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Apresentação
A Ciência Jurídica é, sabidamente, uma área do conhecimento com forte
influência sobre as organizações sociais, empenhada que está em interpretar suas
complexas relações, sobremaneira aquelas que, nos tempos modernos, se radicalizaram e universalizaram, como a questão da relação do homem com o ambiente.
O Direito Ambiental é uma resposta específica das Ciências Jurídicas aos crescentes
desafios ecológicos e suas consequentes implicações sociais, culturais e econômicas.
Em todo o cenário internacional, a todo tempo, muitas normas do Direito Ambiental
estão entrando em vigor. Entretanto, novos conflitos se estabelecem, novas demandas
estão continuamente a desafiar a comunidade científica, a exigir dela um pronto
posicionamento e respostas aos candentes problemas contemporâneos circunscritos
à área ambiental. A Coleção Direito Ambiental, agora no seu terceiro volume, tenta
corresponder a essa provocação.
Dois volumes da Coleção já foram publicados. O primeiro deles, intitulado
Princípios gerais do Direito Ambiental, reúne e apresenta, com as devidas introduções
de contexto, um conjunto de textos que se comunicam interdisciplinarmente. Assim,
enfocam-se diversos tópicos específicos das relações entre os fundamentos e as aplicações da disciplina do Direito Ambiental. O volume é composto por duas partes: na
primeira, analisa elementos básicos da disciplina do Direito Ambiental, enquanto, na
segunda, alguns princípios gerais do Direito Ambiental.
O segundo volume, Direitos fundamentais e o Direito Ambiental, contempla
abordagens correspondentes à temática dos Direitos Humanos, relacionando-a com a
proteção do ambiente, em tópicos referentes aos primeiros capítulos da Constituição
Federal.
O atual volume, o terceiro da Coleção Direito Ambiental, intitulado Bens de
recursos ambientais e o Direito Ambiental, pretende, por sua vez, contribuir com a
sistematização e a difusão de conhecimentos na área, para fazer frente às exigências
contemporâneas na construção de novos valores e parâmetros éticos fundamentais
da consciência ecológica e da cidadania ambiental. Esses conhecimentos vão, seguramente, servir de orientação a procedimentos variados, permitindo evitar ou minimizar
desgastes, até mesmo os referentes a demandas onerosas e prolongadas.
A Coleção Direito Ambiental recorre, nos seus três volumes, a uma abordagem
inovadora, ao utilizar uma estrutura de textos baseada num painel multi-, inter- e
transdisciplinar, numa saudável e profícua perspectiva de diálogo com juristas e profissionais de diferentes formações acadêmicas.

Para realizar essa relevante trajetória científica, os autores convidados foram
rigorosamente escolhidos entre pesquisadores da Embrapa, docentes e pesquisadores
de universidades públicas e particulares, e de outros importantes centros de pesquisa,
por seu envolvimento com a temática e pela produção científica com assuntos pertinentes à Coleção.
Esta obra, que complementa os dois primeiros volumes, traz vigorosa contribuição ao estudo e à aplicação do Direito Ambiental.

Selma Lúcia Lira Beltrão
Gerente-geral da Embrapa Informação Tecnológica

Prefácio
Vivemos um tempo de enormes desafios. Pela primeira vez na história da civilização nós nos defrontamos com a dimensão da questão ambiental pelo ângulo da
pegada humana numa escala global. As evidências científicas mostram que a relação
entre os atos humanos ou os eventos da natureza no espaço possuem interconectividade infinita, ao tempo em que os recursos naturais são finitos. Essa constatação tem
altas implicações.
Foi-se o tempo em que a atividade humana era local e pontual, circunscrevendo-se ao espaço onde a atividade ocorria. Ou nômade, não permitindo que possíveis
degradações ambientais pudessem se perpetuar ou mesmo se ampliar, tendo a natureza elasticidade suficiente, na dimensão espacial e temporal, para voltar à condição
original. Ou seja, os impactos antrópicos eram absorvidos quase que localmente, sem
maiores consequências nas escalas regional e global. Garantia-se com isso que o ecossistema terrestre fosse suficientemente resiliente, sem implicar graves consequências à
convivência harmônica do homem com a natureza.
O panorama atual é completamente diferente. Já somos, aqui na Terra, mais
de 7 bilhões de habitantes e, nos próximos 30 anos, deveremos atingir 9 bilhões.
Graves problemas decorrerão dessa superpopulação, principalmente no que concerne
à segurança alimentar de todos os habitantes. Para se ter uma ideia da dimensão do
problema, no tocante à produção de alimentos, prevê-se que, até 2050, teremos de
gerar um volume equivalente a tudo o que já se produziu nos 8 mil anos anteriores.
A capacidade de o homem alterar a paisagem e impactar os recursos naturais é extraordinariamente maior e preocupante. A biocapacidade do planeta já atingiu ou está
prestes a atingir limites críticos no que tange aos recursos hídricos, aos ciclos de fósforo
e nitrogênio, às emissões de gases, à erosão do solo, à manutenção da biodiversidade,
entre outros. Os estresses bióticos e abióticos são flagrantes. E a ciência, nesse cenário,
que papel tem a cumprir?
Por um lado, percebe-se que a sociedade deposita grande expectativa na ciência
como instrumento para conciliar a produção com a satisfação das necessidades humanas, graças ao desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, paradoxalmente,
tem fortes dúvidas quanto ao seu uso, em virtude da capacidade que a mesma ciência
tem de produzir resultados econômicos, sociais e ambientais altamente deletérios. Na
verdade, não é propriamente a ciência que possui tal capacidade, mas o homem, que
a manipula e decide seu uso.

E cabe ainda perguntar: ciência e inovação têm algo mais a oferecer? A resposta
é positiva, principalmente se se cogitar no fato de o homem já conseguir manipular,
pela primeira vez em sua história, simultaneamente, a matéria, a vida, a informação
e o conhecimento.
Contemporaneamente, não se dá mais ampla guarida à divisão da ciência em
disciplinas, tal como foi tradicionalmente praticado nos últimos 200 anos. Hoje vigora
a transdisciplinaridade do conhecimento, a implicar a interface e até a integração de
diversos setores e destinatários dessa ciência, com a imperiosidade das abordagens
inter-, trans- e multidisciplinares para os problemas associados, os quais também
impõem o enfoque transversal. É o caso do que está se chamando de tecnologias
convergentes, que unem a biotecnologia, a tecnologia da informação, a nanotecnologia e as ciências cognitivas. Adentramos, com efeito, a era da interdisciplinaridade e
da transdisciplinaridade, com previsão de convergência de vários campos parcelares
das ciências – exatas, biológicas, da vida, humanas e sociais –, incluindo aí as ciências
jurídicas. Portanto, novos paradigmas estão se formando, cujos problemas e soluções
serão ainda mais complexos, muitas vezes imprevisíveis, desordenados e cada vez
mais dependentes das decisões humanas, de hoje e do futuro.
Convém ainda registrar que é inerente aos sistemas complexos a emergência
de crises que se somam à crise atual de governança mundial, manifesta nos fóruns
globais, o que superdimensiona os desafios do presente. Encontrar certa ordem, certo
consenso, por mínimo que seja, de forma a atingir metas de eficiência e conformidade
humanas com o equilíbrio ambiental é atitude mais do que urgente. É nesse contexto
de temas complexos, de construir resiliência por meio de múltiplos atores, e de potenciais entendimentos e ordenamentos, que o Direito Ambiental se faz presente e exerce
papel determinante, construções essas que constituem o cerne desta obra.
A importância da presente Coleção revela-se, entre outras coisas, no seu plano
articulado, que contempla um conjunto de fundamentação teórica na área jurídica,
que, de um lado, toca questões ambientais e, de outro, a materialização dos conceitos
apresentados inicialmente. Dessa maneira, expõe diversos olhares e interpretações
sobre a matéria enfocada, em cotejo com o conjunto de marcos jurídicos das políticas
públicas nacionais e documentos internacionais correlacionados. Estabelece-se, assim,
um painel interdisciplinar acerca do questionamento de temas emblemáticos – que
envolvem todas as nações do mundo contemporâneo – acerca da sustentabilidade
ambiental e da importância do Direito Ambiental nesse contexto.
Em 2014, foi publicado o primeiro volume da Coletânea Direito Ambiental, com
o escopo de contribuir para a sistematização e o desenvolvimento de conhecimentos
na área, e fazer frente às exigências contemporâneas de construção de informações,

valores e parâmetros éticos fundamentais, além de formar uma consciência ecológica e
de cidadania ambiental. Em 2015, o segundo volume, lançado durante a 67ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), teve como foco os
direitos fundamentais e sociais assegurados pela Constituição de 1988 e sua relação
com a matéria ambiental. O livro dava sequência ao trabalho já desenvolvido, mas
com novos e específicos elementos para atender também à missão da gestão dos
elementos do patrimônio ambiental.
Essa empreitada só foi possível por contarmos com a participação tanto de
pesquisadores da Embrapa, atuando na produção e na difusão de conhecimentos
para a sociedade, quanto de outros profissionais especializados, que desenvolveram
pesquisas em diversas instituições no Brasil e também em centros de referência no
exterior. Essa participação mostrou inquietações, coloridas pelas circunstâncias regionais, em trabalhos que têm força para levar a uma reflexão mais aprofundada acerca
do objeto estudado. Pretende-se também motivar e mostrar caminhos e a relevância
da abertura de novas frentes de pesquisa em face do real.
Os Editores
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INTRODUÇÃO

O regime jurídico dos bens
e recursos ambientais
Alexandre Rossi
Este volume contempla múltiplos enfoques disciplinares, abordando genérica
e topicamente o regime jurídico-institucional de ampla gama de bens ambientais.
Para a contextualização desse regime, faz-se necessário considerar uma característica
da República do Brasil em distinção às demais, embora em alguns aspectos semelhante a outras. A Federação, no nosso caso, distintamente dos estados unitários,
tem pela esfera da União a expressão da soberania nacional. A peculiaridade da
Federação brasileira é ter como seus entes, além dos estados, o Distrito Federal e os
municípios, todos autônomos. Porquanto, está o ordenamento jurídico básico desses
componentes do Estado brasileiro na Constituição Federal vigente, promulgada em
5 de outubro de 1988, no Capítulo I Da Organização Político-Administrativa, Do
Título III Da Organização do Estado (BRASIL, 1988). Posto se tratar o Brasil de uma
Federação, “[...] os Estados que a integram aceitam uma Constituição comum e,
como regra, não podem deixar de obedecer a essa Constituição e só tem poderes
que ela lhes assegura” (DALLARI, 1986, p. 15). Assim, todos os componentes da
República devem seguir essas diretrizes da Constituição Federal. No regime federativo brasileiro, a atividade legislativa, e a própria autonomia, dos Estados será restrita
em virtude do instituído nos termos da Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 18).
Com relação a essa matéria, considerando as peculiaridades na estrutura da
Federação brasileira, cabe notar três abordagens distintas. Abordagens que, contudo,
devem ser vistas como articuladas, para conhecimento das estruturas fundamentais
do Estado brasileiro, especificamente:
 Do regime dos bens de domínio público.
 Dos cuidados jurídicos de defesa do patrimônio público.
 Das atribuições fundamentais de cada esfera de poder.

Do regime dos bens de domínio público
A Constituição Federal no território brasileiro, posto se tratar o Brasil de uma
Federação, reservou à União e aos estados que a integram o domínio de alguns bens.
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Isso foi estabelecido nos artigos 20 e 26. Tendo estes artigos inclusive como referência,
os municípios, assim como outros entes públicos, também podem ter o domínio de
alguns bens.
A esse respeito, algumas disposições do Código Civil (BRASIL, 2002) ainda
devem ser consideradas:
Art. 98. 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.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas
autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de
direito privado.
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis,
enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da
lei.
[...]
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for
estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

Aspectos jurídicos do patrimônio público e sua tutela
Em 1988, na Constituição Federal brasileira, também se fez referência, nos
artigos 215 e 216, ao patrimônio cultural brasileiro quando da incorporação de bens
materiais ou imateriais de relevância. E cabe ressaltar que na Constituição refere-se
expressamente a bens de natureza tanto material como imaterial, individualmente
ou em conjunto, os quais portem referência “[...] à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”. E, ainda, com um
nítido enfoque na sua diversidade quanto à concepção desses bens, na mesma Seção
referente à Cultura, incluem-se de forma expressa no aludido patrimônio (BRASIL,
1988, art. 216):
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
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III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.

O poder público, no § 1º do mesmo art. 216 da Constituição Federal, foi incumbido de, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio
cultural brasileiro por meio, entre outras formas de acautelamento e preservação, de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. O Decreto-Lei nº 25,
de 30 de novembro de 1937 (BRASIL, 1937), já propôs organizar a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional constituído pelo conjunto dos bens móveis e
imóveis existentes no País e cuja conservação fosse de interesse público. Segundo seu
art. 4º, foi estabelecido que o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuiria quatro Livros do Tombo, entre eles o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico. No primeiro artigo desse texto normativo federal, somente seriam
considerados bens integrantes do patrimônio histórico e artístico brasileiro depois de
inscritos de forma agrupada, ou mesmo separadamente num dos quatro livros do
Tombo. E, no mesmo artigo, equiparados aos bens a que se refere e também sujeitos
ao tombamento: “[...] os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que
importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela
natureza ou agenciados pela indústria humana.” (BRASIL, 1937, art. 1º, § 2º).
A citada noção de patrimônio, passível de ser protegido por via das ações mencionadas, está ligada de modo intenso à ideia de patrimônio cultural e patrimônio
natural culturalmente apropriado. Em Houaiss (2002), encontramos patrimônio como
bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de relevância reconhecida em certo lugar, região, país ou mesmo para a humanidade, passíveis de processo de tombamento
para sua proteção e preservação. Ferreira (1999) já trazia semelhante conceito e, em
apoio, a citação de Fonseca (2005, p. 58): “A idéia [sic] de posse coletiva como parte
do exercício da cidadania inspirou a utilização do termo patrimônio para designar o
conjunto de bens de valor cultural que passaram a ser propriedade da nação, ou seja,
do conjunto de todos os cidadãos”.
Com previsão e embasamento na Constituição Federal, para efetividade do
arcabouço jurídico de status constitucional referido, serão punidos na forma da legislação os danos e ameaças ao patrimônio. Esse mecanismo pode se ativar de várias
formas, especificadas a seguir.
Assim, de acordo com o texto constitucional (BRASIL, 1988, art. 5º, inciso
LXXIII), qualquer cidadão, desde que no gozo de seus direitos políticos, é parte
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legítima para propor ação popular; sendo, para tanto, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. A qual ação vise a anular ato lesivo:
 Ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.
 À moralidade administrativa.
 Ao meio ambiente.
 Ao patrimônio histórico e cultural.
O instrumento processual da Ação Popular é regulado pela Lei nº 4.717, de 29
de junho de 1965 (BRASIL, 1965, art. 1º). Com ele, pode-se pleitear a anulação ou a
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio:
 Da União.
 Do Distrito Federal.
 Dos estados.
 Dos municípios.
 De entidades autárquicas.
 De sociedades de economia mista.
 De sociedades mútuas de seguro, nas quais a União representa os segurados
ausentes.
 De empresas públicas.
 De serviços sociais autônomos.
 De instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público
haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do
patrimônio ou da receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios.
 De quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres
públicos.
Consideram-se patrimônio público para os fins referidos nesse art. 1º os bens
e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico – conforme
redação dada ao seu § 1º pela Lei Federal nº 6.513 (BRASIL, 1977). Ação Popular
poderá ser proposta contra todas as pessoas, físicas e jurídicas, públicas e as privadas,
que tenham participado, dado causa ou que sejam beneficiárias ou possuam qualquer
vínculo jurídico que importe em responsabilidade legal para com ato impugnado ou
seus efeitos (BRASIL, 1965).
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Outro instrumento processual é a Ação Civil Pública, o qual é adequado
para reprimir ou impedir danos ao patrimônio e que se apresenta no art. 129, III da
Constituição Federal (BRASIL, 1988) e na Lei nº 7.347 de 1985 (BRASIL, 1985).
É atribuída legitimação para propor ação civil pública, pela já citada legislação, ao
Ministério Público, à Defensoria Pública, à União, aos estados, aos municípios, às suas
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e também à
associação que, concomitantemente:
I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil;
II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social,
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos
de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Conforme redação dada pela Lei nº 13.004, de 2014). (BRASIL, 1985).

Dentre as instituições supracitadas que possuem legitimação para propor ação
civil pública, aqui um destaque para o Ministério Público. Este é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e
tendo como funções institucionais:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção
da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
[...] (BRASIL, 1988, art. 129).

Na Lei da Ação Civil Pública (BRASIL, 1985, art. 6º), foi estabelecido que:
“qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério
Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e
indicando-lhe os elementos de convicção.”.

Distribuição de competências na ordem federativa
Como dito no início deste texto, as normas devem ser elaboradas em conformidade com as condições estabelecidas pela Constituição. Conquanto, no caso da
Federação brasileira, isso se dá tanto para as normas federais quanto para as geradas
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pelos demais entes da Federação: estados, Distrito Federal e municípios. Não somente
quanto ao processo de elaboração das normas, sua forma de redação, mas também
o conteúdo que pode ser tratado em cada um desses textos normativos e o que cabe
a cada esfera da República como exercício do poder. A Constituição Federal de 1988
tratou dessa questão especialmente ao repartir as competências, abordando em distintos artigos a competência tida como administrativa, assim como a competência para
legislar.
As competências dos entes da Federação só a Constituição Federal pode
instituir. Não podem as normas infraconstitucionais atribuir ou repartir atribuições e
deveres, exceto em virtude de previsão na própria Constituição Federal, como no art.
22, parágrafo único. Neste artigo estão competências para legislar em matérias privativas da União, e o parágrafo faz o adendo de que lei complementar à Constituição
Federal poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias
relacionadas nesse artigo.
Também quanto à competência para legislar, o texto do art. 24 da Constituição
especificamente menciona um conjunto de matérias como de competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Os estados e o Distrito Federal,
portanto, têm competência independentemente de se demonstrar que o objeto é de
interesse estadual e/ou regional. Contudo, quando houver norma geral federal, as
normas estaduais deverão estar adequadas em relação àquela. Assim, o exercício da
competência para legislar dos estados e do Distrito Federal, se na esfera federal já foi
expedida norma geral em conformidade com a Constituição Federal, implica seguir
tal regra geral estabelecida pela União, com respeito ao pacto federativo representado
por essa União. Observa-se aí a ressalva da Constituição Federal (BRASIL, 1988, art.
24, § 2º): “a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados”. Machado (1998), com apoio no dicionário de
Ferreira (1999), funda que suplementar equivale a suprir uma carência, juntando parte a um todo para ampliá-lo ou para aperfeiçoá-lo, pressupondo a existência de algo
a suprir. Assim, se não existir norma a ser suplementada, logicamente não haverá o
exercício da competência suplementar (MACHADO, 1998). Doutro modo, obviamente não se estará suplementando a legislação geral quando se estiver contrariando seu
sentido. No caso dos municípios, no entanto, estes poderão exercer sua competência
suplementar “no que couber” (BRASIL, 1988, art. 30, inciso II), inclusive:
 Legislando sobre assuntos de interesse local.
 Promovendo adequado ordenamento territorial (artigo 30, VIII, da
Constituição Federal).
 Instituindo os tributos de sua competência.

39
INTRODUÇÃO

 Organizando e prestando, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local.
De tal modo, algumas temáticas podem ser objeto de legislação nos planos:
federal, estadual ou distrital e municipal, não estando na competência privativa da
União; com a ressalva de alguns temas específicos, tais como normas de Direito do
Trabalho, em matéria nuclear e de trânsito que ficaram na competência privativa da
União (MACHADO, 1998).
Não se trata da existência de hierarquia entre as leis federais, estaduais e municipais, diferenciando-as quanto ao âmbito de sua abrangência.
No art. 23 (competência administrativa), a Constituição Federal relaciona atividades que os poderes públicos devem exercer na competência comum para a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios. Nessas atividades administrativas, não há
hierarquia entre os três planos das administrações públicas. A Administração Pública
federal não está num plano hierárquico superior ao da Administração Pública estadual, qual também não está situada em plano superior ao da Administração Pública
municipal. Como cada ente operará, particularmente fica ainda na dependência da
organização de cada órgão público federal, estadual e municipal.
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Recursos hídricos
Domínio e gestão públicos
Alexandre Rossi
Mediante a Lei Federal brasileira nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL,
1997), a União, ao exercer sua competência exclusiva prevista no art. 21, inciso XIX
da Constituição Federal (BRASIL, 1988), instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É uma
lei de abrangência nacional publicada no Diário Oficial da União, de 9 de janeiro
de 1997, seção 1, página 470. A Lei nº 9.433/1997 passa a ser um novo marco
na legislação brasileira de recursos hídricos, indicando para uma nova gestão desses
recursos, como decorre de previsão do inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal.
Dos Objetivos
São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. (BRASIL, 1997, art. 2º).

Articulação com a Política Nacional do Meio Ambiente
Neste tema, importa a compreensão da articulação da Política Nacional do Meio
Ambiente (BRASIL, 1981) com as políticas públicas brasileiras de enfoque setorial
ou mais específico. A gestão desses recursos ambientais no Brasil tem como um
de seus principais referenciais, desde 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente,
estabelecida pela Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), com seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no
art. 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Isso porque devemos considerar,
porquanto, as políticas ambientais brasileiras de enfoque setorial ou mais específico,
as quais devem se compatibilizar com a Política Nacional do Meio Ambiente. Foi assim
o caso da Lei nº 9.433/1997 (BRASIL, 1997), que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos; assim como o caso dos seguintes textos de lei:

