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Resumo 

Nas últimas décadas no Brasil, foi criada uma extensa variedade de leis para a administração dos 

recursos hídricos existentes no país, com a finalidade de garantir a preservação, a qualidade e a 

quantidade suficientes para suprir as necessidades da população brasileira. O presente trabalho 

objetiva demonstrar os principais marcos legislativos do Sistema Hídrico Nacional nos últimos 90 

(noventa) anos, seguindo a evolução e as fases do desenvolvimento da Política Ambiental Brasileira, 

quais sejam: a fase fragmentária, a fase setorial e a fase holística. E para alcançar o seu fim, foi 

realizada uma revisão bibliográfica, que envolveu o uso de artigos, capítulos de livros e algumas 

legislações que tratam sobre o tema como o Código de Águas, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Palavras Chave: Legislação protetiva dos Recursos Hídricos, Gestão Hídrica; Evolução da legislação 

ambiental. 
 

Abstract 

In the last decades in Brazil, an extensive variety of laws were created for the management of water 

resources existing in the country, with the purpose of guaranteeing the preservation, quality and 

quantity sufficient to supply the needs of the Brazilian population. The present work aims to 

demonstrate the main legislative milestones of the National Water System in the last 90 (ninety) years, 

following the phases of the development of the Brazilian Environmental Policy, namely: the 

fragmentary phase, the sectorial phase and the holistic phase. And to reach its end, a bibliographic 

review was carried out, which involved the use of articles, book chapters and some legislation that 

deal with the theme such as the Water Code, the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 

1988 and the National Policy of Water Resources. 

Keywords: Protective legislation on Water Resources, Water Management; Evolution of 

environmental legislation. 

 

INTRODUÇÃO 

Estudos, predições e previsões relacionadas aos recursos hídricos tiveram início nas primeiras 

décadas do século XX, e até os dias atuais são objetivos de inúmeras pesquisas em universidades em 

todo o mundo (REZENDE, 2016). E esses estudos foram de tamanha importância uma vez que, 

permitiram identificar um panorama geral sobre os recursos hídricos mundiais. E nesse cenário, o 

Brasil merece destaque em relação à sua disponibilidade hídrica e as suas formas de gestão. 

Ressalta-se que, nas últimas décadas, o Brasil desenvolveu um robusto arcabouço legislativo 

para a administração dos recursos hídricos existentes no país, com o objetivo de garantir a 

preservação, a qualidade e a quantidade suficientes para suprir as necessidades da população 

brasileira. Entretanto, as legislações ambientais brasileiras surgiram apenas no fim do século XX e 

início do século XXI.  
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Conforme dispõe Benjamin (1999), o desenvolvimento das legislações ambientais brasileiras e 

das legislações direcionadas aos recursos hídricos, ocorreu em três fases principais, quais sejam: a 

fragmentária, a setorial e a holística. E as políticas sobre os recursos hídricos que serão apresentadas 

neste resumo, estão diretamente relacionadas aos princípios desenvolvidos por Hofwegen e Svendsen 

(2000), sendo eles: o acesso à água para o atendimento das necessidades fundamentais à vida, a 

disseminação da ideia do uso correto do recurso, a transparência e a participação social nos processos 

relacionados aos recursos hídricos. Respeitando-se estes princípios, cediço é que haverá uma gestão 

eficiente dos recursos, objeto desta análise. 

Logo, o objetivo do presente resumo é demonstrar os principais marcos legislativos do Sistema 

Hídrico Nacional nos últimos 90 (noventa) anos, seguindo as fases de desenvolvimento da Política 

Ambiental Brasileira, que foram propostas pelo autor Benjamin (1999). Este trabalho, também 

apresenta os desafios que essas legislações possuem e enfrentam ao se considerar a pluralidade 

geográfica e social existente no país. 

Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma revisão bibliográfica seguindo o método 

proposto por Conforto et al. (2011) e envolveu artigos, capítulos de livros e algumas das legislações 

publicadas no período supracitado, últimos 90 (noventa) anos, tais como o Código de Águas (1934), a 

Constituição Federal (1988) – CF/88 e a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (1997).  

 

1ª FASE: A FASE FRANGMENTÁRIA 

A fase fragmentária foi marcada do descobrimento do Brasil no ano de 1500, até a década de 

1930. Durante esse período, as normativas que existiam eram apenas para regulamentar o de recursos 

que eram tidos como valiosos e de grande interesse econômico. Recursos como a água não possuíam 

diretrizes para a sua gestão, não pensavam na sua finitude e o seu desperdício foi ignorado por muito 

tempo. 

No período colonial, as normativas existentes não buscavam valorizar os recursos naturais, a não 

ser aqueles dotados de muito valor econômico (MARQUES, 2017), e conforme supracitado, o cenário 

legislativo era pequeno, além das leis existentes serem dispersas e desconexas entre si.  

Garcia Junior (2007) aponta que nessa época, todas as águas eram de propriedade da Coroa 

Brasileira, estava sob o domínio da Monarquia, o que contribuiu consideravelmente para o pequeno 

acesso da população brasileira aos recursos hídricos. 

Braga et al. (2006) escreve que o Governo Federal só trouxe à tona a preocupação com os 

recursos naturais no ano de 1906, época em que começaram a ser realizados estudos para a criação de 

normativas para a regularização da utilização de recursos naturais, como as florestas, os minérios e os 

hídricos. A fase fragmentária tornou-se conhecida como a fase da exploração desenfreada.    

 

2ª FASE: A FASE SETORIAL 

Nessa fase, surgiram as primeiras ideias quanto à criação de normativas para a valorização e o 

cuidado para com os recursos naturais. Esta fase teve o seu inicio na década de 1930, momento em 

que o país se preparava viver em um cenário econômico próspero.  

Assim, para incentivar e sistematizar o desenvolvimento econômico no Brasil, foram 

estabelecidos critérios de utilização dos recursos naturais e também foi concedido ao Estado, o 

controle dos setores energéticos. Neste período foram produzidos além do Código de Águas, o Código 

de Minas e o Código Florestal (SILVESTRE, 2008). 
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Do ponto de vista cronológico, o Código de Águas foi o primeiro marco regulatório dos recursos 

hídricos no país (BRASIL, 2015). Mourad e Rodrigues (2019) dissertam que antes do estabelecimento 

do decreto, não existiam leis específicas que governavam, gerenciavam e fiscalizavam os recursos 

hídricos. A questão dos recursos hídricos era abordada juntamente com os recursos minerais existentes 

no país, todavia, sempre de maneira indireta. 

O Código de Águas, vigente até os dias atuais, surgiu da necessidade de renovação das 

legislações existentes à época relacionadas à utilização da água, que estavam obsoletas e em 

desacordo com as necessidades do país, que passava por profundas transformações e em acelerado 

desenvolvimento. (MOURAD; RODRIGUES, 2019). O código foi um marco de tamanha relevância, 

pois, ele fez parte de um conjunto de estratégias adotadas na “Revolução de 30”, que tinha como 

objetivo estabelecer uma política de desenvolvimento econômico moderna e sólida, em um país que 

começava a emergir no cenário mundial (SILVESTRE, 2008). 

Para época em que foi criado, foi considerado moderno e avançado, contudo, enfrentou grandes 

desafios em relação à sua implementação. Ele possuía um viés setorial e introduziu alguns conceitos a 

respeito do compartilhamento das águas, onde encontrou barreiras, afinal, a visão sobre propriedade 

privada sobre os recursos naturais era muito forte, e assim, desconstruir e melhorar esta perspectiva 

sobre os recursos hídricos foi de tamanha dificuldade. 

Esse código procurou atender todas as demandas hídricas existentes no país e a sua diretriz foi 

estruturada totalmente relacionada com o cenário econômico em que o país se encontrava e o cenário 

que ele ia adentrar (SILVESTRE, 2008; RIBEIRO; BERMÚDEZ; LEAL, 2015; MOURAD; 

RODRIGUES, 2019). 

O Código de Águas é estruturado em três livros principais, o que o torna um documento bastante 

abrangente, que fora pensado para legislar diferentes cenários. O primeiro livro aborda as questões 

gerais das águas. O segundo livro aborda o aproveitamento das águas. E o terceiro livro aborda o 

aproveitamento das forças hídricas e as usinas hidroelétricas. Assim, evidencia-se que nesse período, o 

setor hidroelétrico estava em expansão e em destaque na economia nacional. (SILVESTRE, 2008; 

FILHO, 2009; CARVALHO, 2015; MOURAD; RODRIGUES, 2019). 

O Código de Águas trouxe a ideia de cobrança pela a utilização dos recursos hídricos, todavia, a 

ideia de apropriação gratuita dos recursos ainda era difundida em todo território nacional 

(SILVESTRE, 2003). Ele trouxe em alguns de seus artigos, formas de se aproveitar melhor, de se 

regularizar e de se democratizar o acesso à água, mesmo que existentes em terrenos privados, mas 

encontrou barreiras e desafios, conforme o supracitado. 

Carvalho (2015) aponta que o código foi criado devido à necessidade de se explorar o potencial 

energético da água. Costa e Silva et. al. (2016) sustentam a ideia de que pelo fato da implementação 

do código ter sido função do Ministério da Agricultura, restou explícito que o motivo de criação desta 

lei foi para a utilização no setor agrícola. 

Braga et al. (2006), apontam que a parte do Código de Águas que se referia ao aproveitamento 

das forças hidráulicas para a produção de energia, foi implementada de forma sistemática e integral 

pelo enorme interesse do governo na produção de energia hidroelétrica para o abastecimento das 

linhas de produção e que o conteúdo restante, ou seja, os livros I e II, foram deixados para um 

segundo momento e por vezes, foram utilizadas legislações paralelas para a governança da águas. 

Hodiernamente, embora muitas das ideias dos artigos inseridos no Código de Águas já tenham 

sido revogadas, (exemplo: a noção de águas particulares), alguns de seus princípios tais como a 

cobrança pelo uso da água, o princípio do poluidor/pagador  e o uso priorizado da água para o 

abastecimento urbano, são utilizados até os dias atuais. Essas noções e conceitos são considerados 

modernos tanto para a época quanto para os dias atuais. (RIBEIRO, BERMÚDEZ; LEAL, 2015; 

BRASIL, 1934). 
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Por fim, cabe salientar que o Código de Águas ainda está vigente no país. No entanto, a partir da 

década de 1970, devido à inviabilidade da fase setorial e às pressões da comunidade internacional 

visando o desenvolvimento sustentável, principalmente em países como o Brasil, caracterizado pela 

riqueza de recursos naturais e pela biodiversidade, foi instituída uma nova fase de desenvolvimento da 

política ambiental brasileira, qual seja: a fase holística. 

 

3ª FASE: A FASE HOLÍSTICA 

A crescente demanda por recursos hídricos aliada ao estresse e conflitos que são gerados em 

torno deste recurso, fizeram com que muitos países, inclusive o Brasil, reavaliassem as suas políticas 

de recursos hídricos, procurando compreender a complexidade ambiental e, por conseguinte, 

incorpora-lá às políticas. (Braga et al., 2006).  

Neste sentido, surgiu uma nova fase do desenvolvimento da legislação brasileira. A fase 

holística, terceira e atual, se iniciou na década de 1970 e foi caracterizada pela compreensão do 

ambiente como um todo, da relação entre o homem e o ambiente, pela disseminação da ideia de uso 

sustentável dos recursos e pelo incentivo à gestão integrada dos recursos naturais, caracterizado pela 

Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, estabelecida pela Lei n° 6.938/81. 

Neste período, destaca-se a criação de dois marcos legislativos para a gestão hídrica: a 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) e a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH). A CF/88 e a PNRH trouxeram uma abordagem inédita para o cenário nacional, além de 

novos desafios quanto à questão hídrica. 

 

Constituição da República Federativa de 1988 

No início da década de 1980, foi iniciado o processo de reformulação da legislação brasileira 

referente aos recursos hídricos (ABERS, 2012), que foi consolidado com a publicação da atual 

Constituição Federal brasileira. A CF/88 trouxe importantes inovações em relação aos recursos 

hídricos: a dominialidade dos recursos hídricos, que hoje se encontra diluída apenas entre a União e os 

Estados da Federação e a inexistência de águas municipais ou particulares. 

O artigo 21, incisos XVIII a XX  da CF/88 afirmam que a União tem a atribuição de planejar e 

promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as 

inundações; instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, definir critérios de 

outorga de direitos de seu uso e, instituir diretrizes para o saneamento básico. 

Quanto à competência dos Municípios, estes legislam quando se tratar de assuntos locais e de 

forma suplementar. Já aos Estados Federativos, cabe-lhes legislar sobre o que não pertencer à 

atribuição privativa da União e dos Municípios. 

O artigo 22 do texto constitucional aduz ser privativa a competência da União para legislar sobre 

as águas. E o artigo 24 deste mesmo diploma, dispõe à União, estados e municípios, a competência 

concorrente para legislar sobre os assuntos referentes ao combate à poluição de recursos naturais. Já 

no artigo 23, a CF/88 menciona que a competência é concorrente dos entes federativos para a 

execução de programas de proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Dessa forma, todos os artigos da Carta Magna mencionados supra, devem atender ao corolário 

do art.225, que dispõe: 

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 (BRASIL, 1988). 

Lemos (2008) escreve que: 
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“a Constituição Federal de 1988 representa um marco na legislação ambiental brasileira, 

delimitando áreas consideradas como patrimônio nacional e dedicando um capítulo inteiro à 

proteção ambiental (art. 225), estabelecendo o direito ao ambiente sadio como um direito 

fundamental do indivíduo. De forma inovadora, estabelece a proteção do meio ambiente como 

princípio da ordem econômica, no artigo 170” (LEMOS, 2008, p. 47). 

 

 Assim, também fica extrínseco que o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, como 

direito fundamental, é devido a todos os cidadãos, prevalecendo o dever constitucional e jurídico de 

preservação para que este patrimônio seja devidamente transmitido às gerações futuras, conforme 

aduz Takeda (2009). 

 

Política Nacional de Recursos Hídricos 

Como uma resposta ao inciso XIX do Art. 21 da CF/88, os estudos para o desenvolvimento de 

uma lei específica para a gestão das águas e para a criação do sistema nacional de recursos hídricos, 

tiveram início no ano de 1991, com a publicação do projeto de Lei 2.249/91. Na época, o 

gerenciamento dos recursos era centralizado apenas à União (MACIEL, 2008) e tido como inviável, se 

considerados o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada. 

Dessa forma, para atender os anseios do país quanto à questão hídrica, foi criada a Política de 

Recursos Hídricos (PNRH) com a Lei n° 9.433/97, também conhecida como a Lei das Águas. A 

PNRH foi um marco na gestão das águas brasileiras e ela dissemina a descentralização do poder e a 

integração para a gestão dos recursos hídricos. 

A PNRH teve como objetivo principal, assegurar a todas as gerações, acesso à água e ainda, 

garantir a segurança hídrica brasileira (MUNIZ, 2015). E esta política ainda entende que a água é o 

componente de um sistema e que para a gestão eficiente, diferentes aspectos devem ser considerados, 

tais como as características do solo e do ambiente. A lei também estabeleceu seis instrumentos para a 

sua completa implementação, que segundo Falcão e Rosa (2017), podem ser enquadrados em dois 

grandes grupos, os de planejamento e os de controle administrativo. São considerados instrumentos de 

planejamento os planos de recursos hídricos e o enquadramento dos corpos de água em classes. Já os 

de controle administrativo são a outorga, a cobrança pelo uso, a compensação a municípios e o 

sistema de informações. 

Rezende (2016) aponta que estes instrumentos devem ser interdependentes e integrados às 

outras políticas públicas relacionadas ao ambiente. E eles possuem diferentes objetivos e formas de 

aplicação, cada um com suas particularidades e não são excludentes entre si (PORTO E PORTO, 

2008). 

A consolidação total da reforma da legislação hídrica brasileira ocorreu no ano de 2000, com a 

publicação da Lei n° 9.984/00, que criou a Agência Nacional de Águas – ANA (MARQUES, 2017). 

Essa agência passou a ter o controle de todo o sistema hídrico nacional, além de ter autonomia para a 

implementação dos instrumentos propostos pela PNRH. 

Ressalta-se ainda que, a PNRH também incentiva as unidades federativas a criarem e 

estabelecerem as suas próprias políticas de recursos hídricos. Conforme aponta a ANA (2016), todos 

os estados possuem as suas legislações próprias de recursos hídricos e instalaram os seus Conselhos 

Estaduais para a tomada de decisão sobre a questão hídrica. 

Assim, mesmo com todo esse aparato legislativo que direciona e rege a gestão dos recursos 

hídricos no Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos ainda se encontra em implementação e 

merece um cuidado e uma preocupação cada vez maior, sendo sempre norteada pelo princípio do 

desenvolvimento sustentável, o que significa que deve existir um desenvolvimento que não esgote os 

recursos para o futuro.   
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CONCLUSÃO  

No Brasil existe um grande arcabouço jurídico quando se refere às questões ambientais, e ganha 

destaque a década de 1930, que ficou marcada pela criação de grandes normativas que sustentam a 

legislação brasileira até os dias atuais. 

O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais e em biodiversidade, e possui instrumentos 

eficientes para a gestão e planejamento destes, porém, a efetivação das diretrizes e das ações se revela 

uma problemática, uma vez que a realidade vivenciada no Brasil é complicada quando consideramos a 

extensão territorial e pluralidade social e cultural (PECCATIELLO, 2011).  

As questões ambientais no Brasil devem ser levadas mais a sério, especialmente quando o 

assunto for à água, que é um recurso natural finito e fundamental para a existência da vida na Terra. A 

água é um bem público e ainda que possa ser explorada economicamente, é um direito de todo 

cidadão ter acesso à mesma. 

Segundo o portal eletrônico do Pensamento Verde (2014), para que as águas do Brasil 

mantenham-se saudáveis, conhecimento científico e tecnológico devem se alinhar diante de desafios 

que são tão amplos e múltiplos quanto o nosso país. Tudo para que nós e os ecossistemas de nosso 

território possam continuar usufruindo das águas brasileiras, que representam nada menos do que 12% 

de todos os recursos hídricos disponíveis para consumo no planeta. 

Destarte, a questão hídrica, a questão ambiental e a sustentabilidade merecem a atenção, o 

debate e o estudo de todos, uma vez que são temas de grande importância e se preservados e utilizados 

de forma correta, podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida do ecossistema, da 

humanidade e das futuras gerações.  
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