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RESUMO 

 

 

O artigo propõe uma discussão no âmbito do planejamento territorial sensível aos recursos 

hídricos, a partir do caso da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, localizada entre a região 

semiárida e o litoral paraibano. Na bacia, estrutura-se uma rede urbana centralizada por 

dois arranjos populacionais e um conjunto de pequenos municípios, com caráter 

essencialmente rural e poucas capacidades administrativas. Foram analisadas dinâmicas de 

usos e ocupação do solo, seus impactos nas demandas e disponibilidades hídricas e as 

capacidades administrativas municipais. Os resultados mostraram que, com poucas 

exceções, as estruturas administrativas municipais são frágeis e pouco efetivas no 

planejamento e gestão das políticas urbanas e para a construção de articulações com as 

instâncias de gestão mediação dos conflitos pelo uso da água. Isso reforça a necessidade de 

ampliar os espaços democráticos de tomada de decisão. 

 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
No território municipal a gestão dos recursos hídricos é uma questão complexa, uma vez que 

a dominialidade das águas é do Estado ou da União, conforme definiram a Constituição 

Federal de 1988 e a Lei 9433/97 que regula a Política Nacional de Recursos Hídricos. Cabe 

ao município a participação, na condição de usuário da água, apenas nas esferas públicas 

deliberativas desse sistema (comitês e conselhos estaduais). Sendo assim, não é competência 

municipal a regulação sobre os usos da água, no entanto é no território municipal que grande 

parte dos conflitos pelos recursos hídricos se materializa. 

 

A ocupação desordenada do solo tem impactos indesejados no ambiente (natural ou 

construído), com fortes repercussões sobre os recursos hídricos.  Essa estreita relação 

aponta para a necessidade de integração entre as instâncias de gestão das águas com o 

planejamento do território, cuja competência e responsabilidade é, sobretudo, do governo 

municipal. Nessa perspectiva, os instrumentos de planejamento e controle dos usos do solo 

como os planos diretores, de saneamento, agendas 21, leis de uso e ocupação do solo, 

zoneamentos, códigos de obras, parcelamentos do solo, políticas de regularização fundiária 

urbana, deveriam ser utilizados de forma complementar aos instrumentos de planejamento 

e gestão dos recursos hídricos que tem a Bacia Hidrográfica como unidade de 

planejamento. 

 

Alguns estudos como Marinato (2008), Tedesco (2009), Lins (2006), Carneiro, Cardoso   e 



Azevedo (2006) referendam a necessidade de avaliar a inter-relação entre os sistemas 

nacionais de ordenamento territorial e de gerenciamento dos recursos hídricos na escala 

das bacias hidrográficas.  Esses estudos ressaltaram que no contexto do país há poucas 

experiências de cooperação entre diferentes esferas de governo, entes federativos. A 

fragmentação entre as políticas de desenvolvimento no território ainda é um tema pouco 

tratado entre os estudiosos e formuladores de políticas públicas e gestores.  

 

O artigo propõe analisar a relação entre a gestão dos territórios político-institucionais 

municipais e a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Paraíba, visando 

observar em que medida os conflitos gerados por essas dinâmicas e que impactam a rede 

hidrológica são tratados nas esferas de planejamento e gestão e como os municípios estão 

estruturados administrativamente para a articulação com as esferas de gestão dos recursos 

hídricos. Faz parte de um conjunto de estudos maior que vem sendo desenvolvido no 

âmbito do Grupo de Pesquisa Produção da Habitação e da Cidade da UFCG. Este conjunto 

de estudos parte do pressuposto que a perspectiva do planejamento integral do território 

(urbano, rural e ambiental), poderá oferecer novas perspectivas de análise para o 

planejamento ao considerar a relação entre rede urbana e bacias hidrográficas. Nesse âmbito 

procura-se evidenciar a necessidade de estruturar análises multiescalares dos processos 

espaciais, visando contornar as dificuldades geradas pela fragmentação do olhar 

municipalizado. 

 

O Artigo está estruturado em duas partes: na primeira, apresenta o levantamento e    

análise dos estudos que caracterizam a rede urbana e outras regionalizações aplicáveis ao    

recorte analítico da bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Busca identificar as dinâmicas 

recentes   de concentração de população, as regiões polarizadas fundamentadas nas áreas 

de   influência das atividades terciárias e secundárias situadas nas cidades e as regiões mais 

ruralizadas para entender o quadro de demandas pelo uso da água na bacia, articulando as 

escalas regional e municipal.  A segunda parte do artigo buscou uma análise mais detalhada 

do quadro institucional do planejamento territorial em âmbito municipal - capacidades   

institucionais municipais, as políticas públicas existentes, dotação de serviços e 

infraestruturas, além dos instrumentos de planejamento e gestão territorial e suas 

articulações e interfaces. Ao mesmo tempo, identificou-se   a   participação dos municípios 

nas   instâncias de participação democrática para tomada de decisão sobre os recursos 

hídricos no perímetro da Bacia. 

 

2.     A REGIÃO   DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA COMO 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

 
A Bacia do Rio Paraíba é a segunda bacia do estado da Paraíba, possui uma área de 20.071,83 

km², correspondente a 38% do território paraibano (Figura 01). É composta pela s u b -

bacia do Rio Taperoá e pelas regiões do alto e médio curso do Rio Paraíba. Concentra 

Aproximadamente 2 milhões de habitantes (52% da população do Estado) distribuídos em 

municípios (IBGE, 2010). Concentra os dois maiores Arranjos Populacionais da    Paraíba 

(IBGE, 2015), que são polarizados pelos municípios de João Pessoa (capital do Estado) e 

Campina Grande (Centro Regional).  Juntos esses arranjos concentram   aproximadamente 

40% da população do estado e consequentemente fortes demandas pelo uso da água   para 

consumo humano.  

 

A rede urbana sobre a Bacia é extremamente concentrada (Figura 02). Excluindo-se a 

capital João Pessoa e o centro regional Campina Grande, as dinâmicas da urbanização são 



frágeis e difusas. Grande parte municípios possuem dinâmicas predominantemente rurais 

com baixas densidades demográficas, configurados por pequenas sedes municipais. A 

produção está associada principalmente aos setores primários embora essa produção não 

represente grandes riquezas para o município. A estagnação promove poucas oportunidades 

de desenvolvimento humano. Esses espaços, essencialmente   rurais, têm pouca estrutura 

de equipamentos e serviços públicos precários. (Bitoun, j.; Miranda, L. 2014) 

 

 

Fig. 01 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e subdivisões, com o Reservatório Epitácio 

Pessoa  

 

A figura 2, apresenta os arranjos populacionais e concentrações urbanas na Paraíba, estudo 

produzido pelo IBGE (IBGE, 2015). O estudo apresenta as médias e grandes 

concentrações urbanas no Brasil por meio de seus arranjos populacionais, medidos pelos 

movimentos pendulares para trabalho e estudo e/ou pela contiguidade da mancha 

urbanizada. Foram identificados as médias e grandes concentrações urbanas. No Estado da 

Paraíba, são apontados onze arranjos populacionais e os dois principais na bacia do 

Paraíba: Campina Grande (Campina Grande, Lagoa Seca, Massaranduba, Puxinanã, 

Queimadas); João Pessoa (Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, 

Lucena, Santa Rita). Na esfera do planejamento e das políticas públicas, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba caracteriza-se como uma Região Natural Simples (BITOUN, 

2013). 

 



 
Fig. 02 Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas na Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba.   

 

No Brasil, a Lei das Águas, nº 9.433 de 1997, substituiu o Código das Águas de 1934. 

Estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema   Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), os Conselhos Nacionais e Estaduais 

de Recursos Hídricos. Nesse sistema destacam-se os Comitês de Bacias (Lei 9433/97). 

Compete à União e aos Estados legislar sobre as águas e organizar, a partir das bacias 

hidrográficas, um sistema de administração de recursos hídricos que atenda às 

necessidades regionais. O Poder Público, a sociedade civil organizada e os usuários da água 

integram os Comitês e atuam, em conjunto, na busca de melhores soluções para sua 

realidade. Apesar de reconhecer que a atribuição sobre a gestão dos recursos hídricos não é 

municipal, sabe-se que é da competência municipal, definida pela Constituição Federal, no 

seu artigo 31, “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. ” (BRASIL, 1988). Ainda 

são insipientes os estudos sobre as características da rede urbana associadas às 

territorialidades das bacias hidrográficas situadas no semiárido nordestino. 

 
No campo da política urbana, a Lei 11.445 de 2007 trata do Saneamento Básico e foi 

discutida no âmbito do Conselho das Cidades vinculado ao Ministério das Cidades. No seu 

Artigo 19, § 3º estipula: “Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com   os 

planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. ” Assim, a União, os Estados e 

os Municípios responsáveis pelo planejamento e gestão, e entes “históricos”, devem 

reconhecer a bacia hidrográfica, uma região natural simples como entidade espacial 

imprescindível à operacionalização do planejamento e da gestão. Ressalta-se que Consórcios 

de Municípios devem se estabelecer com base no compartilhamento de bacia hidrográfica. 

 



3.  INSTRUMENTOS   LEGAIS, INSTITUCIONAIS   E   DE ARTICULAÇÃO 

COM A SOCIEDADE NA GESTÃO URBANA 

 

O diagnóstico das capacidades institucionais municipais para o planejamento e a gestão da 

política urbana baseou-se em Arretcheet.all. (2008, p.35) que realizou análise das 

capacidades administrativas dos municípios brasileiros para a política habitacional, com 

base em cinco variáveis permitiram analisar a existência e a trajetória de instrumentos de 

gestão da política habitacional.  São elas:   1.  Órgãos destinado à gestão da política 

habitacional e urbana; 2. Cadastros próprios e/ou fontes de informação para a identificação 

do déficit municipal de moradias; 3. Consórcios intermunicipais de habitação; 4. Instâncias 

de   participação para   o   planejamento   de   políticas habitacionais (conselhos municipais 

de habitação ou similares); 5. Fundos específicos para a política habitacional e urbana. 

 

Seguindo estrutura semelhante, foram escolhidas variáveis para observar as   capacidades 

institucionais para o planejamento e gestão da política urbana municipal: 1. Órgãos 

destinados à gestão da política urbana e/ou ambiental; 2.  Existência de instrumentos de 

planejamento: Planos Diretores, Agenda 21, Plano de Saneamento, Plano de habitação; 3. 

Existência de consórcios intermunicipais; 4. Instâncias de participação para o 

planejamento de políticas urbanas (conselhos municipais das cidades, do saneamento, do 

meio ambiente ou similares); 5. Fundos específicos para a política urbana e ambiental. Além 

dessas variáveis acrescentou-se:  6.  A participação do município em alguma gestão do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba; 7. Aplicação de Instrumentos Legais de 

regulação do uso do solo (Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Zoneamento e Lei de 

Estudo de Impacto de Vizinhança, ZEIS entre outros). 

 

Para Arretcheet.all (2008, p. 36) a existência de órgãos destinados a gestão das políticas 

públicas como as secretarias exclusivas poderia revelar que a política tem espaço 

institucional na agenda municipal.  Dessa forma a variável permitiria medir a existência de 

burocracias especializadas na gestão de programas habitacionais bem como a centralidade 

do problema habitacional na agenda municipal. Na mesma direção, este estudo pressupõe 

que a existência de secretarias e órgãos dedicados ao planejamento e a gestão das 

políticas territoriais (urbana, ambiental, rural) - com planejamento, habitação, saneamento, 

meio ambiente, agricultura entre outras – fortaleceriam a gestão municipal para um 

planejamento municipal mais sensível aos recursos hídricos, à captação de recursos, 

produção e gestão de serviços.  

 

Recursos institucionais como Instrumentos de planejamento municipal (Planos diretores, de 

habitação, de saneamento, agenda 21 local, zoneamento econômico ecológico), além de 

legislação urbanística (leis de uso e ocupação do solo, de parcelamento, instrumentos de 

regularização fundiária entre outros instrumentos) são fontes que colaboram para avaliar o 

alcance das prefeituras para gerenciar o uso e a ocupação do solo. Corroborando com os 

citados autores ponderou-se que, mesmo não dispondo de uma secretaria específica, a 

prefeitura poderia identificar potenciais conflitos e promover a resolução dos mesmos em 

colaboração com os demais níveis de governo.1 

 

A existência de consórcio intermunicipal, acena para padrões de cooperação intermunicipal 

para a resolução de problemas comuns de interesse municipal.1 As últimas duas últimas 

                                                 
1 A MUNIC considera consórcio como: “(...) a pessoa jurídica de direito privado ou associação pública entre 

dois ou mais municípios, visando à execução de projetos, obras e/ou serviços de interesse comum voltados 

para o desenvolvimento regional. ” (MUNIC, 2008 sp.) 



variáveis, existência de fundos e conselhos municipais de desenvolvimento urbano e 

ambiental, são instrumentos de gestão específicos do modelo de Políticas Setoriais adotado 

no Brasil a partir da Constituição de 1988.  A presença do município no Comitê de Bacia 

Hidrográfica permitiria a discussão de problemas e conflitos enfrentados no que concerne 

as demandas por recursos hídricos sem intermediação, gerando assim um ambiente 

propicio para a discussão e resolução dos problemas enfrentados. 

 

O modelo analítico ainda prevê observar a trajetória recente destes instrumentos de gestão, 

com base no questionário das Pesquisas MUNIC (2008, 2013, 2014 e 2015). Esses anos 

foram escolhidos em função da criação do Comitê de Bacia do Rio Paraíba. Como a 

participação no Comitê foi fator de suma importância para o presente trabalho, e a escolha 

dos bancos de dados visou capitar as dinâmicas das características institucionais 

municipais a partir da criação do CBH PB, optou-se aqui por fazer uma comparação das 

bases dos anos de 2008, 2011 e 2013.2 Para tanto, uma vez identificados os 

instrumentos, foi observado se eles são mantidos ou não, visto que nesses anos as bases 

continham variáveis similares que permitiram a comparação.  

 

O estudo procura, ainda, analisar a distribuição das estruturas institucionais no território da 

bacia. Foram elaborados cartogramas temáticos para facilitar a análise das estruturas 

institucionais. Utilizou-se o programa ArcGis para georreferenciar as informações 

sistematizadas, que foram associadas à shapefiles da base cartográfica municipal 

disponibilizadas pelo IBGE e do perímetro da bacia hidrográfica, regiões dos rios, 

açudagem, rios e canais disponibilizados pela AESA. Também foram identificadas as 

principais demandas e conflitos pelo uso da água, além das principais fontes e formas de 

abastecimento de água.  

 

Procedeu-se a análise dos instrumentos de planejamento e gestão dos recursos hídricos e 

territoriais de modo que, por sobreposição de mapas, utilizando como parâmetro à presença 

ou não de cada um dos conjuntos de variáveis. Como mostra a Figura 1, a primeira 

variável considerada foi a presença no Comitê de Bacia Hidrográfica. Entendeu-se que 

aqueles municípios que já tiveram ou tem assento no conselho estariam mais fortalecidos à 

integração. Posteriormente foram sendo verificados os demais conjuntos de instrumentos 

para encontrar aqueles municípios que apresentaram maior densidade administrativa. 

 
Por   fim, buscou-se confirmar o perfil institucional dos municípios selecionados e analisar 

mais detalhadamente a estrutura institucional dos municípios, os conflitos pelo uso da água 

identificados no território e como esses conflitos foram tratados por meio de sua 

participação no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba (observados por meio das 

atas das reuniões do CBH PB). Pretendeu-se, ainda, quantificar instrumentos de 

informação se referem aos sistemas de informação, redes de monitoramento, sistemas de 

suporte à decisão, cadastros de usuários entre outros; e os instrumentos operacionais 

referem-se a uma análise mais detalhada das legislações urbanísticas complementares, de 

proteção ambiental, de proteção de mananciais, controle de eventos críticos, entre outros. 

 

3.1 Os resultados encontrados 

 
Os principais resultados encontrados estão comentados abaixo: 

                                                 
2 Os dados disponibilizados pela MUNIC apresentam diferenças nas distintas edições. Assim, para o ano de 

2008 não dispomos de dados sobre algumas variáveis presentes em 2011 e 2013. No entanto tal obstáculo 

não inviabilizou a análise da evolução dos instrumentos municipais de gestão da política urbana e ambiental. 



Participação no Comitê de Bacia Hidrográfica - Inicialmente, considerando a importância 

da participação dos municípios nos Comitês de Bacia Hidrográfica para gestão integrada 

sensível aos recursos hídricos, foi feita a análise priorizando-se aqueles com participação nas 

duas últimas gestões. Aqueles que tem ou já tiveram assento no Comitê foram 

identificados com maior possibilidade de expressar suas demandas e dificuldades na gestão 

dos conflitos sobre o uso da água no território municipal. Foi possível constatar que uma 

grande maioria já teve assento no Comitê, com apenas cerca de 24% tendo ficado de fora até 

o ano de 2013. As cidades que não estiveram presentes em nenhuma das três gestões foram 

automaticamente classificadas com menor potencial.  As informações sobre   a   

Participação   no   conselho   foram   sistematizadas   a   partir   do   MUNIC     e 

complementadas a partir das informações da AESA. Também foi realizada uma comparação 

entre os municípios participantes anos de 2008 e 2013 do MUNIC. Como o banco de dados 

mais recente do MUNIC é do ano de 2013, as informações referentes à última gestão do 

Comitê – que é realizada entre os anos de 2014 – 2016, foram coletadas do material 

realizado no projeto de pesquisa Conflitos nos Modelos de Gestão Participativos de 

Recursos Hídricos, coordenado pela professora Márcia Maria Rios Ribeiro. A figura 3 

apresenta a síntese especializada dessa variável. Os municípios que não participaram do 

comitê em nenhuma gestão foram os municípios de Amparo, Bayeux, Cacimba de Areia, 

Cubati, Fagundes, Itatuba, Junco do Seridó, Juripiranga, Massaranduba, Olivedos, Parari, 

Pilar, Riachão do Bacamarte, Salgadinho, Salgado de São Félix, Santa Rita, Sapé, São 

Vicente do Seridó, Sobrado, Teixeira e Tenório. 

 

 
 

Fig. 03 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e Participação dos Municípios no CBH PB 

 

Existência de Instrumentos de Planejamento - Em relação aos instrumentos de 

planejamento, foi verificada a presença de Planos Diretores, de Habitação, de Saneamento 



Básico, Resíduos Sólidos, Recursos Hídricos (Estadual), entre outros. Tais informações 

foram coletadas, nos bancos de dados do MUNIC, nos anos de 2008, 2011 e 2013. Outros 

instrumentos de planejamento foram verificados também por meio da sua disponibilidade 

nos sítios das prefeituras. A saber, a presença de Código de Meio ambiente, Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano de Saneamento Básico contemplando o 

serviço de esgotamento sanitário e abastecimento de água, o serviço de drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas. Nesta etapa verificamos a existência de instrumentos de 

planejamento somente para os municípios que tinham ou já tiveram assento no Comitê (64   

municípios). Vale lembrar que a presença de Plano Diretor não é obrigatória para 

populações com menos de 20.000 habitantes e a maioria dos municípios estudados é de 

pequeno porte. Foram criados cartogramas específicos para cada instrumento. Os 

municípios que atendem aos critérios de presença de instrumentos variaram muito em 

função do seu porte populacional e em função da natureza do instrumento (Urbano, rural, 

ambiental). 36 municípios apresentaram algum instrumento de planejamento, com destaque 

para as agendas 21 local e planos diretores (menos para municípios com menos de 20 mil 

habitantes). É importante destacar que o Município de Boqueirão, que concentra em seu 

território o açude Epitácio Pessoa e os mais fortes conflitos pelos usos da água não possui 

esse tipo de instrumento de planejamento. 

 

Participação em consórcios municipais de política urbana ou ambiental - A existência de 

consórcios municipais de desenvolvimento. Destacaram-se os consórcios municipais de 

meio ambiente (MUNIC 2008), do qual todos os municípios que participam ou participaram 

do comitê de Bacia declararam pertencer. Destaca-se João Pessoa com o Consórcio de 

Desenvolvimento Intermunicipal da Região Metropolitana de João Pessoa - CONDIAM – 

PB e o Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública Integrada nos Municípios do Baixo 

Rio Paraíba - COGIVA, envolvendo os municípios Caldas Brandão, Cruz Do    Espirito 

Santo, Itabaiana, Mogeiro, Juripiranga, Mari, Pilar, Salgado De São Felix, São José Dos 

Ramos, São Miguel De Taipu, Sapé e Sobrado. 

 
Existência de Instrumentos legais de Política Urbana - Os instrumentos legais que foram 

identificados no MUNIC e estavam presentes em algum município da bacia foram os 

listados a seguir: Zoneamentos urbanos e rurais, Lei de Operação Urbana Consorciada, Lei 

de Parcelamento do Solo, Lei do Solo Criado, Lei de Contribuição de Melhoria, Lei de 

Zoneamento e Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança, ZEIS.  Foi observado que 

municípios continham os instrumentos nos dois anos (2008 e 2013), os que passaram ou 

deixaram de ter e quais não apresentaram em nenhum dos dois. É importante destacar que 

esses instrumentos só estariam presentes se os municípios possuíssem planos diretores.  

Foi possível notar que a quantidade de municípios que não continham esses instrumentos no 

ano de 2008 e continuaram sem ter em 2013 é muito grande, seguido de uma quantidade 

relevante de cidades que tinham e deixaram de ter. De modo geral, menos de 30% das leis 

citadas estão presentes na região da Bacia. 

 

Existência de Instrumentos Institucionais e de Articulação com a sociedade - A análise da 

presença de Instrumentos de Articulação com a Sociedade como o conselho Municipal da 

Cidade, de Política Urbana, de Saneamento ambiental, Habitação, Fórum da Agenda 21, o 

de Meio Ambiente, de Saúde e seus fundos específicos. Aqui, a seleção se deu entre 

aqueles municípios que possuíam três ou mais desses instrumentos, porém, as cidades 

selecionadas com maior densidade de instrumentos, não possuíam as estruturas 

administrativas presentes nas etapas anteriores.  São eles: Cacimbas, Caldas Brandão, 

Queimadas, Cabaceiras, Alagoa Grande, Barra de São Miguel e Mari. Assim, doze 



municípios apresentam uma estrutura institucional mais densa. Na análise comparativa dos 

instrumentos Institucionais, apenas o Órgão Gestor de Meio Ambiente possuía variável nos 

dois bancos de dados escolhidos (MUNIC 2008 e 2013). Sua análise aponta para uma 

maioria de municípios que possuem tal instrumento, sendo 71 dos 85 no total.  O Fundo 

Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente, existente no 

banco de dados apenas do ano de 2013 somente quatro municípios possuíam o Fundo, 

sendo eles: Amparo, Caldas Brandão, Natuba e Alagoa Grande. Esses municípios se 

destacam pela produção de agricultura familiar. 

 

3.2 O resultado final  

 

A partir da sobreposição de todos mapas temáticos e da observação da existência ou não 

dos instrumentos analisados pode-se constatar os municípios com maiores densidades 

administrativas e que tem ou tiveram assento no Comitê de Bacia Hidrográfica, conforme 

figura 04. Pressupõe-se que estes municípios teriam maiores capacidades para desenvolver 

estratégias de planejamento e gestão do espaço urbano mais sensíveis aos recursos hídricos. 

Como era de se esperar, os municípios de João Pessoa e Campina Grande estão entre eles.    

Infelizmente nenhum dos municípios que receberam as barragens que disponibilizam água 

para o abastecimento urbano de um conjunto importante de cidades, a exemplo de 

Boqueirão, não tem estruturas administrativas sólidas e são carentes de instrumentos para o 

controle do uso do solo urbano. 
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Figura 4 – Municípios que possuem mais estrutura administrativa na Bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba 

Conforme mostra a figura 5, os principais conflitos pelo uso da água estão relacionados a 

escassez hídrica e as dificuldades de responder as demandas para consumo humano, 

dessedentação animal e produção agropecuária. É importante lembrar que esta Bacia está 

incluída no Perímetro do bioma Semiárido brasileiro. Esse bioma é caracterizado por uma 

rica biodiversidade, pela severidade do clima (altas temperaturas com pequena variação 



anual), déficit hídrico, processos de desertificação e baixos indicadores de 

desenvolvimento humano. 

 

Fig. 05 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e Participação dos Municípios no CBH PB 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Chamar atenção para o Planejamento territorial sensível aos recursos hídricos foi o que 

pretendeu esta pesquisa uma vez que a discussão sobre o uso equilibrado dos recursos 

hídricos no Brasil, ainda é pouco comum no âmbito do planejamento urbano e regional. O 

inverso também é verdade, existem poucos estudos que associam o planejamento e a 

gestão dos recursos hídricos, às especificidades da rede urbana em uma perspectiva 

regional.  Na região semiárida esta questão é ainda mais relevante, a rede urbana se estrutura 

predominantemente em pequenos e municípios, com caráter essencialmente rural, que estão 

submetidos a severas condições climáticas e a escassez de água.  

 

As análises realizadas mostraram dinâmicas muito complexas.  Confirmando a hipótese 

levantada foi possível observar que há muitos entraves institucionais para fortalecer o 

planejamento na escala municipal integrado e sensível ao equilíbrio socioambiental das 

cidades. Os programas, projetos e políticas pensados para a região da bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba são incipientes e muitas vezes conflituosos, mesmo no que concernem às 

intervenções governamentais. Concomitantemente à concentração dos espaços já 

historicamente adensados, grandes cidades e aglomerações urbanas, surgem novas 

aglomerações dinâmicas no interior do Estado como a da implantação de universidades 

federais como no caso de Monteiro. Ao acontecerem   sem   planejamento   e   suporte   de   

políticas   públicas   apropriadas, esses movimentos provocam impactos e conflitos 

socioambientais difíceis de serem evitados. 



 
Espera-se que as questões aqui apresentadas possam ser mais profundamente estudadas e 

seus resultados possam influenciar estudos e pesquisas voltadas ao desenvolvimento 

socioterritorial dos municípios brasileiros. O momento ainda é de construção da política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano e é preciso inovar, criar pontes e fortalecer os 

diálogos com as políticas de desenvolvimento ambiental e territorial para garantir 

efetivamente a função socioambiental da cidade e da propriedade.   Tal complexidade não  

pode  ser   compreendida  se   não     consideramos integradamente os processos espaciais 

em diferentes escalas (nacional-regional-local),  nos aspectos socioeconômicos,  físico-

territoriais,  ambientais  e  nas  complementaridades e articulações das relações urbano-

rurais, ou seja, a partir de uma abordagem que   ultrapasse debate fragmentário dos limites 

político-administrativos e esteja baseada na totalidade  das inter-relações que caracterizam 

o território: função, conteúdo social, relações e  mediações com o ambiente externo etc.  

Por fim, a  pesquisa  demonstrou que há grande necessidade de articulação, entre as 

várias dimensões espaciais das políticas territoriais:   ambiental, urbana, rural e dessas   

com   os   respectivos   instrumentos de planejamento e gestão do território e dos recursos 

hídricos.  
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