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RESUMO - O crescimento rápido da população urbana e da industrialização submete os recursos 
hídricos a graves pressões e a diminuição da capacidade de proteção ambiental de muitas cidades. À 
medida que as cidades se urbanizam, ocorre o aumento das vazões devido à impermeabilização e 
canalização, a produção de sedimentos aumenta de forma significativa, associada aos resíduos 
sólidos, os rios também recebem grandes cargas de esgoto doméstico e industrial. A Lei Federal n.° 
9.433 de 08 de janeiro de 1997, estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, e têm como 
um dos fundamentos que a bacia hidrográfica é a unidade físico territorial de planejamento. 
Entretanto, as ações institucionais municipais, por força de lei, ficam limitadas ao espaço territorial 
do município e isto dificulta a administração dos recursos hídricos no que tange a bacia hidrográfica 
como unidade de gestão. Neste contexto, este estudo identifica as questões legais inerentes ao tema 
da gestão de recursos hídricos no Brasil e aponta alguns pressupostos da Agenda 21 e instrumentos 
do Estatuto da Cidade como caminhos para auxiliar os municípios na gestão de suas águas. 

 

ABSTRACT – The rapid growth of the urban population and the industrialization process submits 
the water resources to severe pressure and the diminishment of the environmental protection 
capabilities of several cities. As the cities urbanizes, there is a growth on the water flow due to 
impermeabilization process and the canalization of rivers, there is also a significative increase on 
the generation of sediments and solid waste, and rivers receive large quantities of domestic and 
industrial waste. The Federal Law n. 9.433 from January 8 of 1997, establishes the National Policy 
for Water Resources, and defines as one of its basic fundaments that hidrographic basin is the main 
physical-territorial unit for any kind of planning. However, municipal policy and plans, as 
established by law, are limit to its boundaries, which makes the management of water resources 
harder if you are to consider the hydrographic basin as the main unit for planning. On this context, 
this study identifies the legal concerns on the subject of water resources management in Brasil and 
points out some aspects Agenda 21 and instruments of Estatuto da Cidade as ways to help 
municipalities on the management of its waters.     
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INTRODUÇÃO 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, teve 

como um dos resultados a elaboração da Agenda 21, cujo capítulo 18, trata da proteção da 

qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos por meio da aplicação de critérios integrados no 

seu desenvolvimento, manejo e uso.  

No item (E) “Água e o desenvolvimento urbano sustentável”, da área do programa para o 

setor de água doce, têm-se como base para a ação da gestão dos recursos hídricos: “No início do 

próximo século, mais da metade da população mundial estará vivendo em zonas urbanas. Até o ano 

2025, essa proporção chegará aos 60 por cento, compreendendo cerca de 5 bilhões de pessoas... É 

preciso dedicar atenção especial aos efeitos crescentes da urbanização sobre a demanda e o 

consumo de água e o papel decisivo desempenhado pelas autoridades locais e municipais na gestão 

do abastecimento, uso e tratamento geral da água, em particular nos países em desenvolvimento, 

aos quais é necessário um apoio especial...Uma melhor gestão dos recursos hídricos urbanos, 

incluindo a eliminação de padrões de consumo insustentáveis, pode dar uma contribuição 

substancial à mitigação da pobreza e à melhora da saúde e da qualidade de vida dos pobres das 

zonas urbanas e rurais. Uma alta proporção de altas aglomerações urbanas está localizada em 

torno de estuários e em zonas costeiras. Essa situação leva à poluição pela descarga de resíduos 

municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, 

e ameaça o meio ambiente marinho e de água doce” (Agenda 21, 1996). 

Esses fatores demonstram que o crescimento rápido da população urbana e da industrialização 

submete os recursos hídricos a graves pressões e compromete a capacidade de proteção ambiental 

das cidades. À medida que as cidades se urbanizam, ocorre o aumento das vazões devido à 

impermeabilização e canalização, a produção de sedimentos aumenta de forma significativa, 

associada aos resíduos sólidos os rios também recebem grandes cargas de esgoto doméstico e 

industrial. 

Evidencia-se, portanto, que os rios urbanos recebem todas as alterações e impactos que as 

atividades antrópicas têm causado, existindo uma crescente necessidade de se apresentar soluções e 

estratégias que minimizem e revertam os efeitos desta degradação ambiental.  

Um obstáculo para a gestão dos recursos hídricos nas cidades é a falta de integração das 

instituições, de todas as esferas, que cria ações pontuais e emergenciais, não refletindo em 

resultados eficientes. As ações institucionais, por força de lei, ficam limitadas ao espaço territorial 

do município e isto dificulta a administração dos recursos hídricos no que tange a bacia hidrográfica 

como unidade de gestão prevista na Lei Nacional de Recursos Hídricos. 
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Neste contexto, este estudo identifica as questões legais inerentes ao tema da gestão de 

recursos hídricos no Brasil e aponta alguns pressupostos da Agenda 21 e do Estatuto da Cidade 

como caminhos para auxiliar os municípios na gestão de suas águas. 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa deste artigo foi realizada por meio de estudo bibliográfico. Como 

protocolo de pesquisa realizou-se o levantamento de informações em documentos oficiais, artigos 

científicos e demais referências pertinentes ao tema.  

A fundamentação teórica baseou-se na descrição e identificação dos principais assuntos, 

como: (i) o impacto da urbanização nos recursos hídricos; (ii) A gestão dos Recursos Hídricos; (iii) 

Os Municípios e a Gestão dos Recursos Hídricos (iv) A Agenda 21; e (v) O Estatuto da Cidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Urbanização e os Recursos Hídricos 
Os recursos hídricos estão sendo comprometidos pela degradação urbana, industrial e agrícola 

e por desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e uso indevido do solo. A cada dia 

cresce a disputa entre os setores da agricultura, indústria e abastecimento humano, que 

tradicionalmente competem pelo uso da água, gerando sérios conflitos entre os usuários 

(Figueiredo, 1997). 

Dalarmi (1995) diz que a maior ameaça à qualidade da água bruta dos mananciais reside na 

expansão urbana sobre suas bacias.   

Carmo (2005), relata que segundo pesquisas do IBGE, dos 5.507 municípios existentes no 

Brasil em 2000, apenas 52,2% tinham esgoto sanitário, ou seja, 2.630 municípios não eram 

atendidos por rede coletora, utilizando soluções alternativas como fossas sépticas e sumidouro, 

fossas secas, valas abertas e lançamentos em cursos d’água. Este último tem se mostrado um dos 

principais problemas ambientais do Brasil.  

De acordo com o mesmo Censo do IBGE, com relação ao abastecimento d’água, 90% da 

população urbana do país possui acesso a água encanada, restando ainda cerca de 15 milhões de 

pessoas sem esse serviço nas cidades brasileiras.  

Neste sentido, Tucci (1999) afirma que o processo de urbanização observado nos países em 

desenvolvimento apresenta grande concentração populacional em pequenas áreas com deficiências 

no sistema de transporte, falta de abastecimento e de saneamento, ar e água poluído, além das 

inundações. Estas condições ambientais inadequadas reduzem as condições de saúde, qualidade de 

vida da população, impactos ambientais e são os principais limitações ao seu desenvolvimento. O 

autor afirma ainda, que a complexidade dos sistemas hídricos cresceu devido à diminuição da 

disponibilidade dos recursos hídricos e deterioração da qualidade das águas. 
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Carmo (2005) afirma que para os recursos hídricos o processo de urbanização teve dois 

impactos principais: o aumento da demanda em áreas de maior concentração populacional, 

contaminação por esgotos domésticos e industriais, especialmente em função de que os 

investimentos foram realizados majoritariamente na coleta e no afastamento do esgoto, com um 

montante muito reduzido destinado ao tratamento do esgoto coletado. A concentração populacional 

em áreas urbanas causou impactos significativos em termos ambientais, a velocidade com que se 

desenvolveu o processo, associado à falta de investimentos em planejamento e infra-estrutura 

ocasionou um comprometimento dos recursos ambientais, significando uma perda considerável em 

termos de qualidade de vida da população. 

A Gestão de Recursos Hídricos 
A Lei Federal n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997, estabelece a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e têm como fundamentos: a) a água é um bem de domínio público; b) é um recurso 

natural limitado e dotado de valor econômico; c) em situação de escassez o uso prioritário é o 

abastecimento humano e a dessedentação de animais; d) à gestão deve proporcionar uso múltiplo; e) 

a bacia hidrográfica é a unidade físico territorial de planejamento; f) a gestão deve ser 

descentralizada (Brasil, 1997). 

De acordo com o artigo 2° dessa Lei, 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 decorrente do uso 

inadequado dos recursos naturais (Brasil, 1997).  

Os instrumentos que a referida Lei definiu como necessários à boa gestão do uso da água 

seguem a tendência da vanguarda mundial na administração dos recursos hídricos: (i) Plano 

Nacional de Recursos Hídricos; (ii) Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos - instrumento 

pelo qual o usuário recebe uma autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, para fazer 

uso da água. A outorga constitui o elemento central do controle para o uso racional dos recursos 

hídricos; (iii) Cobrança pelo uso da água - instrumento necessário para o equilíbrio entre a oferta e a 

demanda; (iv) Enquadramento dos corpos d'água em classes de uso - mecanismo necessário à 

manutenção de um sistema de vigilância sobre a qualidade da água; (v) Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos - compreende a coleta, a organização, a crítica e a difusão da 

base de dados referente aos recursos hídricos, seus usos e o balanço hídrico de cada bacia, para 

prover os usuários e gestores com informações para o planejamento e a gestão (Brasil, 1997).  

Segundo Buarque (1999), a Lei estabelece também os instrumentos de gestão a serem 

utilizados, incluindo os Consórcios intermunicipais, os Comitês de Bacias Hidrográficas e as 
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Agências de Água. Considerando que o espírito da lei nada mais é do que o reconhecimento da 

importância da água para todos os seres vivos e para a própria sustentabilidade do nosso planeta, ela 

determina, portanto, que a sociedade de maneira geral, deve participar dos processos de decisão, 

referentes à política de águas, em todos os seus níveis. 

Pacheco et al (1992), destacam que a gestão de recursos hídricos demonstra bem o problema 

da incorporação da temática ambiental na agenda governamental, obrigando várias agências 

burocráticas a renovar suas políticas e estratégias, e questiona o tratamento setorializado da 

administração pública, buscando desfazer limites rígidos entre os problemas relativos à água e 

saneamento, energia, política agrícola e industrial, uso do solo, saúde pública.  

Sobre este assunto ainda, Benevides et al (1993) diz que o gerenciamento de recursos hídricos 

pode ser considerado como um processo dinâmico e ambientalmente sustentável, baseado numa 

adequada administração da oferta de águas que organiza e compatibiliza os diversos usos setoriais 

dos recursos hídricos, objetivando uma operação harmônica e integrada das estruturas decorrentes, 

de forma a se obter o máximo benefício das mesmas. 

Para Moraes (1994), a gestão ambiental deve acompanhar toda atividade de gestão do 

território, seja intervindo sobre o espaço já construído, seja no manejo dos espaços territoriais e de 

seus patrimônios naturais. Reforça que essa visão de gestão exige a integração setorial entre as 

escalas de governo de forma intersetorial, levando a um reposicionamento dos órgãos ambientais, 

não como mais um dos setores da administração, mas como elemento de articulação e coordenação 

intra e intersetorial, assumindo papel de vetor que necessita internalizar-se nos diversos programas e 

ações estatais.  

Este autor considera também, que a gestão ambiental necessita de um modelo institucional 

descentralizado por mostrar-se impossível o gerenciamento do espaço sem sólidas interfaces com a 

sociedade civil e os governos locais. E que a criação ou a melhor utilização de fóruns institucionais 

de interlocução - canais de discussão política - aparecem como iniciativa básica para o bom êxito de 

qualquer proposta de gestão ambiental.  

Neste sentido, a proposta da Lei 9.433 de gestão de recursos hídricos prevendo a criação dos 

comitês de bacias com ampla participação das diferentes esferas de governo e da sociedade é um 

bom exemplo de aplicabilidade desta forma de gerir o ambiente.  

Lanna (1995) diferencia o conceito de gerenciamento de bacia hidrográfica e o de 

gerenciamento de recursos hídricos. Diz que é comum confundir os dois conceitos, e que, o 

gerenciamento de bacia hidrográfica deve ser tratado como resultado da adoção da bacia como 

unidade de planejamento e intervenção num sentido sistêmico de gestão ambiental. Diz que deve-se 

considerar igualmente importante, os aspectos qualitativos do meio ambiente do quais os recursos 

hídricos são partes integrantes. Já o gerenciamento de recursos hídricos busca somente a 
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compatibilização das demandas e da oferta de água de uma bacia, restringindo-se ao tratamento dos 

aspectos quantitativos da água.  

Ao adotar um conceito mais amplo para o gerenciamento de bacia hidrográfica, Lanna (1995) 

define como um: “processo de negociação social, sustentado por conhecimentos científicos e 

tecnológicos, que visa a compatibilização das demandas e das oportunidades de desenvolvimento da 

sociedade com o potencial existente e futuro do meio ambiente, na unidade espacial de intervenção 

da bacia hidrográfica e em longo prazo, [...] sendo esse conceito baseado na definição de 

desenvolvimento sustentável”. 

Para Setti (1996) a gestão de recursos hídricos é a forma pela qual se pretende equacionar e 

resolver as questões de escassez relativa dos recursos hídricos, bem como fazer uso adequado, 

visando a otimização dos recursos e, portanto, realiza-se mediante procedimentos integrados de 

planejamento e administração.  

Para Bourlon & Berthon (1998), na América Latina, importantes bacias são compartilhadas, e 

o desafio não é somente de modernizar as políticas de gestão, mas propor bases de intervenção 

compatíveis com um espírito de cooperação. A gestão da água está concentrada nas mãos de 

estruturas estatais sem a efetiva participação dos usuários. A tutela da água é, freqüentemente, 

pulverizada por diferentes organismos sem coordenação, ou conflitantes, como exemplos têm, uma 

entidade autoriza os lançamentos dos efluentes e outra define as normas de qualidade dos mesmos.  

Castro (2005) diz que a governabilidade da água representa um conjunto de mecanismos 

institucionais orientados à conquista de determinados objetivos práticos, como a gestão sustentável 

das bacias hidrográficas ou a eficiência das empresas de água como um sistema independente, que 

funciona à margem dos processos políticos e sociais, ou pelo menos com grande autonomia em 

relação a eles, que frequentemente são reduzidos à função de contexto do processo técnico-

institucional.  

Já Mantovani & Barrêto (2002), afirmam que a disponibilidade de água, tanto em quantidade 

como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento regional 

considerando-se tanto o meio urbano como o rural. E que, pelas características do seu ciclo, a 

quantidade da água no planeta tem se mantido aproximadamente constante desde a Antigüidade. 

Por isso, tecnicamente, ela não está se tornando escassa. O que ocorre é uma carência da água para 

atender determinadas demandas que estejam associadas a uma qualidade mínima, respeitada a sua 

disponibilidade local.  Explicam que as causas desta carência são comumente associadas à poluição 

dos recursos hídricos e ao direcionamento estratégico de atividades consultivas para regiões onde 

sua disponibilidade natural é limitada.  

Estes mesmos autores ressaltam que a despeito da disponibilidade quantitativa no Brasil ser 

impressionante, a maior parte das regiões brasileiras vivencia hoje conflitos pelo uso da água 
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motivados pela heterogeneidade da sua distribuição espacial, pelo adensamento populacional 

descontrolado, pela ocupação desordenada da área de drenagem das bacias hidrográficas, além dos 

desperdícios na conservação do recurso. E concluem que, numa estratégia de sustentabilidade de 

longo prazo, o problema da carência dos recursos hídricos deve ser entendido como uma dupla 

preocupação: a da quantidade da água, necessária para atender a demandas atuais e futuras, e a da 

qualidade, necessária para permitir o seu uso sem o comprometimento das demandas 

ecossistêmicas.  

Marchi (2002), diz que a gestão dos recursos hídricos no Brasil é uma questão relativamente 

nova para os setores envolvidos e interessados na preservação dos nossos aqüíferos subterrâneos e 

superficiais. Afirma também que, embora este tema só tenha entrado em pauta nos últimos dez anos 

e que o modelo de gestão nacional pressuponha a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento, o conceito é de fácil assimilação, pois, até os leigos conseguem entender o caminho 

das águas para as drenagens, e dessas para riachos e ribeirões, desaguando finalmente nos rios 

maiores. Da mesma forma como é fácil entender que outras atividades, de setores não diretamente 

ligados à questão de recursos hídricos, influenciam diretamente na qualidade e na preservação das 

águas superficiais e subterrâneas, como por exemplo, a questão dos resíduos domésticos e 

industriais e dos esgotos urbanos. Entretanto, esses mecanismos da gestão ainda são incógnitos para 

aqueles que realmente importam no processo, ou seja: a população. 

Cabral & kelman (2003), relacionam as responsabilidades de governos estaduais na 

administração dos rios o funcionamento da seguinte forma: (i) quando toda a bacia hidrográfica 

estiver contida em território de um único estado a administração de todos os rios da bacia deve ficar 

sob responsabilidade do correspondente governo do estado; (ii) descentralização das decisões, 

sempre que possível tudo o que puder ser resolvido pelo governo do estado, ou por consórcio de 

governos estaduais, não deve ser resolvido pela União; e (iii) participação juntamente com a União 

e com os municípios, nos comitês de bacia. 

Os Municípios e a Gestão dos Recursos Hídricos 
Bonavides (2004) diz que com relação aos municípios, a Constituição de 1988 prevê a 

autonomia municipal e insere o município na organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil, fazendo com que ele, ao lado do Distrito Federal, forme a terceira esfera de 

autonomia, alterando radicalmente a tradição dual do federalismo brasileiro, acrescido agora de 

nova dimensão básica. 

Neste sentido, Pfeiffer (2000) considera que a nova Constituição iniciou um processo de 

descentralização que resultou numa maior autonomia para os municípios brasileiros, entretanto, as 

suas competências técnicas e administrativas se mostraram limitadas diante das novas 
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responsabilidades. Reforça que o resultado deste processo foi que na transferência de 

responsabilidades não foi acompanhada por uma preparação e fortalecimento dos municípios, para 

que estes tivessem condições reais de assumir os seus novos compromissos. 

Goldenstein (2002), afirma que os processos de regionalização e municipalização, previstos 

constitucionalmente, necessitam de um longo percurso de implementação e amadurecimento e para 

tanto propõe o planejamento como um processo político, permanente e interativo. Diz ainda, que 

hoje as agências e os órgãos do estado, com atuação concreta ou potencial na indução do 

desenvolvimento, na exploração e no gerenciamento dos recursos naturais, atuam 

desarticuladamente entre si. E que o ciclo de adaptações do aparato institucional, como os 

municípios e regiões ainda não assumiram as atribuições normativas, fiscalizatórias e de 

planejamento que lhes são facultadas.  

Neste sentido Buarque (1999), entende que o corte municipal não pode levar a um isolamento 

do âmbito territorial restrito, ignorando o contexto social, econômico e, principalmente, ecológico, 

no qual está inserido e com o qual estabelece uma relação de interação e intercâmbio intenso. O 

autor afirma também que o local e o municipal são subsistemas de um sistema mais amplo e global, 

de tal modo que os problemas e as potencialidades municipais e locais dependem de fatores 

externos e das condições do contexto.  

Com relação à autonomia administrativa, Costa (2001) considera como uma das primeiras 

formas de descentralização administrativa, indicando uma tendência de afastar o poder decisório de 

algumas questões do centro político. Esta autonomia compreende a gestão dos serviços locais, isto 

é, aqueles em que o interesse municipal é maior do que o federal ou o estadual.  

O autor considera também que a organização dos serviços públicos locais está direcionada 

para aqueles que dizem respeito à vida urbana, como: a instrução primária, saúde, água, 

saneamento, uso do solo, entre outros. Da mesma forma, a Constituição atribuiu competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios sobre outros temas como, por 

exemplo, a proteção ao meio ambiente. Ressalta que a expressão “interesse local” apresentada pela 

Constituição Federal pode ser traduzida como o interesse do Município que predomina sobre os 

interesses dos Estados-membros ou da União.  

Neste contexto, esses interesses locais são aqueles em que existe uma predominância dos 

interesses dos habitantes de determinada área, em que o Município, como entidade pública, tem 

maiores condições de resolver e implementar que as demais entidades federadas.  

Outra determinação importante da Constituição é a fixação da competência da União para 

instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 

direitos do uso da água (art. 21, inciso XIX). Estabelece, ainda, que a competência para legislar 

sobre água é privativa da União, embora União, estados, municípios e Distrito Federal tenham 
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competência comum para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de uso de recursos 

hídricos.  

Estabelece também nos artigos 20 (inciso III) e 26 (inciso I), que os corpos d'água passam a 

ser de domínio público: o domínio da União para os rios ou lagos que banhem mais de uma unidade 

da Federação ou que sirva de fronteira interestadual ou internacional; e o domínio dos estados sobre 

as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, 

as decorrentes de obras da União, no âmbito de seus territórios. Os municípios não são 

contemplados com águas próprias.  

Neste sentido, Marchi (2002) destaca que não há como viabilizar a preservação dos nossos 

recursos hídricos pelas atuais propostas de gestão sem antes resolvermos a questão das interfaces 

com as políticas de outros setores, principalmente aqueles que influenciam diretamente na 

qualidade desses recursos, como a política de uso e ocupação do solo e a política de saneamento.  

Para Mantovani & Barrêto (2002), a atuação do poder público é um obstáculo a ser superado, 

pois, o mesmo deve estar empenhado em promover ação integrada entre as diversas políticas e 

intervenções setoriais, que ainda acontecem de forma articulada. 

A Agenda 21 
A Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por 

organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em 

que a ação humana impacta o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada 

de orientar para um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia 

da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas as suas ações propostas 

(disponível no site: http//:www.mma.gov.br.agenda21). 

Além do documento em si, a Agenda 21 é um processo de planejamento participativo que 

resulta na análise da situação atual de um país, estado, município, região, setor e planeja o futuro de 

forma sustentável. E esse processo deve envolver toda a sociedade na discussão dos principais 

problemas e na formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto, médio e longo 

prazo.  

A análise do cenário atual e o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser 

realizados dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das dimensões econômica, social, 

ambiental e político-institucional da localidade. Em outras palavras, o esforço de planejar o futuro, 

com base nos princípios da Agenda 21, gera inserção social e oportunidades para que as sociedades 

e os governos possam definir prioridades nas políticas públicas (Brasil, 2004). 

O Capítulo 18 da Agenda 21 trata da “Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos 

Recursos Hídricos: Aplicação de Critérios Integrados no desenvolvimento, Manejo e Uso dos 

recursos Hídricos”. Propõe as seguintes áreas de programas para setor de água doce: (a) 
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Desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos; (b) Avaliação dos recursos hídricos; (c) 

Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos; (d) 

Abastecimento de água potável e saneamento; (e) Água e desenvolvimento urbano sustentável; (f) 

Água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável;e (g) Impactos da 

mudança do clima sobre os recursos hídricos (Brasil, 1996). 

O Governo Brasileiro lançou na atual gestão a segunda edição do documento Agenda 21, 

denominado “Agenda 21 Brasileira - Ações Prioritárias”, onde reafirma o compromisso assumido 

pelo país na Rio 92 e referendado na Conferência de Joanesburgo em 2002. Acreditam que a 

Agenda 21 é um forte instrumento que permite definir e implementar políticas públicas com base 

em um planejamento participativo voltado para as prioridades do desenvolvimento sustentável. 

O entendimento deste Governo é de que a implementação desta Agenda pressupõe vontade e 

determinação política e uma nova concepção do poder, que passa a ser entendido como um 

patrimônio da sociedade. Nesse sentido, colocam-se em prática, diferentes ações que visam 

contribuir para avançarmos no caminho da sustentabilidade. 

Para a viabilização das ações contidas na Agenda 21, foi necessário reestruturar e subsidiar a 

atuação técnica e administrativa da “Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável e 

Agenda 21 Nacional – CPDS” a fim de garantir a transversalidade e integração das ações, de forma 

a assegurar a construção de consensos e acordos sobre as estratégias que a Agenda propõe.  

A Agenda 21 Brasileira se apresenta como uma alternativa de futuro possível e desejável 

definida por ampla parcela dos atores sociais brasileiros envolvidos em seu processo de construção. 

Este novo documento descreve a “Plataforma das 21 Ações Prioritárias”, onde o tema recursos 

hídricos está contemplado no item “Recursos naturais estratégicos: água, biodiversidade e florestas” 

e o Objetivo 15 propõe a preservação da quantidade e melhorar a qualidade da água nas bacias 

hidrográficas. 

O documento descreve a distribuição desigual da água doce no Brasil, enfatizando a redução 

da disponibilidade hídrica que agrava os conflitos de uso, em especial entre os setores de irrigação e 

hidroelétrico, o descaso de algumas regiões com as águas doces, além deterioração dos rios por 

práticas agrícolas inadequadas e muitos desses, já estão comprometidos pela ação humana. A 

Agenda destaca a Lei de Recursos Hídricos 9.433 e a Agência Nacional de Águas - ANA para 

enfrentar todos esses problemas.  

Reforça que este novo modelo exige que as ações em cada bacia sejam definidas 

participativamente por meio de seu comitê e sua agência, encarregada de gerir o sistema como um 

todo, dirimindo conflitos, aplicando cobranças e estabelecendo políticas de correção das questões 

consideradas prioritárias.  
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Indica também a adoção de sistema de acompanhamento da Política Nacional de Gestão dos 

Recursos Hídricos por meio de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável das Bacias e Sub-

bacias hidrográficas, bem como a aplicação dos instrumentos de outorga e cobrança pelo uso da 

água, especialmente com finalidades de uso econômico, são medidas que sinalizarão a necessidade 

de racionalização do seu uso. 

Com relação aos centros urbanos, destaca as condições das margens dos rios que sofrem 

ocupação irregular e estão tomadas por depósitos de lixo, que além de poluição e doenças, agravam 

os efeitos das enchentes, trazendo danos sociais e econômicos não só à população diretamente 

atingida, mas à economia como um todo, devido aos efeitos negativos múltiplos.  

A Agenda 21 Brasileira propõe em seu escopo a urgência de aumentar a quantidade de água 

disponível, em pontos críticos das bacias hidrográficas brasileiras, protegendo os mananciais e 

combatendo o desmatamento das matas ciliares, bem como a ocupação irregular que provoca o 

assoreamento das margens dos rios, especialmente nas áreas densamente povoadas ou sujeitas à 

ocupação para atividades agrícolas. Indica também que combate a tais problemas depende, em 

grande parte, do estabelecimento de políticas urbanas adequadas, uma vez que a maioria das 

grandes cidades brasileiras cresceu sem nenhum planejamento. 

Como resultado da Consulta Nacional da Agenda 21 Brasileira, os diferentes segmentos 

sociais que participaram, recomendaram a efetiva aplicação da Lei de Recursos Hídricos, 

reconhecida por eles como o instrumento adequado para fazer frente aos problemas anteriormente 

descritos.  

Dentre as propostas de ações e recomendações deste documento, com relação aos centros 

urbanos, têm-se principalmente: (i) promover a educação ambiental, principalmente das crianças e 

dos jovens nos centros urbanos, quanto às conseqüências do desperdício de água. As escolas e a 

mídia são parceiros privilegiados para implementação dessa ação; (ii) assegurar a preservação dos 

mananciais, pelo estabelecimento de florestas protetoras e proteger as margens dos rios e os topos 

das chapadas do Brasil Central, recuperando com prioridade absoluta suas matas ciliares; (iii) 

estimular e facilitar a adoção de práticas agrícolas e de tecnologias de irrigação de baixo impacto 

sobre o solo e as águas (iv) desenvolver e difundir tecnologias de reutilização da água para uso 

industrial; (v) impedir, nos centros urbanos, a ocupação ilegal das margens de rios e lagoas, o que 

implica além do cumprimento da legislação o desenvolvimento e a execução de políticas 

habitacionais para população de baixa renda; (vi) combater a poluição do solo e da água e monitorar 

os seus efeitos sobre o meio ambiente nas suas mais diversas modalidades, especialmente resíduos 

perigosos, de alta toxidade e nocivos aos recursos naturais e à vida humana (Brasil,2004). 
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Entre os princípios internacionalmente aceitos sobre gestão de recursos hídricos, incorporados 

à Lei 9.433, estão os fixados na Agenda 21, da Conferência Rio 92, que foram aprimorados para 

serem factíveis e passíveis de serem implementados.  

De acordo com as formulações da Agenda 21, a Lei n°. 9.433 tem algumas orientações gerais 

para a administração dos recursos hídricos: (i) a integração da gestão dos recursos hídricos com a 

gestão do meio ambiente; (ii) a coordenação do planejamento de recursos hídricos com os setores 

usuários e com o planejamento nos níveis nacional, estadual e municipal; (iii) a coordenação da 

gestão de recursos hídricos com o uso da terra; e (iv) a integração da gestão de bacias hidrográficas 

com a gestão dos sistemas costeiros e estuários.  

A Agenda 21 traduz em ações o conceito de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 

Dourojeanni (1994) afirma que o desenvolvimento sustentável é função de três importantes 

variáveis - crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e eqüidade. Os processos de gestão 

integrada de bacias hidrográficas, por definição, devem, segundo o autor, buscar metas de 

aproveitamento dos recursos da bacia (crescimento econômico) e de manejo dos recursos com a 

finalidade de preservá-los, conservá-los ou protegê-los (sustentabilidade ambiental). A eqüidade 

será alcançada à medida que os sistemas de gestão sejam participativos e democráticos.  

O Estatuto da Cidade 
A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, do Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal e visa estabelecer diretrizes gerais da Política Urbana e especialmente, 

fixando os princípios, objetivos, diretrizes, e instrumentos de gestão urbana (Brasil, 2001).  

No Parágrafo único, do Art. 1º, são estabelecidas as normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

O Art. 2º diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 

ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;  

(...)  

IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 

das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar 

e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  

(...)  

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:  

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;  
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b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;  

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infra-estrutura urbana;  

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;  

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização;  

f) a deterioração das áreas urbanizadas;  

g) a poluição e a degradação ambiental;  

(...)  

VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do 

território sob sua área de influência;  

(...)  

XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;  

XIII - audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio 

ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;  

XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais 

Segundo BRAGA (2001), em termos gerais pode-se considerar como sendo três os principais 

objetivos do Estatuto da Cidade: (1) promover a reforma urbana e combater a especulação 

imobiliária; (2) promover a ordenação do uso e ocupação do solo urbano; e (3) promover a gestão 

democrática da cidade. O autor considera que, ao definir os fundamentos da política urbana, o 

Estatuto da Cidade torna-se também um importante instrumento de gestão ambiental, haja vista que 

a urbanização tem se configurado num dos processos mais impactantes no meio ambiente.  

Neste sentido, o autor destaca os itens que considera mais relevante no que se refere à questão 

ambiental urbana: (i) as Diretrizes Gerais; (ii) os Instrumentos da Política Urbana (notadamente o 

Direito de Preempção, a Transferência do Direito de Construir e o Estudo de Impacto de 

Vizinhança); (iii) o Plano Diretor; (iv) e a Gestão Democrática da Cidade. 

No Capítulo II, no Art. 4º, para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:  

(...) 

III - planejamento municipal, em especial: 
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a) plano diretor; 

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

c) zoneamento ambiental; 

(...) 

V - institutos jurídicos e políticos: 

(...) 

e) instituição de unidades de conservação; 

(...) 

VI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança 

(EIV). 

§ 1º Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, 

observado o disposto nesta Lei. 

(...) 

§ 3º 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. 

Dos instrumentos previstos no Estatuto, Braga (2001) ressalta a inclusão do zoneamento 

ambiental como instrumento de planejamento municipal, pois, tradicionalmente o tipo de 

zoneamento praticado em nível local refere-se ao zoneamento de uso e ocupação do solo com fins 

urbanísticos, ou seja, a definição das áreas adequadas aos usos residencial, industrial e comercial na 

cidade, segundo critérios de compatibilidade de vizinhança e capacidade de suporte da infra-

estrutura. Destaca que a possibilidade de um zoneamento urbano com fins explicitamente 

ambientais consiste num avanço, na medida em que pressupõe o estabelecimento de zonas especiais 

visando a preservação, melhoria e recuperação ambiental, o que inclui as áreas de proteção 

ambiental e as áreas verdes urbanas.  

Neste sentido, o estabelecimento deste zoneamento ambiental favorece também os recursos 

hídricos, pois, a medida que estabelece critérios de ocupação e determina os usos, possibilita a 

recuperação destas áreas degradadas. 

O Art. 25 dispõe sobre o direito de preempção, que confere ao Poder Público municipal 

preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares. No 

parágrafo 1º, diz que Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o 

direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um 

ano após o decurso do prazo inicial de vigência. E o Art. 26, diz que este direito de preempção será 

exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para, entre outras: criação de espaços 
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públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Braga (2001), destaca o direito de preempção como um importante instrumento de gestão 

urbana posto à disposição do Poder Público local pelo Estatuto da Cidade, pois, seu principal 

objetivo é facilitar a aquisição de áreas para a realização de projetos de interesse público, inclusive 

a implantação de áreas de proteção ambiental e áreas verdes. Para tanto, é importante que o Plano 

Diretor discrimine as áreas de interesse social e ambiental no município como áreas passíveis do 

Direto de Preempção.  

Outro importante instrumento que poderá ser utilizado para a gestão dos recursos hídricos é o 

“Da transferência do direito de construir”, que está no Art. 35 do Estatuto. Através de Lei 

municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou 

público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir 

previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for 

considerado necessário para fins de: (I) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; (II) 

preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social 

ou cultural; (III) servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda e habitação de interesse social. 

Um exemplo da utilização deste instrumento em benefício dos rios urbanos é a Lei Municipal 

9.805/2000, de Curitiba, que estabelece o Anel de Conservação Sanitário Ambiental. A Lei 

estabelece faixas ao longo dos principais rios da cidade com o objetivo de preservá-los ou recuperá-

los mediante benefícios construtivos. Estas faixas contemplam as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) mais áreas destinadas à implantação de vias parque e ciclovia, podendo também prever a 

implantação de novas Unidades de Conservação (UCs) e sistemas de controle de enchentes. 

Estabelece que os proprietários de áreas próximas a rios (pré selecionadas) possam transferir o 

potencial construtivo para outras áreas de outros proprietários, mediante recuperação ou 

preservação  das áreas ao longo dos rios ou repassando-as ao município para transformação em 

UCs. Outra possibilidade é o incentivo construtivo  através dos parâmetros diferenciados na área 

remanescente do terreno descontada a área  a ser preservada ou recuperada (Curitiba, 2000). 

No Artigo 40 do Estatuto da Cidade, está estabelecido o plano diretor, que é o instrumento 

fundamental da política ambiental urbana. Segundo Braga (2001), a implementação dos 

instrumentos de gestão urbana previstos no estatuto da cidade depende, direta ou indiretamente, do 

plano diretor. O autor diz que a maior parte dos problemas ambientais das cidades tem sua gênese 

no processo de expansão urbana, que envolve o parcelamento do solo; a implantação de 

loteamentos nas periferias das cidades tende a ser problemático, seja pela localização inadequada 

(cabeceiras de córregos, várzeas, terrenos com alta declividade ou aterros com materiais nocivos), 
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seja pela inadequação do projeto que não prevê benfeitorias e infra-estrutura adequadas (guias e 

sarjetas, galerias pluviais, pavimentação, rede de esgoto, arborização) ou seja, pelo traçado 

inadequado do sistema viário.  

O Capítulo IV, que trata da Gestão Democrática da Cidade, em seu Art. 43, diz que “Para 

garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 

instrumentos: I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II - 

debates, audiências e consultas públicas; III - conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos 

níveis nacional, estadual e municipal; IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano”. E no Art. 45, propõe que “Os organismos 

gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa 

participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de 

modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania”. 

Nesse sentido, Braga (2001), destaca a importância da criação de órgãos colegiados de 

política urbana em nível local, ou seja, dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Urbano que, 

associados aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente (e dos demais órgãos colegiados), criariam 

a estrutura necessária para a gestão urbana participativa, através das consultas populares, debates, 

audiências públicas e, principalmente, as conferências municipais de desenvolvimento urbano.  

CONCLUSÕES 

É consenso que após dez anos da promulgação da Lei de Recursos Hídricos, pouco se 

avançou na gestão dos recursos hídricos, principalmente no tocante aos municípios. As ações 

públicas municipais são, por força de lei, voltadas apenas para o território municipal, que na maioria 

das vezes não contempla toda unidade da bacia. Enquanto o sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos previstos na Lei 9433/97 não for efetivamente aplicado, cada município continuará 

desenvolvendo suas ações de maneira isolada e pontual, sem a visão de bacia.  

Neste contexto, o prejuízo público acaba sendo dobrado, pois além de não resolver de maneira 

eficiente os problemas dos recursos hídricos, se gasta muito mais os recursos financeiros devido às 

várias ações pontuais, tomadas de decisão isoladas e a falta de um planejamento integrado das 

várias instituições que compõe o poder público municipal. 

A Constituição Federal atribui competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios sobre alguns temas como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente. 

Esta competência comum tem trazido alguns inconvenientes como, o sombreamento e a 

sobreposição de atuações sobre determinados temas, levando a uma gestão desastrosa e ineficaz, 

como a gestão dos recursos hídricos. Os serviços de saneamento são um exemplo interessante 

porque, de acordo com a Constituição Federal, os municípios têm o poder concedente para esses 

serviços. Tais serviços, entretanto, quase sempre extrapolam o território municipal, seja na captação 
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de água para abastecimento, seja no lançamento de esgoto em rios. Em outras palavras, não basta 

que um município, isoladamente, queira fazer a concessão dos serviços de saneamento ao setor 

privado, pois a operação de tais serviços, em muitos casos, depende do município vizinho.  

A gestão urbana participativa é considerada como um dos pressupostos para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, em seu capítulo 7, preconiza que as cidades devem 

“institucionalizar uma abordagem participativa do desenvolvimento urbano sustentável”, bem como 

“habilitar grupos comunitários, organizações não-governamentais e indivíduos a assumir a 

autoridade e a responsabilidade pelo manejo e a melhoria de seu meio ambiente” (Agenda 21, 

2000).  

Portanto, é evidente a necessidade de se estabelecer mecanismos e estratégias que permitam 

superar essas dificuldades de caráter gerencial e criar um sistema de gestão dos recursos hídricos 

que compatibilize a lei federal e com as atribuições e competências definidas Constituição Federal. 

É importante criar canais de negociações entre todos os agentes envolvidos, promovendo 

articulações, ficando definido claramente o papel que cada um deverá desempenhar a fim de que o 

interesse comum, que é o de garantir o desenvolvimento social em bases sustentadas, seja 

alcançado. 

Buarque (1999) reforça que os objetivos e interesses sociais são muito diferenciados, e muitas 

vezes conflitantes na sociedade, as decisões tomadas no processo de planejamento resultam de uma 

disputa política dos atores, cada um procurando influenciar no projeto coletivo com suas próprias 

expectativas em relação ao futuro e com os meios e instrumento de poder. Toda escolha coletiva 

que envolve vários atores com diferentes interesses, mas também distintas posições de poder, 

sempre deverão expressar uma relação e uma estrutura de poder, cada grupo social procurando 

dominar os espaços e meios de decisão e intervenção na realidade.  

A política de gestão pública, tomando as bacias hidrográficas como unidade de planejamento, 

não se contrapõe ao modelo administrativo constituído, mas exige uma redefinição das 

competências e dos poderes atualmente definidos.  

Neste contexto, os pressupostos da Agenda 21 e as diretrizes estabelecidas no Estatuto da 

Cidade vêm ao encontro da Lei 9.433 com relação à gestão participativa e democrática dos recursos 

hídricos, e, além disto, são instrumentos legais fundamentais para os Municípios poderem realizar a 

gestão de seus rios sem irem à contramão na Lei de Recursos hídricos. 
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