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Resumo:
Introdução:Atualmente, a questão ambiental e de dano aos recursos hídricos vêm assumindo
posição de destaque nas discussões sobre o futuro econômico e social da sociedade. Esse fato
ocorre devido às diversas vias de ocorrência de danos ambientais pelas atividades humanas.
Objetivo:Propiciar reflexão acerca dos danos aos recursos hídricos e apresentar alguns
instrumentos de tutela. Metodologia:Trata-se de pesquisa exploratória, realizada por meio de
consulta à legislação pertinente, especialmente, a norma que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos.Resultados e Discussão:O tema água constitui um dos mais relevantes do
mundo contemporâneo. Assim, cientistas revelam que esse assunto apresenta potencial para
ser o próximo deflagrador das crises e conflitos mundiais. Mesmo com toda relevância os
danos aos recursos hídricos não cessam, seja pelo lançamento de esgotos sanitários, atividade
industrial, minerárias e outras. Como suporte ao modelo de gestão de recursos hídricos, a Lei
nº 9.433/1997, art. 5º,apresenta os seguintes instrumentos para a tutela das águas: i) os Planos
de Recursos Hídricos; ii) o enquadramento dos corpos de água em classes; iii) a outorga de
direitos de uso; iv) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e v) o sistema de informação
sobre recursos hídricos. Conclusão: A água é bem de domínio público, recurso natural
limitado e dotado de valor econômico. A instituição de instrumentos de tutela para a
preservação das águas possui grande relevância na preservação de sua quantidade e qualidade.
Embora os instrumentos já estejam contemplados na legislação, visando a tutela deste
importante bem de uso comum do povo, que é a água, compete ao Poder Público e à
coletividade contribuir para efetivá-los.
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