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Resumo - O presente trabalho apresenta a importância do município na gestão integrada dos 

recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. 

 

 

Abstract - This paper signalizes the importance of the municipality in watershed integrated 

water resources management. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho enfatiza alguns aspectos relevantes que devem ser considerados na 

formulação de políticas públicas municipais ambientais.  

Pretende, também formular estratégias que permitam a introdução dos poderes públicos e 

comunidades locais nos processos modernos de administração das águas.  

Com o advento da Lei Federal 9433, editada em 1997, estabeleceu-se o princípio 

democrático e participativo da sociedade e dos municípios, na gestão dos recursos hídricos.  

E, consolidou-se, desta forma, o princípio da gestão dos recursos hídricos de forma 

descentralizada, integrada e participativa. E, os municípios e a sociedade passaram a desempenhar 
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importante papel, que vai desde o estabelecimento de diretrizes para a recuperação, preservação e 

conservação da água, até a definição das obras destinadas ao aproveitamento múltiplo dos recursos 

hídricos. 

Daí que, com o advento da legislação federal e estadual, criou-se a esperança de uma 

profunda e radical mudança de postura, pela qual passaríamos de agressores a protetores do meio 

ambiente, em particular dos recursos hídricos. A criação dos comitês de bacias, verdadeiros 

parlamentos democráticos de discussão e tomada de decisões, deve garantir a condução do 

processo de mudança aguardado.  

 

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS  

A Constituição de 1988, em seu artigo 18, diz que a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos da própria Constituição. Isso implica, obviamente, em 

dois níveis de responsabilidade: 

 

• do Município assumir efetivamente as suas atribuições, capacitando-os para isso; e  

• do Estado e a União apoiar, técnica, administrativa e financeiramente essa 

capacitação.  

 

Porém, vivemos, entretanto, uma realidade bm diferente. Em nosso país prevalece uma 

centralização político-administrativa que, ao invés de apoiar, acaba por desestimular o Município, 

mantendo-o despreparado para assumir suas responsabilidades constitucionais.  

A nosso ver, esta é a principal razão, de nos encontrarmos numa situação crítica em relação 

às grandes questões de interesse nacional, entre as quais figuram os recursos hídricos.  

Administrar a água é disciplinar o uso e ocupação do solo urbano e rural. É proteger as áreas 

de mananciais. É  proteger as nascentes de nossos rios. É preservar as matas ciliares. É  controlar 

de forma eficiente a captação de água e o lançamento de efluentes nos cursos d’água. É coibir as 

práticas agrícolas inadequadas. É, enfim, controlar o fluxo das águas de forma a prevenir eventos 

hidrológicos críticos, como as secas, as inundações,  a erosão de solos urbanos e solos agrícolas 

rurais.  

Tudo isso pode e deve ser feito pelo Município, de acordo com que se estabelece o artigo 23 

da Constituição Federal: 
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É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII- preservar as florestas, a fauna e a flora;  

 XI- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões  de direitos de pesquisa e   

        exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

 

A NECESSIDADE DE GESTÃO INTEGRADA 

Para alcançar de fato os objetivos de uma política de recursos hídricos é preciso recorrer a 

vários grupos de intervenções, de natureza diversa e sob a responsabilidade de diversas 

instituições.  

Na esfera municipal, é praticamente impossível que um só programa setorial dê conta da 

execução de todas as tarefas necessárias para uma boa gestão dos recursos hídricos. 

Evidentemente, se  os objetivos e os projetos adotaram o princípio da transversalidade interna 

e externa na elaboração de políticas públicas municipais, os benefícios serão compartilhados e 

diluídos, e a sustentabilidade hídrica, materializada nas exigências éticas, como a não-

maleficência, a justiça social e a justiça ecológica.  

Os problemas de gestão integrados dos recursos hídricos advêm, principalmente por não 

haver articulação entre instituições governamentais de diferentes esferas, e também entre 

programas públicos e privados, porque não têm interesse em partilhar encargos e benefícios. 

Daí a imperiosa necessidade de gestão integrada dos recursos hídricos, fazer parte da política 

ambiental, que, por sua vez, é um elemento de desenvolvimento urbano e rural do município. 

 

A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO 

De início deve-se desenvolver o conceito de gestão integrada dos recursos hídricos em uma 

bacia hidrográfica.  

Depois de esclarecido o que seja gestão integrada, elabora-se programas para o conhecimento 

dos potenciais e dos problemas referentes à água, bem como o conhecimento das interferências 

atuais e previsíveis com outros municípios da bacia.  

Diversos aspectos devem ser abordados dentro deste contexto, os quais alguns são indicados 

a seguir: 

 

- Qual é o “valor” da água?  

- Entre as finalidades do uso da água, quais são as mais importantes?  

- Entre as fontes de água disponíveis, quais as principais?  

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3



- Qual a posição do município na bacia, frente à disponibilidade de água?  

- Qual a atitude da maioria da população,em relação à água?  

- Quase os conflitos de demandas para os diferentes usos? 

- Existe alguma colaboração entre diferentes centros de poder que lidam com a água, para 

compartilhar metas, programas e projetos no município? 

- Quais as principais vantagens e principais carências, a respeito de água no município? 

- Que unidades da administração direta e/ou indireta que são responsáveis pela produção e 

distribuição da água, coleta e tratamento do esgoto, etc/ 

- Que aspectos quanto à gestão da água, devem ser considerados de âmbito local ou regional?  

 

CONCLUSÕES 

Para os formuladores de políticas públicas municipais, e também para os tomadores de 

decisões que definem ações e estratégias a nível de município que elaboram planejamentos 

racionais e têm vontade política de implementa-los, há uma necessidade constante e urgente de 

informações básicas sobre os recursos hídricos do município, e os processos que atuam sobre esses 

recursos  alterando principalmente as parâmetros qualitativos. 

Nesse contexto, o importante não é somente realizar o balanço hídrico, mas estabelecer 

medidas preventivas de evitar o desperdício e a degradação da qualidade das águas no município, 

através de medidas que promovam a prevenção da poluição e o aproveitamento racional das águas, 

que promovam a redução progressiva das perdas de água na rede pública de abastecimento, e 

finalmente que desenvolvam medidas que visam a proteção das áreas susceptíveis a erosões, 

enchentes,desertificação, etc. 

Também nesse contexto, deve ser estabelecidos Programas de Educação Ambiental, que 

devem ser entendidos como processos, por meio dos quais o indivíduo e a sociedade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a proteção 

ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, Seriam obrigatórios, em nível escolar, nas 

escolas municipais e estimulariam a participação de toda a sociedade nas ações de recuperação, 

preservação e conservação dos recursos naturais e, em especial, da água.  

Os Convênios e Parcerias de Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira seriam firmados 

objetivando principalmente: o desenvolvimento institucional da prefeitura, a capacitação e 

treinamento de pessoal ligado à área de recursos hídricos,  apoio às organizações não-

governamentais e o aprimoramento de tecnologias voltadas para a otimização do uso da água. 
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