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BASE CONSTITUCIONAL 

Art. 21. Compete à União:  

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de 
seu uso. 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão; 
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REGULAMENTO 

Lei 9.433/1997 

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. 1º da Lei nº. 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº. 7.990, de 28 de dezembro de 1989.  
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FUNDAMENTOS DA PNRH 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se 
nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

 

(c/c art.20, incisos III, VI e VII e art.26, inciso I, da CF/88 
e art.12 da Lei nº9.433/1997)  
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Art. 20. São bens da União:  

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

VI - o mar territorial; 

VIII - os potenciais de energia hidráulica;  
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Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União; 
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Prevalece o entendimento que não existem águas de 
propriedade particular no Brasil. Em outros termos, quando 
as águas não forem bens da União, serão dos Estados ou 
Distrito Federal. A CF/88 não traz previsão de titularidade 
de águas aos municípios.  
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Desta forma, a água é considerada um bem público de uso 
comum do povo, da União, dos Estados ou Distrito Federal. 

O art.8°, do Decreto 24.643/1934 (código de águas), 
reproduzido a seguir, não foi recepcionado pela CF/88. 

 
Art. 8º São particulares as nascentes e todas as águas situadas 
em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não 
estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas 
públicas ou as águas comuns. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 518.744 - RN (2003/0048439-9) 
 
4. A água é bem público de uso comum (art. 1º da Lei 
n.º 9.433/97), motivo pelo qual é insuscetível de 
apropriação pelo particular 
5. O particular tem, apenas, o direito à exploração das 
águas subterrâneas mediante autorização do Poder Público 
cobrada a devida contraprestação (arts. 12, II e 20, da Lei 
n.º 9.433/97) 
6. Ausente a autorização para exploração a que o alude o 
art. 12, da Lei n.º 9.433/97, atentando-se para o princípio 
da justa indenização, revela-se ausente o direito à 
indenização pelo desapossamento de aqüífero. 
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II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico; 

 

 

 

 

 


