 

no Estado de São Paulo, ao longo da sua trajetória percorre apenas terras daquele          

Estado-membro, até desaguar no rio Tietê, entre os municípios paulistas de Botucatu e Dois 

Córregos. Fica claro perceber que perante os parâmetros estabelecidos na Portaria DNAEE 

707/1994 o rio Piracicaba seria de domínio estadual, tendo em vista que o critério principal é 

o respectivo topônimo. 

 

Porém, lembra-se que pela normativa estabelecida pela Agencia Nacional de Águas 

(ANA), Resolução 399/2004, o critério principal para a definição de um curso d’água deixou 

de ser aquele vinculado aos topônimos e passou a ser associado ao valor de sua área de 

drenagem. Assim, conforme o item 4 da Nota Técnica no 018/2005, do Núcleo de Gestão da 

Informação da Agência Nacional de Águas, tem-se que o curso d’água principal da Bacia do 

rio Piracicaba é formado pelo: 

 

                                                 
35 Informações retiradas do sítio eletrônico do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. Acesso em: 27 de janeiro de 2008. Disponível em: http://www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm 
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[...] curso tradicional do rio Piracicaba desde a sua foz na confluência com o 
rio Tietê e segue por este rio até a confluência com os rios Atibaia e Jaguari 
(a 638 km da foz da bacia do rio Tietê). A partir deste ponto o curso 
principal da bacia, para aquele fim, segue o rio Jaguari (com área de 
contribuição de 4.188 km2, maior que a área de contribuição do rio Atibaia, 
de apenas 2.928 km2) até a confluência com o rio Camanducaia (a 786 km da 
foz do rio Tietê), a partir desse ponto, o curso principal da bacia segue pelo 
rio Camanducaia (área de contribuição de 564 km2) até a sua nascente.  

 

É concluído no item 10 daquela Nota Técnica que o curso d’ água descrito no seu item 4 

era de domínio da União. Por conseqüência, o rio Piracicaba, por estar totalmente contido 

naquele curso d’ água, também é de domínio da União. 

 

Para exemplificar o impacto decorrente a falta de um instituto jurídico que formaliza o 

domínio do rio Piracicaba cita-se o processo 2007.61.09.001110-3, em curso na 3° Vara 

Federal de Piracicaba. Trata-se de uma ação popular de alguns moradores do Bairro Nova 

Piracicaba, município de Piracicaba, Estado de São Paulo, contra os Srs. José Machado e      

Barjas Negri, antigo e atual prefeito municipal, respectivamente, e contra a Associação 

Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres, que alegam que o ato que desafetou do interesse 

público a área verde do referido bairro, limítrofe ao rio Piracicaba, foi inconstitucional.  

 

Inicialmente, o processo foi iniciado na 2o Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Estado 

de São Paulo, em julho de 2005. O Juiz de Direito Titular daquela Vara Cível intimou a União 

a manifestar o seu interesse na referida ação popular ajuizada. Em dezembro de 2006, 

consubstanciada na Nota Técnica elaborada pela Gerência Regional de São Paulo da 

Secretaria de Patrimônio da União que afirma que o rio Piracicaba é de domínio federal, a 

Procuradoria-Seccional da União em Campinas manifestou o interesse na causa e julgou 

necessária a remessa imediata dos autos à Justiça Federal para o prosseguimento da ação 

naquela instância, pois aquela detém a competência legal para analisar situações nas quais o 

interesse da União esteja envolvido. 

 

Desta forma, o processo foi tramitado a 3o Vara Federal de Piracicaba. Contudo, o Juiz 

de Direito Dr. Nilson Martins Lopes Júnior, em seu despacho, no dia 13 de abril de 2007, diz 

que: 
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Cita o Ministério Público Federal a existência de manifestação do Egrégio 
Tribunal Regional Federal desta Terceira Região no sentido de afastar do 
Rio Piracicaba a natureza federal, haja vista que se trata de rio que nasce no 
Estado de São Paulo e deságua no Rio Tietê neste mesmo Estado. 
 
É de se ressaltar ainda que, mesmo recebendo o Rio Piracicaba afluente 
proveniente de outro Estado da Federação, como é o caso do Rio 
Camanducaia, que nasce no Estado de Minas Gerais, não se pode    
qualifica-lo como rio federal, pois ainda assim não se enquadra em qualquer 
uma das hipóteses do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal. 
Posto isso, excluo a existência de qualquer interesse direto da União na lide, 
de forma a afastar a competência desta Justiça Federal para conhecimento de 
causa, devendo os autos retornar ao Juízo de origem com nossas 
homenagens. 

 

Por fim, no dia 27 de junho de 2007, a Dra. Melissa Cristiane Trevelin Schneider, 

Procuradora-Seccional da União – Substituta em Campinas, solicitou à Agência Nacional de 

Águas esclarecimentos sobre a questão do domínio do rio Piracicaba aptos a subsidiar a 

defesa da União em juízo. Logicamente, baseado nos preceitos estabelecidos na Resolução 

399/2004, a Agência Nacional de Águas entende que o rio Piracicaba possui natureza 

dominial federal. 

 

Neste singelo exemplo tem-se que ação popular foi ajuizada a mais de dois anos, e que 

até o presente momento se discutiu apenas a questão do domínio do rio Piracicaba, não 

entrando fundamentalmente no mérito da lide. 

 

Além disso, tomando como referência a situação descrita acima, outros problemas 

decorrentes a falta de definição do estado dominial do rio Piracicaba podem se descortinar. 

Por exemplo, um usuário que deseja requerer a outorga de direito de uso de recurso hídrico 

deve fazê-la à ANA ou ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), que é o órgão 

gestor paulista?  

 

Outra situação refere-se à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Suponhamos um 

caso hipotético no qual considera-se: 1) a existência de um usuário de água, sujeito a outorga, 

localizado as margens do rio Piracicaba; 2) que o Estado não tenha regulamentado a referida 

cobrança; e 3) que a ANA, baseada nos preceitos estabelecidos na Resolução 399/2004, tenha 

emitido um boleto de cobrança pelo uso dos recursos hídricos em nome do usuário. Nessa 

situação, a meu ver, esse usuário poderá buscar na justiça o cancelamento dos efeitos 
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decorrentes da cobrança emanada pela ANA, considerando que ele esteja fazendo uso de bem 

de domínio estadual e não da União. E ainda, considerando que a regulamentação da cobrança 

não tinha sido efetivada pelo Estado, o referido usuário não estaria passível de seus efeitos. 

 

3.2 CANAIS RETIFICADOS NO RIO PARAÍBA DO SUL: 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul situa-se na região sudeste do Brasil e tem 

uma área superficial aproximada de 55.500 Km2, sendo 38% pertencentes ao Estado do Rio 

de Janeiro, outros 38% ao Estado de Minas Gerais e 24% ao Estado de São Paulo.  A área da 

bacia abrange 180 municípios, corresponde a cerca de 0,7% da área do país e, 

aproximadamente, a 6% da região sudeste do Brasil. Em termos geográficos, esta região 

hidrográfica localiza-se entre os meridianos 41˚ e 46˚30’ oeste, e paralelos 22˚20’ e 23˚40’ 

sul. Em termos populacionais, esta bacia hidrográfica possui aproximadamente 5,5 milhões de 

habitantes, sendo 1,8 milhões no Estado de São Paulo (5% da população paulista), 2,4 

milhões no Rio de Janeiro (16% da população fluminense) e 1,3 milhões no Estado de Minas 

Gerais (7% da população mineira). Com respeito aos aspectos geomorfológicos, grande parte 

desta bacia hidrográfica encontra-se incrustada numa região com relevo muito acidentado, 

com predominância de colinas e montanhas36.    

 

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência, próximo ao município de Paraibuna, dos 

rios Paraibuna, cuja nascente é no município de Cunha, e Paraitinga, que nasce no município 

de Areias, ambos no Estado de São Paulo, a 1.800 metros de altitude, percorrendo 1.150 Km 

até desaguar no Oceano Atlântico, no norte fluminense, na praia de Atafona no município de 

São João da Barra. A representação cartográfica da Região Hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

é o Mapa 2 do Anexo 2 desse trabalho. 

 

Com relação ao domínio dos cursos d’água supracitados tem-se pelos critérios 

estabelecidos pela Portaria do DNAEE que apenas o rio Paraíba do Sul seria de domínio da 

União, enquanto os rios Paraitinga e Paraibuna seriam de domínio paulista. Contudo, pelos 

parâmetros preconizados pela Resolução da ANA, o curso d’água principal da Bacia 

Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que é de domínio da União, é constituído pelo próprio rio 
                                                 
36 Informações retiradas do sítio eletrônico do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do 
Sul. Acesso em: 28 de janeiro de 2008. Disponível em: http://www.ceivap.org.br   
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Paraíba do Sul e pelo rio Paraitinga, ambos em sua plenitude. Enquanto o rio Paraibuna seria 

o primeiro grande afluente de montante daquele curso d’água principal, e por estar 

completamente contido no Estado de São Paulo seria de seu domínio.    

 

Com base no exposto, apresenta-se um questionamento realizado pelo Sr. Roque Vieira 

da Silva Neto, morador do município de Aparecida, Estado de São Paulo, à Agência Nacional 

de Águas:  

 
Eu, Roque Vieira da Silva Neto, na qualidade de engenheiro projetista, 
venho diante de V.Sas. se possível esclarecer uma dúvida. Numa área onde 
já foi rio, uma curva (ferradura) do Rio Paraíba do Sul, região onde foram 
executados cortes pelo antigo DNOS, na década de 50, (o rio deixou de 
passar pela ferradura e passou a fluir pelo novo corte), essa ferradura se 
tornou um braço morto e com o passar do tempo os ribeirões que por ali 
passam causam assoreamento no mesmo, que deixa de ter 100mts de largura 
para apenas 2mts, (em alguns casos os proprietários lindeiros ao braço morto 
ratificaram suas propriedades incorporando a área do braço morto na sua 
matricula). Com relação a denominação braço morto ou ribeirão o próprio 
IBGE na sua Carta de Pindamonhangaba/SP, folha SF-23-Y-B-VI-3, chama 
o braço morto de Ribeirão Capituba .Face ao exposto, indagamos se esse 
braço morto que tinha 100mts e passou a ter 2mts de largura é de jurisdição 
da ANA ou a jurisdição é do DAEE, como considerar o trecho em questão, 
seria um braço morto ou um ribeirão?  
 

 Pelo relato, que se comprova realmente por Cartas no Mapeamento Sistemático 

Brasileiro, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) realizou uma 

retificação do leito de um trecho do rio Paraíba do Sul. Originalmente, o referido trecho de rio 

era meândrico, acarretando a formação de bancos de areia, o que prejudica sensivelmente a 

navegação fluvial e o escoamento natural das águas. 

 

Com respeito às perguntas formuladas pelo Sr. Roque Vieira da Silva Neto, mesmo um 

jurista altamente capacitado nesta seara terá dificuldades em respondê-las. Repisa-se: Os 

braços mortos do rio Paraíba do Sul, decorrentes daquela retificação, constituem novos cursos 

d’água? Qual o domínio dos mesmos? A ação antrópica interferirá no estado dominial desse 

rio ou os braços mortos carregaram os atributos pretéritos?  

 

Além disso, pelo relato em destaque, constata-se que, em alguns casos, os braços mortos 

do rio Paraíba do Sul foram incorporados às matrículas dos proprietários lindeiros. Em um 

primeiro instante, parece-nos um ato ilegal, tendo em vista que o constituinte pátrio de 1988 
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considerou as águas como bem de uso comum do povo. Porém, considerando que a 

retificação do curso d’água ocorreu na década de 1950, sob a vigência do Código de Águas, 

que contemplava a existência de águas particulares, a averbação de tais corpos d’água nas 

matrículas torna-se um ato legal. E, com a publicização das águas a partir da Constituição de 

1988, o erário público deverá, nestes casos, indenizar o eventual proprietário. 

 

Em suma, este exemplo nos mostra que existem diversas situações que envolvem a 

natureza dominial dos cursos d’água brasileiros e que precisam ser melhor trabalhadas pelos 

juristas.  

 

3.3 RIO CANOAS: 

 

O curso d’água tradicionalmente conhecido por rio Canoas, o qual encontra-se 

devidamente representado na Cartografia Sistemática Brasileira, é aquele que nasce em 

Urubici, Estado de Santa Catarina e tem sua foz na confluência dos rios Pelotas e Uruguai, 

entre os municípios catarinenses de Celso Ramos e Campos Novos. A referida bacia 

hidrográfica situa-se no sul do Brasil, mas especificamente entre os meridianos 49˚15’ e 

51˚30’ oeste, e paralelos 26˚45’ e 28˚ sul, e possui uma área superficial aproximada de          

14.670 Km2 (Mapa 3 do Anexo 2). Entre os usuários d’água destaca-se a indústria de papel e 

celulose, as concentrações urbanas, os agricultores e os geradores de hidroenergia.   

 

Em termos dominiais, o rio Canoas seria um bem pertencente ao Estado de Santa 

Catarina, tomando por base os preceitos preconizados pela Portaria DNAEE 707/1994. 

Contudo, pelos critérios estabelecidos pela Resolução ANA 399/2004, o rio Canoas é de 

domínio da União. Segundo os itens 4 e 5 da Nota Técnica no 005/2005, do Núcleo de Gestão 

da Informação da Agência Nacional de Águas, tem-se que o curso d’água principal da Bacia 

do rio Uruguai é aquele: 

 

Item 4 - [...] que acompanha o curso tradicional do rio Uruguai desde a sua 
foz no mar e segue por este rio até a confluência com os rios Canoas e 
Pelotas, a 1.664 Km da foz da bacia do rio Uruguai. A partir deste ponto o 
curso principal da bacia segue o rio Canoas (com área de contribuição de      
14.670 Km2, maior que a área de contribuição do rio Pelotas, de apenas 
13.528 Km2) até a sua nascente. 
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Item 5 – a bacia do rio Canoas está majoritariamente compreendida no 
Estado de Santa Catarina. Observa-se também que o curso principal da bacia 
do rio Canoas faz parte do curso principal da bacia do rio Uruguai, 
determinado anteriormente, que possui sua foz no Uruguai, transpassa a 
divisa entre do Uruguai e Brasil e segue pela divisa dos Estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, até a confluência do rio Uruguai com os rios 
Canoas e Pelotas. O rio Canoas está inserido, em sua totalidade, no Estado 
de Santa Catarina, enquanto que o rio Pelotas faz a divisa molhada entre os 
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desse modo, os rios que 
compõem o curso principal da bacia do rio Uruguai, o próprio rio Uruguai e 
o rio Canoas, são de domínio federal.    

 

 

Considerando que o rio Canoas encontra-se completamente inserido em terras 

catarinenses e consubstanciado nos preceitos da Portaria DNAEE 707/1994, em 29 de 

novembro de 2001, pelo Decreto Estadual 3.515, foi formado, em âmbito estadual, o Comitê 

de Bacias. Pelo artigo 3o daquele instituto legal tem-se que o mesmo é formado por 40% de 

representantes do setor de usuários de água, 40% de representantes da sociedade civil e 20% 

de representantes de órgãos e entidades governamentais. Destaca-se que o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é a única entidade federal a 

compor o referido comitê. A título de informação, reforça-se que a regulamentação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas encontra-se fundamentada nos artigos 37, 38 e 39 da Lei das 

Águas. 

 

Porém, sob a luz da Resolução ANA 399/2004 e do parágrafo único do artigo 37 da Lei 

das Águas, o Decreto Estadual 3.515 é um ato sem eficácia jurídica, tendo em vista que a 

instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por 

ato do Presidente da República. De forma conseqüente, as deliberações efetivadas pelo 

próprio Comitê também seriam ilegais. 

 

Pergunta-se: O rio Canoas é realmente do domínio federal?  
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CONCLUSÕES: 

 

A gestão dos recursos hídricos pode ser definida como um conjunto de regras legais e 

procedimentos organizados visando à solução de conflitos de acesso e uso das águas, sempre 

considerando as limitações econômicas e ambientais, com vistas à justiça social.  

 

Atualmente, o Brasil possui um ordenamento jurídico bem estruturado sobre a gestão 

dos recursos hídricos, dando destaque a Lei Federal no 9.433 que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH), a Lei Federal no 9.984 que trata da criação da ANA, das 

diversas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), do CNRH e dos 

órgãos gestores estaduais e federal. Apesar dessa estrutura legal sólida, falhas ou 

generalidades presentes nos dispositivos constitucionais, nas legislações ordinárias ou na 

infralegais podem atrapalhar a eficácia dos mesmos.  

 

Na prática, observa-se a atuação concomitante dos sistemas estaduais e federal de 

gerenciamento de recursos hídricos em várias bacias hidrográficas no Brasil. Assim, é 

importante a separação dos cursos d’água em função do seu estado dominial para que             

essas Administrações Públicas não operem em sobreposição, ou pior, deixem uma lacuna 

territorial na qual as suas ações não sejam alcançadas.   

 

Nesse sentido, no âmbito desse trabalho foi discutido que os preceitos previstos nos 

artigos 20 e 26 da Constituição Federal são interpretativos e que prejudicam sensivelmente a 

identificação de quais são os cursos d’água de domínio da União e aqueles que são de 

domínio estadual. Tanto que a pergunta balizar desse trabalho é: “o que é rio?”.  

 

Apesar de terem emitido normas que podem ser consideradas inconstitucionais, o 

DNAEE e a ANA tentaram regulamentar os dispositivos constitucionais citados no parágrafo 

anterior. Asseverou-se que o critério estabelecido infralegalmente pela ANA é menos 

suscetível a erros, pois introduz no processo de avaliação um parâmetro mais próximo da 

realidade física que é a área de drenagem. A meu ver, o critério preconizado pelo DNAEE é 

muito frágil, pois os topônimos retirados das cartas do mapeamento sistemático brasileiro são 

extraídos do conhecimento popular dos ribeirinhos, o qual, em muitos casos, não respeita 
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aspectos hidrológicos, que, por sinal, deveriam ser os priorizados. Além disso, os topônimos 

encontram-se dispostos de forma aleatória na cartografia sistemática privilegiando aspectos 

vinculados à sua legibilidade, de forma que a identificação acurada de um curso d’água em 

sua plenitude fique completamente prejudicada. Outro problema referente a esse critério 

remonta ao fato que nos mapas oficiais, porém de escalas distintas, as mesmas feições 

geográficas encontram-se nomeadas diferentemente, o que prova que esse tipo de informação 

não possui uma consistência adequada para servir como critério previsto em um instituto 

jurídico. 

 

Em suma, pretendeu-se mostrar nesse trabalho os obstáculos que surgem ao se tentar 

materializar os preceitos legais que tratam do estado dominial dos cursos d’água brasileiros. 

De uma maneira geral, o nosso ordenamento jurídico trata esse assunto baseado 

fundamentalmente em aspectos hidrológicos, o que não poderia ser diferente, tendo em vista a 

natureza daquele elemento geográfico. Contudo, a delimitação dos mesmos, que é uma 

condição obrigatória para a gestão dos recursos hídricos nacionais, é uma tarefa praticamente 

inexeqüível, pois não existem dados e informações de natureza cartográfica disponíveis e 

ainda, orçamento suficiente que permitam a consecução desse processo. Dessa maneira, 

considero louvável a iniciativa da ANA, em propor uma solução realmente realizável do 

ponto de vista cartográfico e que ao mesmo tempo não usurpou a natureza hidrológica que 

esse elemento geográfico incorpora.  

 

Além disso, foi asseverado que a única instituição pública que tem competência legal 

para deliberar sobre o domínio dos cursos d’água é o Congresso Nacional, seja por meio de 

emendas constitucionais ou legislação ordinária, regulamentando matéria constitucional. 

Contudo, nunca houve um movimento naquela casa legislativa para sanear o problema em 

debate. Aliás, é justo dizer que a morosidade em resolver tal problema não é proveniente da 

ineficiência tradicional do Congresso Nacional e sim de uma ação mais contundente dos 

órgãos gestores estaduais e federal, e do próprio CNRH, em não demandar nada específico a 

cerca desse assunto àquela casa legislativa. É espantoso observar que as instituições públicas, 

mesmo necessitando de um ordenamento jurídico mais adequado a respeito da questão 

dominial dos rios brasileiros, sejam extremamente vagarosas e não efetivem de fato nenhuma 

ação que leve a uma solução permanente e sólida do ponto de vista legal.  
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Outra alternativa descortinada ao longo desse trabalho foi a possibilidade do Congresso 

Nacional delegar a outra instituição pública a regulamentação dos preceitos constitucionais 

sobre o domínio dos rios brasileiros. Caso venha ser atribuída essa competência a alguma 

instituição pública, acredito que o CNRH, por possuir membros de todos os entes federados e 

Câmaras Técnicas constituídas com um recurso humano altamente qualificado, seja a 

instituição mais apropriada para estabelecer tais regras de classificação. 

 

Pelo exposto nesse trabalho fica patente a necessidade em se mitigar as lacunas 

deixadas pelo constituinte pátrio no tocante à questão dominial dos rios brasileiros, caso 

contrário a gestão dos nossos recursos hídricos tornar-se-á uma tarefa menos eficiente, não 

atingindo os seus fins.     

 



 57 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Parecer PGE/PG 229, de 04 de junho de 2002. Versa 
sobre a natureza jurídica da cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Resolução 399, de 22 de julho de 2004. Altera a 
Portaria 707, de 17 de outubro de 1994, do Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE, e dá outras providências. In: Agência Nacional de Águas – ANA. Acesso 
em: 20 de março de 2007. Disponível em: 
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/Resolucoes/resolucoes2004/399-2004.pdf  
 
ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo. 4˚ ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2002.  
 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9º ed.. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2006.  
 
AQUINO, Rubim Santos Leão; FRANCO, Denize de Azevedo e LOPES, Oscar Guilherme 
Pahl Campos. História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades 
medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980.   
 
 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1994. 
 
BORGES, Karla Albuquerque de Vasconcellos. Modelagem de dados geográficos. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. In: 
Presidência de República. Atualizada em: 19 de dezembro de 2006. Acesso em: 20 de março 
de 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm 
 
BRASIL. Decreto 63.951, de 31 de dezembro de 1968. Aprova a estrutura básica do 
Ministério de Minas e Energia (MME) e dá outras providências. In: Senado Federal - 
Subsecretaria de Informações. Acesso em: 23 de janeiro de 2008. Disponível em: 
http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento
=194765    
 

BRASIL. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal. Acesso em: 20 de março de 2007. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L4320.htm 

 

BRASIL. Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política nacional de recursos hídricos, 
cria o Sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta o inciso XIX do 
art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1 da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. In: Presidência de República. Acesso em: 
20 de março de 2007. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9433.htm 
 



 58 

BRASIL. Lei 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 
Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 
e de coordenação do Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos hídricos, e dá outras 
providências. In: Presidência de República. Acesso em: 20 de março de 2007. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9984.htm 
 

BRASIL. Lei 9.636, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos 
Decretos-Leis 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 
regulamenta o § 2o do art. 49 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras 
providências. In: Presidência de República. Acesso em: 20 de março de 2007. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9636.htm 
 

BRASIL. Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946. Dispõe sobre os bens imóveis da 
União e dá outras providências. In: Presidência de República. Acesso em: 20 de março de 
2007. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del9760.htm 
 
BRASIL. Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica 
e dá outras providências. Acesso em: 20 de janeiro de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9427cons.htm 
 

BRASIL. Lei 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. In: Presidência de República. Acesso em: 20 de março de 
2007. Disponível em: www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L9985.htm 
 
BRASIL. Síntese Executiva do Plano Nacional de Recursos Hídricos, Ministério do Meio 
Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. Brasília: 2006. 
 

BRASIL. Decreto 4.613, de 11 de março de 2003. Regulamenta o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, e dá outras providências. In: Presidência de República. Acesso em: 20 de 
março de 2007. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4613.htm 
 

BRASIL. Decreto 6.081, de 12 de abril de 2007. Aprova a estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e dá outras providências. In: Presidência de República. 
Acesso em: 20 de janeiro de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6081.htm#art6 
 
BRASIL. Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código das Águas. In: 
Presidência de República. Acesso em: 20 de março de 2007. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/D24643.htm  
 
CAMPOS, Nilson. Política de Águas. In: Gestão de Águas: Novas Visões e Paradigmas. 
In: Gestão das Águas: Princípios e Práticas. 2˚ edição. Editado por Nilson campos e 
Ticiana Studart. Porto Alegre: ABRH, 2003. 
 

 



 59 

CARVALHO, Giordano Bruno Bomtempo; ACSSELRAD, Moema Versiani e THOMAS, 
Patrick Thadeu. A Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias dos Rios Paraíba do Sul e PCJ 
em 2006: avaliação e evolução. São Paulo: XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 
2007.   
 
CHEVALLIER, Pierre. Aquisição e Processamento de Dados. In: Hidrologia: Ciência e 
Aplicação. 4˚ edição. Editado por Carlos Eduardo Morelli Tucci. Porto Alegre: UFRGS, 
2007. 
 
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. Memória da 4˚ Reunião do 
Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais – CTIL 
criado para análise dos aspectos legais e institucionais da Resolução ANA no 399, de 
2004. In: CNRH. Acesso em: 30 de janeiro de 2008. Disponível em: http://www.cnrh-
srh.gov.br/ 
 
D’ALGE, Júlio César Lima e GOODCHILD, Michael Frank. Generalização Cartográfica, 
Representação do Conhecimento e SIG. VIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, Salvador. Anais, p.147-151. INPE-6172-PRE/2261. 
 
DA CRUZ, Fernando Castro. Código de Águas Anotado – Doutrina, Legislação e 
Jurisprudência. Belo Horizonte: Editora Palpite Ltda., 1998.  
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DNAEE. 
Portaria 707, de 17 de outubro de 1994. Aprova a Norma para Classificação dos Cursos 
d´água Brasileiros quanto ao domínio – Norma DNAEE 06. In: Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE. Acesso em:                                                              
20 de março de 2007. Disponível em: 
www.abradee.org.br/link.asp?site=http://www.aneel.gov.br/cedoc/prt1994707.pdf 
 
DICIONÁRIO AURÉLIO ELETRÔNICO. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. Acesso em: 19 
de janeiro de 2008. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17˚ ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
FAUSTINO, João. O Federalismo Brasileiro. In: Cidades do Brasil, Edição n° 20, maio de 
2001. Acesso em: 12 de janeiro de 2008. Disponível em: 
http://www.cidadesdobrasil.com.br/cgi-
cn/news.cgi?cl=099105100097100101098114&arecod=26&newcod=442 
 
FRANCO, Wanildo José Nobre. Domínio Público – Bens Públicos. In: Boletim Jurídico, 
Edição n° 158, 26 de dezembro de 2005. Acesso em: 27 de dezembro de 2007. Disponível 
em: http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=989 
 
FREITAS, Vladimir Passos de. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2˚ ed. Curitiba, 
Juruá, 2002. 
 
GAVIÃO, Afrânio Benjoíno; REIS, Andréa Campos e SILVA, Bruno Jardim da. O Uso 
Compartilhado da Água – A necessidade de Integração Operacional. In: Bahia – Análise 
e Dados. Volume 13, Número Especial. Salvador, 2003.    
 



 60 

GLOSSÁRIO INTERNACIONAL DE HIDROLOGIA. Acesso em: 19 de janeiro de 2008. 
Disponível em: http://www.cig.ensmp.fr/%7Ehubert/glu/HINDPT.HTM 
 
GOLSALVES, Doraci da Luz. Um Estudo Da Toponímia Da Porção Sudoeste De Mato 
Grosso Do Sul: Acidentes Físicos e Humanos. Três Lagoas: UFMS, Dissertação de 
Mestrado, 2004.  
 
GRAF, Ana Cláudia Bento. A tutela dos Estados sobre as Águas. In: FREITAS, Vladimir 
Passos de. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2˚ ed. Curitiba, Juruá, 2002.          
 
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas – Disciplina Jurídica das Águas 
Doces. 3˚ edição. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
___________. Direito de Águas – Disciplina Jurídica das Águas Doces. São Paulo: Atlas, 
2001. 
 
HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa / Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar, elaborado no Instituto Antônio 
Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001.     
 
KISHI, Sandra Akemi. Gestão Integrada, Participativa e Descentralizada das Águas. In: 
Procuradoria Geral da República. Acesso em: 18 de maio de 2007. Disponível em: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/4ccr/sitegtaguas/pdf/artigo1.pdf 
 
LANNA, Antônio Eduardo Leão. Elementos de Estatística e Probabilidades. In: 
Hidrologia: Ciência e Aplicação. 4˚ edição. Editado por Carlos Eduardo Morelli Tucci. 
Porto Alegre: UFRGS, 2007.      
 
LEME, Alessandro André; FELICIDADE, Norma e MARTINS, Rodrigo Constante. A água 
como valor social: considerações acerca de uma prática acadêmica em torno da terra. In: 
Uso e Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. São Carlos: Editora Rima, 2001.  
 
LOPES, José. Generalização Cartográfica. Lisboa, Portugal. Dissertação de Mestrado, 
2005. p. 94.  
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e Internacional. 
São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2002. 
 
MARTINS, Rodrigo Constante. Agricultura, Gestão dos Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Rural: a convergência necessária. In: Uso e Gestão dos Recursos 
Hídricos no Brasil. São Carlos: Editora Rima, 2001. 
   
MARTINS, Rodrigo Constante e FELICIDADE, Norma. Limitações da abordagem 
neoclássica como suporte teórico para a gestão dos recursos hídricos no Brasil. In: Uso e 
Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. São Carlos: Editora Rima, 2001.  
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22˚ ed., São Paulo: 
Malheiros, 1997. p. 431. 
 



 61 

MANUAL DE PADRONIZAÇÃO NACIONAL DE NOMES GEOGRÁFICOS. New 
York, EUA: Organização das Nações Unidas - ONU, 2007.   
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS e 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. GEO Brasil 
Recursos Hídricos: componente da série de relatórios sobre o estado e perspectivas do 
meio ambiente no Brasil. Brasília: MMA / ANA / PNUMA: 2007.  
 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas. 31˚ ed. 
São Paulo: Saraiva, 1994. 
 
NUNES, Antônio de Pádua. Código de Águas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.    
  
PACIORNIK, Joel Ilan. Tutela Administrativa das Águas. In: FREITAS, Vladimir Passos 
de. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2˚ ed. Curitiba, Juruá, 2002.      
 
PAULO, Vicente. Aulas de Direito Constitucional. 9˚ ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. 
 
POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Brasília: SRH-MMA / ANA / UnB / 
CT-HIDRO, 2002. 
 
RABAT, Márcio Nuno. A Federação: Centralização e Descentralização do Poder Político 
no Brasil. In: Câmara dos Deputados, 2002. Acesso em: 12 de janeiro de 2008. Disponível 
em: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/estnottec/tema3/pdf/207708.pdf 
 
RIBEIRO, José. Propriedade das Águas e o Registro de Imóveis. In: FREITAS, Vladimir 
Passos de. Águas – Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2˚ ed. Curitiba, Juruá, 2002.      
   
RIBEIRO, M.M.R. Alternativa para outorga e a cobrança pelo uso da água: simulação de 
um caso. Porto Alegre. Tese de Doutoramento, 2000. 
 
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. A Desopropriação no Direito Agrário. São Paulo: Atlas, 
1992. 
 
SANTA CATARINA. Decreto 3.515, de 29 de novembro de 2001. Dispõe sobre a criação do 
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas – Comitê Canoas. In: 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Acesso em: 01 de janeiro 
de 2008. Disponível em: http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/index.jsp?idEmpresa=23 
 
SANTOS, Irani dos; FILL, Heinz Dieter; SUGAI, Martha Regina von Borstel; BUBA, 
Homero; KISHI, Regina Tiemy; MARONE, Eduardo e LAUTERT, Luiz Fernando. 
Hidrometria Aplicada. Curitiba: Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, 2001.  
 
SILVA, Daniel Cavalcante. O sistema federativo e forma dispendiosa de governar. In: Jus 
Navigandi, em janeiro de 2005. Acesso em: 30 de dezembro de 2007. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6293  
 
SILVA, Marco Antônio; Júnior, Geraldo José Lucatelli Dória de Araújo; Pinto, Marcio 
Bomfim Pereira; Teixeira, Alexandre de Amorim; Prado, Alexandre do; Scherer-Warren, 
Morris; Trigo, Agustín Justo; e Borelli, Aldir José. Construção de Base Hidrografica 



 62 

Ottocodificada: Metodologia para delimitação de bacias a partir de Modelo Digital de 
Elevação: o caso da Bacia do rio São Francisco. São Paulo: ABRH, 2007. 
                                                        
SOUSA, Ercias Rodrigues. A Federação brasileira: a repartição constitucional da 
competência tributária e o papel das normas gerais. In: Jus Navigandi, em janeiro de 2002. 
Acesso em: 25 de dezembro de 2007. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3309 
 



 63 

ANEXO 1 – Portaria DNAEE 707/1994 e Resolução ANA 399/2004 
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RESOLUÇÃO No 399, DE 22 DE JULHO DE 2004 
 
Altera a Portaria nº 707, de 17 de outubro de 1994, do Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica - DNAEE, e dá outras providências. 
 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 16, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução no 9, de 17 de abril de 2001, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em 
sua133ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de julho de 2004, com fundamento no art. 4o, 
inciso II, da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, tendo em vista os elementos constantes do 
Processo no 02501.001393/2004-95, e  
 
considerando que a ANA sucedeu ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE nas competências relativas à gestão de recursos hídricos; 
 
considerando que a caracterização da unidade de um curso de água por seu nome nas cartas 
oficiais exige a sua identificação inequívoca, com a determinação precisa do ponto onde 
adquire a denominação e onde esta termina; 
 
considerando que a toponímia em uma carta oficial não indica nomes para todos os cursos de 
água e, quando o faz, expressa dúvidas, com freqüência, na forma de dois ou mais nomes 
ligados pela preposição “ou” e que, ademais, não são indicados nas cartas os pontos onde tal 
denominação se inicia e onde termina, tornando frágil e subjetivo o processo de identificação 
do curso principal por meio de nomes; 
 
considerando os avanços tecnológicos havidos na área de geoprocessamento e informação 
após a publicação da Portaria nº 707, de 17 de outubro de 1994, do DNAEE; e considerando a 
necessidade de se estabelecer os critérios para a classificação dos cursos de água brasileiros 
com base técnica sólida, objetiva e inequívoca, resolveu: 
 
Art 1º Alterar o item 5. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CURSOS 
D’ÁGUA do Anexo da Portaria nº 707, de 1994, do DNAEE, que aprovou a NORMA PARA 
CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA BRASILEIROS QUANTO AO DOMÍNIO – 
NORMA DNAEE Nº 06, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“5. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA 
 
5.1. Cada curso d’água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado como unidade 
indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio. 
 
5.2. Os sistemas hidrográficos serão estudados, examinando-se as suas correntes de água 
sempre de jusante para montante e iniciando-se pela identificação do seu curso principal. 
 
5.3. Em cada confluência será considerado curso d’água principal aquele cuja bacia 
hidrográfica tiver a maior área de drenagem. 
 
5.4. A determinação das áreas de drenagem será feita com base na Cartografia Sistemática 
Terrestre Básica. 
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5.5. Os braços de rios, paranás, igarapés e alagados não serão classificados em separado, uma 
vez que são considerados parte integrante do curso d'água principal.” 
 
Art. 2º Ficam ratificadas as demais disposições da Portaria nº 707, de 1994, do DNAEE, não 
alteradas por esta Resolução. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JERSON KELMAN 
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ANEXO 2 – Mapas 
 

Mapa 1 - Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

 

Mapa 2 – Bacia do rio Paraíba do Sul 

 

Mapa 3 – Bacia do rio Uruguai 
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