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RESUMO: Não há dúvida quanto a importância da água, 

seja ela de superfície ou subterrânea; porém, em que pesem 

os esforços para conservar ou proteger os aquíferos, estes se 

encontram vulneráveis, principalmente nas áreas de 

afloramento e recarga, localizadas nas cidades. 

A legislação está posta – CRFB/1988 e Estatuto da Cidade e 

Planos Diretores – para proteção dos aquíferos, no entanto 

não há a efetivação prática da mesma. 
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1. Considerações Iniciais 

Em que pesem as tentativas de conservar e preservar a 

água doce (potável), muitas das vezes este esforço é inócuo, não acontecendo 

na prática o que se prevê na teoria. 

Apesar do globo terrestre estar coberto por água na sua 

maior parte, somente uma pequena parcela é doce e menos ainda é a 
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quantidade potável. A proporção de água doce potável comparada com a 

totalidade de água existente no globo é significativamente desproporcional. 

Há ainda que se levar em consideração a distribuição irregular, tais dados são 

perfeitamente referendados por João Alberto Alves Amorim: 

Aproximadamente dois terços da superfície do nosso planeta são cobertor 

por água. Deste Total, 97,5%, compõem os oceanos e mares, restando, 

portanto, apenas 2,5%, de toda a água existente no planeta que compõe o 

chamado planeta azul. 

Três quartos (75%) de toda a água doce existente estão presos em 

geleiras e icebergs; oito milhões de quilômetros cúbicos, 

aproximadamente, estão em aquíferos subterrâneos, e uma quantidade em 

torno de apenas 200 mil quilômetros cúbicos compõem os aquíferos 

superficiais, em rios e lagos, restando um total aproximado de 1 % de 

toda a água doce existente compondo o corpo de animais e vegetais, a 

umidade do ar atmosférico e o solo. (In Direito das águas o regime 

Jurídico da água doce no direito internacional e no direito brasileiro. São 

Paulo. Lex Editora, 2009, p.27/28) 

 

As questões envolvendo a água são abrangentes e vão 

desde a gestão interna dos Estados até a gestão internacional entre os Estados, 

podendo envolver ainda Organizações Internacionais, fato que demonstra a 

magnitude do problema “água”. 

Com o advento de toda a tecnologia criada, recentemente 

vem se descobrindo aquíferos subterrâneos, localizados nas mais diversas 

áreas do globo, os quais deveriam ser usados como reservas para o futuro. Em 

que pesem estarem sendo utilizados na atualidade, alguns, de forma 

predatória. 

Dentre os problemas existentes com os aquíferos, no que 

diz respeito à contaminação, é que uma vez alteradas suas propriedades, para 

descontaminá-los o processo é caro. A solução seria não contamina-los, o  que 

parece um raciocínio lógico e simples, mas nós humanos temos o “dom” de 

complicar as coisas. Exemplos não nos faltam da utilização incorreta dos 

recursos naturais, seja por exploração predatória, contaminação ou poluição 

dos mesmos. 
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O artigo está dividido em 5 (cinco) capítulos: o primeiro – 

considerações iniciais –, uma breve introdução. 

O segundo – Crescente Preocupação com Questões 

Ambientais  – demonstra a preocupação ambiental e suas dimensões, seja no 

âmbito interno dos Estados ou junto à sociedade internacional, causando o 

aparecimento de novas ciências. A preocupação com o meio ambiente toma 

proporções globais devido às suas consequências.   

O terceiro – A questão sistêmica e as águas –, trabalha a 

ideia de que as questões ambientais são sistêmicas, de que não há como se 

trabalhar meio ambiente como elemento isolado, ou seja, não pode-se 

trabalhar a proteção dos aquíferos sem se preocupar com o que se faz acima 

dos mesmos.  

O Quarto – Áreas de Recarga e Afloramento –, conceitua-

se área de recarga e afloramento como sendo as áreas mais vulneráveis do 

aquífero, daí a necessidade de proteção mais intensa. 

O quinto – As Cidades, a Legislação e o Impacto nas áreas 

de Recarga, Afloramento dos Aquíferos –, demonstra-se a existência de 

legislação pertinente e a necessidade de aplicação da mesma, ou ainda, se 

algum Município ainda não possui referida legislação, há a necessidade e a 

possibilidade legal de criação e aplicação da mesma.  

 

2. Crescente Preocupação com Questões Ambientais. 

Questões ambientais estão cada vez mais na moda, seja 

por necessidade ou porque atrai o público, o eleitor; enfim, há necessidade de 

se dar maior atenção ao meio ambiente porque dele depende nosso futuro, 

fato que pode ser observado não somente pelo crescimento da produção 

científica, mas também, cinematográfica – ambas com enfoque ambiental.  

Filmes retratam e levam aos telespectadores cada vez mais 

previsões catastróficas envolvendo o meio ambiente, dentre ao quais podemos 

referendar: Mad Max (1979), Waterworld (1995), The Day After Tomorrow 
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(2004), Avatar (2009) e, mais recentemente estão sendo feitos desenhos, para 

crianças, também demonstrado crescente preocupação, exemplo: Wall-E 

(2008) e Rango (2011), dentre vários outros. 

Recorda-se o aparecimento de novas ciências, também 

preocupadas com as questões ambientais, como o Direito Internacional 

Ambiental, o qual referenda: 

 

 (...) das principais características do Direito Internacional Ambiental 

consiste numa enorme proliferação de tratados, convenções e protocolos 

internacionais, multilaterais voltados para a proteção ambiental. (In 

Sidney Guerra. Curso de Direito Internacional Público, 4ª Edição, Rio de 

Janeiro, Editora Lumen Juris, 2009, p. 846).  

 

E, ainda, a questão da Ecopolítica Internacional, Philippe 

Le Prestre escreve: 

Neste sentido, a ecopolítica internacional não somente faz referência ao 

conjunto das dimensões políticas da identificação e da resolução das 

questões ambientais, como, mais particularmente, às tentativas dos atores 

internacionais de impor sua definição da segurança em face da natureza e 

da qualidade de vida das populações, utilizando as novas carências em 

proveito próprio. (In Ecopolítica Internacional, tradução Jacob Gorender, 

São Paulo, Editora SENAC, 2000, p. 19). 

 

Demonstrado está que o meio ambiente não se restringe às 

questões internas dos Estados, à vontade destes, mas ultrapassa a soberania 

dos mesmos. Os problemas tem proporções globais. 

Interessante também a preocupação já referendadas por 

Hans Liebmann, quando em 1972 assim se manifestou: 

 

O planeta em que vivemos está em vias de se tornar inabitável. Isto 

acontecerá se formos incapazes de reconhecer as opções de que ainda 

dispomos para evitar a catástrofe ecológica que se avizinha, passando 

logo à ação adequada a cada caso. (In Terra um Planeta Inabitável? Da 

antiguidade até os nossos dias, toda a trajetória poluidora da humanidade. 

Trad. Flávio Meurer, Rio de Janeiro, Biblioteca do Exercito, 1979, p. 09).  

 

Em que pese não ser recente, é facilmente perceptível a 

crescente preocupação ambiental, pois os problemas a serem suplantados são 
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cada vez maiores e de toda ordem, que vão desde resíduos, poluição, 

qualidade de vida, alterações climáticas, transgênicos, etc. Até mesmo porque 

no que diz respeito à água a existência desta é sinônimo de vida e riqueza, 

enquanto a falta está atrelada à pobreza e dificuldades. 

Edison Antônio Alberti1 e José Luiz Silvério da Silva 

assim se manifestaram a respeito do problema da água: 

 

É tão grave a situação que a ONU (Organização das Nações Unidas) 

elegeu as questões relacionadas à água como o grande problema a ser 

resolvido neste século. Odum (1988) considera que para a sociedade 

contemporânea a escassez de água doce utilizável é potencialmente um 

fator limitante maior para a população do que a energia. Nesta 

perspectiva deve-se levar em consideração, para melhor equacionamento 

dos recursos hídricos, e o seu gerenciamento. (In Estudo da 

Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos no Perímetro Urbano de 

Tupacireta, p.03). 

 

Assim o cuidado com as águas é determinante para a 

continuidade de várias espécies na terra, dentre as quais a humana, e recorda-

se que é necessário não somente água, mas água com qualidade. 

Há que deixar claro que este trabalho tem por foco 

esclarecer que a possibilidade jurídica de proteção das áreas de afloramento e 

recarga existem e estão postas, faltando tão somente vontade de colocá-las em 

prática. 

 

3. A questão sistêmica e as águas 

Antes de adentrar diretamente ao tema – aquíferos e águas 

de superfície –, há que se fazer referência às crescentes afirmações de que o 

meio ambiente não pode ser visto ou estudado de forma isolada, uma vez que 

é um sistema integrado, conectado com causa e efeitos: “quando um dos 

componentes da biosfera é alterado, toda ela é afetada pelos efeitos dessa ação 

como se uma complexa teia conectasse todos esses elementos” (In Celmar 

Correia de Oliveira. Gestão das águas no estado federal. Porto Alegre, Sergio 

Antônio Fabris Editor, 2006, p.20). 
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Dando base a tal afirmação, de que o meio ambiente é 

sistêmico e como tal seus problemas: 

 

Os principais problemas enfrentados atualmente são sistêmicos, 

interligados, interdependentes e constituem-se em facetas de uma única 

crise, em um mundo superpovoado e globalizado. A impercepção desse 

fenômeno é relevante para a definição do equacionamento a ser dado às 

complexas questões que afligem a humanidade. (Idem) 

 

Ou seja, há que se cuidar da natureza como um todo e não 

como elementos e fatos isolados. Existe teoria que vai além – como o 

pensamento desenvolvido na teoria de Gaia – a qual entende que a terra é um 

ser vivo: 

A noção de Gaia, com sua implicação da Terra como um sistema em 

evolução e, de certa forma, dotado de vida, só surgiu por volta de 1970. 

Como todas as teorias novas, levou décadas até ser, ainda que 

parcialmente, aceita, porque teve que aguardar por dados para confirmá-

la ou negá-la. Sabemos agora que a terra de fato se regula, mas devido ao 

tempo decorrido para coletar os dados, descobrimos tarde demais que a 

regulação estava falhando e o sistema da Terra rapidamente se aproxima 

do estado em que toda a sua vida corre perigo. (In James Lovelock, A 

vingança de gaia, tradução de Ivo Korytowski, Rio de Janeiro, Intrinseca, 

2006, p. 19).   

 

Se os problemas ambientais são sistêmicos, interligados ou 

se a Terra é como um ser vivo, um sistema em evolução, não há como negar a 

relação existente entre as águas de aquíferos ou subterrâneas e o que nós 

humanos fazemos acima dos mesmos.  

Desta forma, não há como proteger os aquíferos não 

protegendo tudo o que está acima deste, pois a contaminação causada ao solo 

e subsolo terá necessariamente reflexos junto às águas, sejam elas superficiais 

ou de aquífero. E, “uma das maiores preocupações em relação à água 

subterrânea é a possibilidade de sua contaminação, devido ao fato de que a 

poluição tornaria o processo de utilização dessas águas praticamente 

inviável.” (In Luiz Ricardeo Guimarães. Desafios Jurídicos na proteção do 

Sistema Aquífero Guarani, São Paulo, LTr, 2007, p. 42), daí a necessidade 

premente e instantânea de proteção dos mesmos. 
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A preocupação com a qualidade das águas deve estar 

atrelada à finalidade do uso (água potável, água para indústria, água para 

irrigação). O acesso à água potável é um direito de todos e faz parte da 

dignidade da pessoa, tal afirmação é reconhecida pela UNESCO.  

Tratando-se de aquíferos, seguidamente encontra-se o 

termo vulnerabilidade do aquífero o que significa, “nas palavras de Foster 

apud Foster e Hirata (1993, p.67), o termo vulnerabilidade à contaminação do 

aqüífero „é usado para representar as características intrínsecas que 

determinam a susceptibilidade de um aquífero de ser adversamente afetado 

por uma carga contaminante‟” (Albertil e Silva, p. 8). 

Ainda quanto à contaminação das águas pode-se ter uma 

visão mais aguçada junto ao site: 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2011/Cuidando

DasAguas-SolucoesParaMelhorarAQualidadeDosRecursosHidricos.pdf . 

Sobre à questão da descontaminação das águas de 

aquífero, seria caro e demorado; a melhor opção é, indubitavelmente, não 

contaminá-los. 

Na tentativa de evitar contaminação dos aquíferos por 

elementos danosos à qualidade da água, há que se proteger primeiramente as 

áreas mais sensíveis dos mesmos: às áreas de recarga, que será  assunto do 

próximo capítulo. 

 

4. Áreas de Recarga e Afloramento 

Ao trabalhar a questão de proteção dos aquíferos da 

qualidade das suas águas não há como não atentar, primeiramente à proteção 

das áreas de recarga e afloramento: 

A área por onde a água penetra no aquífero é chamada de zona de recarga 

ou área de recarga, que é o local ou área onde a água passa da superfície 

do terreno para o interior do solo, indo alcançar a zona saturada. Área 

onde ocorre infiltração capaz de alimentar o aquífero. Em aquíferos 

confinados, a zona de recarga é a região onde este aquífero aflora à 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2011/CuidandoDasAguas-SolucoesParaMelhorarAQualidadeDosRecursosHidricos.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2011/CuidandoDasAguas-SolucoesParaMelhorarAQualidadeDosRecursosHidricos.pdf
http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Zona_de_recarga
http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/%C3%81rea_de_recarga
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superfície do terreno, desde que este local esteja com um nível 

piezométrico mais elevado que a pressão reinante na parte saturada deste 

do mesmo. Caso a região de afloramento esteja a uma pressão menor, 

esta região será um desaguadouro, isto é, local onde a água sai do 

formação aquífera. A recarga pode ser artificial ou natural (In 

http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Recarga ) 

 

Pode-se dizer que a área de recarga ou de afloramento é a 

zona mais sensível do aquífero – é vulnerável e sujeita à contaminação. E e o 

problema aumenta quanto o afloramento se localiza em zonas Urbanas, junto 

às cidades, sofrendo o impacto do crescimento das mesmas. 

Se devem ser protegidos os aquíferos, se deve tratar de 

forma especial as áreas de recarga e afloramento pela vulnerabilidade destas, 

pois estão expostas diretamente aos impactos do homem.  

 

5. As Cidades a Legislação e o Impacto nas áreas de Recarga e 

Afloramento dos Aquíferos 

Não há como conter o crescimento das cidades, o que há é 

que se organizar referido crescimento, traçando regras, organizando-o de 

forma racional e sustentável; para tanto faz-se necessária legislação clara, 

pertinente, de fácil e rápida aplicação. 

Referida preocupação, com o crescimento e 

desenvolvimento ordenado, não ocorre somente no Brasil. Prova disso é o 

artigo de Alvaro Sanchez Bravo, “Ordenacion del Território y médio 

ambiente em la Unión Europea. La Proteción del Suelo”, no qual retrata “la 

agenda territorial de la union europea”: 

En Leipzig, el 25 de mayo de 2007, los Ministros de Urbanismo y 

Ordenación Territorial aprobaron la Agenda Territorial de la Unión 

Europea (ATUE). Subtitulada “hacia uma Europa más competitiva y 

sostenible de regiones diversas”, estabelece seis âmbitos prioritários de 

políticas de ordenación territorial: (in Ordenación de Territorio & 

Medioambiente, ArCiBel Editores, S. L. Sevilla (Espanã), 2009, p. 80).   

 

http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Recarga
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A preocupação é mundial – crescimento sustentável, com 

ordenação territorial e proteção ao meio ambiente –, porém sua aplicação 

prática carece de mecanismos legais. 

No que diz respeito ao crescimento das cidades, na busca 

de crescimento ordenado, a legislação brasileira conta com vários 

dispositivos, dentre os quais a Constituição da República Federativa do 

Brasil, artigo 182, e seguintes “Da Política Urbana”: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem- estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor. 

(...) 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 

para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 

de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 

no tempo; 

 

Do referido artigo, destaca-se a referência ao Poder 

Público Municipal (caput), o Plano Diretor (§1º), a Função Social da 

Propriedade (§2º) e a possibilidade legal de intromissão do poder público na 

propriedade (§4). 

A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), 

que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”, prevê em seu 

artigo 1º: 

Art. 1
o
 Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 

da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. 

 

Novamente demonstra-se o comprometimento da 

propriedade com o fim social. A vontade do proprietário/particular está em 

segundo plano e não é mais importante que a função social desempenhada 

pela propriedade, a qual é tridimensional (econômica, social e ecológica).  

Ainda, do mesmo regramento: 

 

Art. 4
o
 Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) zoneamento ambiental; 

(...) 

V – institutos jurídicos e políticos: 

a) desapropriação; 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

(..) 

l) direito de superfície; 

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 

q) regularização fundiária; 

(...) 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV). 

§ 1
o 

Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação 

que lhes é própria, observado o disposto nesta Lei. 

§ 2
o 

Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com 

atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de 

imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. 

§ 3
o 

Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de 

recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de 

controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e 

entidades da sociedade civil. 

 

Comentando o artigo supra, Adilson Abreu Dallari diz: 
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O art. 4º do Estatuto da Cidade anumera um rol de instrumentos que são 

colocados à disposição do Poder Público visando à organização 

conveniente dos espaços habitáveis e ao cumprimento das funções sociais 

da propriedade e da cidade (In Adilson Abreu Dallari e Sergio Ferraz 

(Coordenadores), Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 

10.257/2001), 1ª edição, 2ª Tiragem, Malheiros Editores, 2002, p.72). 

 

O mesmo autor continua: 

 
O Inciso VI do art. 4º refere-se a dois estudos destinados a assegurar a 

preservação do ambiente urbano: o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

(EIA) e o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV). O primeiro já 

é previsto desde longa data na legislação ambiental e o segundo foi 

introduzido, agora, pela Lei 10.257, de 10.7.2001. (Op. cit. p. 84). 

 

Referida lei – Estatuto da Cidade –, dispõe de forma clara 

a possibilidade da intromissão do Poder Público para resguardar interesses da 

população. Dentre os quais está a questão ambiental, que por sua vez vem 

atrelada “à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (...)” (Art. 225, CRFB/1988).  

Tratando da questão ambiental, imprescindível a 

referência, também, ao artigo 39, do Estatuto da Cidade: 

 Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto 

à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2
o
 desta Lei. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1
o
 O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 

orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

§ 2
o
 O plano diretor deverá englobar o território do Município como um 

todo. 

 

Novamente referenda-se a função social da propriedade, 

vinculada ao Plano Diretor, que é o “instrumento urbanístico, precedente à 

existência de uma legislação geral estabelecendo as normas necessárias à 

implementação de uma política urbana.” (Dallari, p. 308). 

Percebe-se, desta forma, a importância do Plano Diretor 

para o ordenamento das cidades. Referido objeto jurídico, que é lei municipal, 
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deverá encarregar-se do “atendimento das necessidades dos cidadãos à 

qualidade de vida”. Segundo a Constituição Federal, para que se tenha 

qualidade de vida, necessariamente há que ser ter o meio ambiente 

equilibrado. Neste prisma, qualidade de vida e meio ambiente equilibrado 

decorre da responsabilidade e obrigatoriedade por parte do Poder Público, 

seja no Legislativo ou no Executivo (fazendo as Leis e na obrigação do 

cumprimento das mesmas, respectivamente). 

Conforme já relatado, a vulnerabilidade dos aquíferos é 

grande, principalmente nas zonas de recarga e afloramento, as quais muita das 

vezes estão junto aos centros urbanos. Dai a necessidade de se proteger 

determinadas áreas para se evitar a contaminação das águas. A forma legal 

para a proteção deveria ser por meio de Planos Diretores responsáveis e 

técnicos, comprometidos com a causa “qualidade de vida”, “função social” e 

“crescimento ordenado”. 

Infelizmente o descaso dos Planos Diretores para com as 

áreas de recarga e afloramento é facilmente perceptível. Não nos faltam 

exemplos, como no caso da matéria de Marcelo Mazzolli, que comenta a 

situação existente na cidade de Lages, Santa Catarina, Brasil, a respeito área 

de recarga e afloramento do Aquífero Guarani: 

 

Entre os bairros Santa Helena e Bela Vista, pouco mais de uma dezena de 

casas ficam sobre uma rocha porosa chamada arenito. Segundo Mazzolli, 

aquela área é onde o aquífero Guarani é recarregado. Na mesma região 

existe uma área de afloramento, são oito nascentes (inclusive do rio 

Carahá) no entorno da área que está sendo ocupada. 

Em algumas casas da região é possível notar a falta de saneamento básico 

a ausência de qualquer serviço público, o que leva à contaminação do 

aquífero. Mazzolli explica que são áreas invadidas. 

Um pouco mais acima, se vê construções novas, que o professor diz 

serem regularizadas pela prefeitura. Também se nota ruas pavimentadas 

no local. 

Para Mazzoli, isto indica a falta de uma política municipal de 

conservação do aquífero. 

A Secretaria de Planejamento informa que não existe uma lei ou um 

mapeamento das áreas urbanas onde existem pontos de afloramento ou 

recargado aquífero. (In Meio Ambiente. Aquífero Guarani corre risco de 

contaminação na área urbana de Lages. Correio Lageano, Santa Catarina, 

edição 15.461, p. 8-9, 07.03.2012). 
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Referida reportagem reflete bem a realidade em vários 

municípios, ou seja, o descaso com as áreas mais vulneráveis dos aquíferos, 

ocasionando a contaminação das águas que deveriam servir como reserva para 

o futuro. 

Fica demonstrado também que legislação para a proteção 

das áreas de recarga e afloramento existe, o que falta é vontade dos poderes 

Públicos quanto à implementação e aplicação das mesmas. Há que se por em 

prática os mecanismos legais para a proteção do meio ambiente em específico 

o caso dos Planos Diretores, no que dizem respeito às áreas vulneráveis dos 

aquíferos, observando-se, sempre, os mecanismos legais. 

Nos casos similares ao relatado na reportagem supra, 

existindo justo título de posse e propriedade, há que, se necessário 

desapropriar, com o pagamento da indenização, conforme a lei. Tanto que em 

caso semelhante assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal Federal:  

  

Processo: RE 134297 SP  

Relator(a): CELSO DE MELLO 

Julgamento: 12/06/1995 

Órgão Julgador: Primeira Turma; Publicação: DJ 22-09-1995 PP-30597 

EMENT VOL-01801-04 PP-00670 

Parte(s): ESTADO DE SÃO PAULO 

PAULO FERREIRA RAMOS E CONJUGE 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLOGICA 

- RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO 

NACIONAL (CF, ART. 225, PAR.4.)- LIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEUDO ECONOMICODO 

DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETARIO A 

INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS 

PREJUIZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO 

PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO 

. - Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e 

de adotar as necessarias medidas que visem a coibir praticas lesivas ao 

equilibrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da 

obrigação de indenizar os proprietarios cujos imóveis venham a ser 

afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas 

pela Administração Pública 

. - A proteção jurídica dispensada as coberturas vegetais que revestem as 

propriedades imobiliarias não impede que o dominus venha a promover, 

dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o adequado e 

racional aproveitamento economico das arvores nelas existentes. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em geral, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c�digo-florestal-lei-4771-65
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tendo presente a garantia constitucional que protege o direito de 

propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenizabilidade 

das matas e revestimentos florestais que recobrem areas dominiais 

privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas a restrições 

administrativas impostas pelo Poder Público. Precedentes 

. - A circunstancia de o Estado dispor de competência para criar reservas 

florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os princípios que 

tutelam, em nosso sistema normativo, o direito de propriedade -, a 

prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatoria 

ao particular, quando a atividade pública, decorrente do exercício de 

atribuições em tema de direito florestal, impedir ou afetar a valida 

exploração econômica do imóvel por seu proprietario 

. - A norma inscrita no ART. 225, PAR.4., da Constituição deve ser 

interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado 

pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, 

proclamada pelo art. 5., XXII, da Carta Política, garante e assegura o 

direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela 

concernente a compensação financeira devida pelo Poder Público ao 

proprietario atingido por atos imputaveis a atividade estatal. O preceito 

consubstanciado no ART. 225, PAR.4., da Carta da Republica, além de 

não haver convertido em bens publicos os imóveis particulares 

abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlantica, 

Serra do Mar, Floresta Amazonica brasileira), também não impede a 

utilização, pelos proprios particulares, dos recursos naturais existentes 

naquelas areas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que 

observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessarias a 

preservação ambiental 

. - A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de 

propriedade (CF/88, art. 5., XXII). Essa proteção outorgada pela Lei 

Fundamental da Republica estende-se, na abrangencia normativa de sua 

incidencia tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia 

de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que 

lhe seja juridicamente imputavel, atingir o direito de propriedade em seu 

conteudo economico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do 

Poder Público esteja localizado em qualquer das areas referidas no art. 

225, PAR.4., da Constituição 

. - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração 

constitucional de um tipico direito de terceira geração (CF, art. 225, 

caput). 

 

Percebe-se no Julgado a importância da questão ambiental 

e, também, o “DIREITO DO PROPRIETARIO À INDENIZAÇÃO - DEVER 

ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUIZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS 

PELO PARTICULAR” – elementos estes indispensáveis ao Estado Democrático 

de Direito. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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E ainda, a responsabilidade do Estado cresce quanto ao 

dano ambiental, na medida em que pode ser responsabilizado por ação ou 

omissão:  

O Estado e o meio ambiente  (1) 

O dano ao meio ambiente também pode ser de responsabilidade do 

Estado, seja pela ação ou por omissão. Em um recurso da União, da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e de outras empresas 

carboníferas (REsp nº 647493), a 2ª Turma reconheceu que a 

responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva.  

Assim, é exigida a prova da culpa, mesmo sendo relativa ao dano ao 

meio ambiente, “uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é 

aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme 

estabelece a lei”, entendeu o ministro João Otávio de Noronha, que 

relatou o processo. (In www.espaçovital.com.br) 
 

Assim sendo o Estado, seja no âmbito Federal, Estadual, 

ou Municipal, estará sujeito às suas responsabilidades, tanto nas ações como 

nas omissões. 

Há que se mencionar que muitas das vezes a 

desapropriação não é o caminho mais acertado, uma vez que a incompetência 

do Estado em cuidar das áreas protegidas, seja por falta de pessoal ou 

vontade, também é notória. Para evitar tal situação – desapropriação e 

abandono, por falta dos cuidados necessários  – poder-se-ia criar mecanismos 

úteis, como o de pagamento por serviços ambientais para áreas urbanas. 

Ao implementar-se referida figura – pagamento por 

serviços ambientais em áreas urbanas – ao respectivo proprietário, estar-se-ia, 

sem dúvida interferindo no uso da propriedade e, por consequência, na função 

social da mesma. Após a realização estudos específicos, o proprietário teria 

subsídios para como agir e construir com responsabilidade, e cuidando da 

preservação e conservação do meio ambiente, ou seja, utilizar-se-iam das 

áreas de recarga e afloramento dentro das suas limitações. Mas tal tópico - 

pagamento por serviços ambientais em áreas urbanas –, deverá ser objeto de 

estudos futuros. 
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Acredita-se que referido artigo tenha demostrado, mesmo 

que de forma singela, a necessidade de se implementar, na prática, a 

legislação existente para proteção de áreas vulneráveis dos aquíferos, os quais 

deveriam ser nossas reservas para o futuro. 
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