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Resumo: A Constituição Brasileira atribui ao município o papel de planejar e implementar 
diferentes políticas públicas em seu território. Relacionado ao planejamento e gerenciamento dos 
recursos hídricos esse ente federado não se apresenta com igual ponderação legal, sendo os Estados, 
o Distrito Federal e a União os principais responsáveis. Por outro lado, as políticas públicas 
aplicadas no município interferem na disponibilidade hídrica. A política de desenvolvimento 
urbano, previsto na Constituição Federal e regulamentado pelo Estatuto das Cidades, é um exemplo 
dessas políticas e que tem o Plano Diretor (PD) como um instrumento básico. Assim, considerando 
a necessidade de discutir possibilidades de maior integração entre as políticas de desenvolvimento 
urbano e a política de recursos hídricos, esse estudo avaliou a inclusão do tema “recursos hídricos” 
na agenda política dos municípios do Estado do Ceará. Desse modo, os PDs como um instrumento 
aglutinador de diferentes políticas setoriais foram analisados em 11 municípios Cearense buscando 
identificar aspectos relevantes que facilitem a integração entre a política urbana e a de recursos 
hídricos. A análise indicou diferentes estágios de integração dessas políticas, mas de maneira geral, 
a maioria dos municípios revelou pouca articulação das políticas de desenvolvimento urbano com a 
de recursos hídricos. 
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URBAN DEVELOPMENT AND WATER RESOURCES POLICIES 
INTEGRATION IN THE STATE OF CEARÁ 

 

Abstract - According to the Brazilian Federal Constitution the municipality government has the 
role of implement public policies in its territory. However, this government level (local level) it is 
not allowed to manage the water resources, once the States, Federal District and the Federal 
government are responsible. On the other hand, the local policies may interfere in the water 
availability. The policy of urban development, as described in the federal constitution and regulated 
by the Cities Statement, is an example of one of these policies, and has the Comprehensive Plan 
(CP) as a base plan. Therefore, considering the need to discuss possibilities for further integration 
between the urban development policies and resource policy, this study evaluated the inclusion of 
the topic "water resources" on the political agenda of the municipalities of the State of Ceará. Thus, 
the CPs were analysed in 11 municipalities of Ceará as a unifying instrument of different sectorial 
policies, in order to identify relevant aspects that facilitate the integration between urban policy and 
water resources. The analysis indicated different stages of integration of these policies, but, in 
general, most municipalities showed weak articulation between urban development and water 
resources. 
 
Key words: management instruments, comprehensive plan, water resources management. 
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1. INTRODUÇÃO 
No federalismo brasileiro a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm suas 

autonomias previstas constitucionalmente. Relacionado às competências de legislar sobre 
determinados temas, podem ser compartilhados ou exclusivos de alguns. Assim, geralmente sobre 
um mesmo território incidem várias leis ou instrumentos, que por vezes adotam visões diferentes de 
um mesmo problema (Martins, 2008). Nas áreas urbanas, por exemplo, incidem leis federais, 
estaduais e municipais. As leis mais conhecidas são as de parcelamento do solo, as resoluções do 
CONAMA, código de obras, o código florestal, planos diretores, planos de saneamento básico, 
planos de recursos hídricos, entre outras.  

Seguindo uma tendência mundial de descentralização do poder, a Constituição Federal de 
1988 (CF/88) fortaleceu os municípios transferindo para esse ente federado diferentes atribuições 
(Carneiro et al. 2010) entre as quais inclui “o adequado ordenamento territorial mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ordenação do solo urbano” (Inciso VIII do 
art. 30, CF/88).  Por outro lado, nesse mesmo texto constitucional a dominialidade da água foi 
atribuído somente aos Estados e a União. Essa atribuição é reforçada na Lei 9.433/1997, que 
regulamenta o Inciso XIX do artigo 21 da CF/88 e institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Como descrito, a gestão dos recursos hídricos não é atribuição prevista constitucionalmente 
para os municípios. No entanto, o planejamento e a implementação de muitas políticas urbanas são 
de responsabilidade desse ente federado. Tais políticas públicas têm impacto na disponibilidade 
hídrica na escala da bacia hidrográfica. Como exemplo de políticas que tem relação direta com a 
água pode ser citado à política municipal de saneamento básico, prevista na Lei 11.445 (Brasil, 
2007) e suas leis complementares, que inclui abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e a drenagem urbana.  

Dessa maneira, relacionado à água, o município se apresenta com dupla função. Por um lado 
são grandes usuários que transferem as externalidades que geram. Por outro lado, são responsáveis 
por prover diferentes políticas públicas que tem impacto direto na disponibilidade hídrica no 
território, seja na escala da bacia, seja na escala político-administrativa (Jouravlev, 2003).  
Relacionado à participação dos mesmos no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos (SINGREH) definido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, apesar dessa política 
não indicar formas de organizações no âmbito municipal, é prevista de forma direta através dos 
conselhos estadual e nacional de recursos hídricos e dos comitês de bacias hidrográficas. Em 
adicional, outra forma de participação prevista é através de representações por consórcios, 
associações intermunicipais e outros tipos de agrupamento como os conselhos municipais de 
políticas públicas. Entretanto, mesmo com a indicação das diferentes formas de participação do 
município na gestão dos recursos hídricos, a forma mais comum que se têm vivenciado é através 
dos comitês de bacias hidrográficas (Carneiro et al. 2012). 

Assim, o papel de planejamento e implementação das políticas públicas urbanas atribuídas 
aos municípios pela CF/88 e regulamentado pela Lei 10.257 (Brasil, 2001), conhecida como 
Estatuto da Cidade, não se apresenta com igual ponderação quando relacionado aos recursos 
hídricos. O aspecto particular dos entes federados brasileiro que considera a União, o Estado, o 
Distrito Federal e o Município com competências diferenciada e comum ao mesmo tempo, geram 
por vezes sobreposição ou concorrência de responsabilidades (Camargo, 2003).   

Nesse sentido, Carneiro (2010) aponta a necessidade de definir qual o papel fundamental do 
município na formulação e implantação das políticas públicas municipais que interferem nos 
recursos hídricos considerando os instrumentos previstos na política de desenvolvimento urbano 
como, por exemplo, os PDs, lei de uso e ocupação do solo, zoneamento, etc. Já Jacobi & Barbi 
(2007) destaca a necessidade urgente da articulação das políticas de recursos hídricos com as 
políticas socioambientais em todas as esfera do governo, inclusive no município.  
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 No Estado do Ceará, particularmente, são 184 municípios distribuídos em 11 bacias 
hidrográficas com 10 comitês de bacias. A bacia hidrográfica que possui maior número de 
municípios é a Metropolitana, com 31 municípios, já a que possui menos é a do Baixo Jaguaribe 
com nove municípios (COGERH, 2012). Dessa forma, em uma única bacia hidrográfica estão 
localizados diferentes municípios que compartilham os recursos hídricos e que também transferem 
suas externalidades à água.  

Relacionado à política urbana, dos 184 municípios do estado do Ceará, 105 (57%) são 
obrigados a elaborarem PDs pelos critérios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. O PD por sua 
vez, é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e têm grande importância pela 
sua característica de reunir outros instrumentos, inclusive os da política ambiental e de recursos 
hídricos.   

Assim, considerando a necessidade de discutir possibilidades de maior integração entre as 
políticas de desenvolvimento urbano e a política de recursos hídricos, esse estudo teve como 
objetivo analisar a inclusão do tema “recursos hídricos” na agenda política dos municípios do 
Estado do Ceará quando da elaboração de suas políticas urbanas. Desse modo, os PDs como 
instrumento aglutinador de diferentes políticas setoriais foram analisados em alguns municípios do 
Estado do Ceará buscando identificar aspectos relevantes que facilitem maior integração entre a 
política urbana e a de recursos hídricos. Em uma análise mais detalhada relacionado à existência de 
estudos específicos sobre recursos hídricos e o uso de instrumentos ambientais, foram analisados os 
PDs de 11 municípios dos quais tivemos acesso.  

 
 

2. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANA BRASILEIRA  
Segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010), 84% da população brasileira residem 

em áreas urbanas. As altas taxas demográficas nas cidades geram diversos problemas sociais, 
econômicos e ambientais. Para o enfrentamento desses problemas, como a desigualdade social e a 
deteriorização da qualidade dos recursos naturais é necessário uso de diferentes políticas setoriais. 
A política de desenvolvimento urbano e ambiental são exemplos de políticas importantes na 
promoção da função social e no desenvolvimento sustentável das cidades. Ambas as políticas 
tiveram um longo processo de evolução até sua instituição. 

A política urbana brasileira, por exemplo, foi instituída pela CF/88, que reservou um 
capítulo exclusivo para tratar do tema (Capítulo II). Anos depois, a Lei 10.257/2001, conhecida 
como Estatuto da Cidade, regulamentou os artigos 182 e 183 da CF/88 que tratam da política 
urbana. O Estatuto da Cidade é uma Lei Federal que têm caráter geral, assim para que a política de 
desenvolvimento urbana se torne exeqüível e considere as particularidades locais é necessário que 
cada município elabore seus PDs (Santin & Corte, 2010). 

Os PDs é uma exigência constitucional previsto para cidades com população superior a 20 
mil habitantes. Essa obrigatoriedade foi ampliada para outros municípios com a promulgação do 
Estatuto da Cidade que incluiu outras características. Assim, também são obrigados em elaborar 
esse instrumento, os municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, às 
áreas de especial interesse turístico e às áreas de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, além das situações em que o poder 
público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4° do artigo 182 da 
CF/88. 

Com o aspecto descentralizador da CF/88 o governo municipal ganhou, além de 
responsabilidades, autonomia em termos jurídicos, políticos, e em menor medida, fiscais 
(Fernandes, 2010). Nesse sentido, existe uma estratificação de competências entre os níveis do 
governo, centrado na esfera municipal as atribuições de legislar em matéria urbana (Carvalho, 
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2001). Com a autonomia dada aos municípios sobre a política urbana lhe foi dado também 
instrumentos que facilitem a execução dessa política para que, ao final, se concretize a função social 
da propriedade urbana almejada no texto constitucional.  

Os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade (Capítulo II, seção I) direcionado ao 
município são vários. Destes instrumentos cabe destacar que o plano diretor, a disciplina do 
parcelamento, do uso e da ocupação do solo e o zoneamento ambiental são os que têm forte 
relacionamento com a gestão dos recursos hídricos. O plano diretor, particularmente, é tido como 
instrumento básico da política de desenvolvimento urbano porque neste são reunidos todos os 
outros instrumentos que define como cada porção do território municipal cumprirá sua função 
social (Barros et al. 2010). Além disso, é através desse instrumento que o município exercendo o 
seu poder de regulação dos serviços públicos poderá integrar outras políticas setoriais, como por 
exemplo, a de recursos hídricos. Assim, devido à importância do PD, o Estatuto da Cidade define 
dez anos como prazo máximo para sua revisão, de modo que o mesmo não se torne obsoleto.  

 
 

3. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS URBANAS 
A Lei 9.433/97 descreve que a gestão dos recursos hídricos deve ser realizada sem dissociar 

os aspectos de quantidade e qualidade. No entanto, em áreas urbanas a manutenção da qualidade 
dos corpos de água tem si tornado um desafio cada vez maior devido aos diferentes problemas 
próprios de regiões urbanizadas. Um desses problemas é a redução da oferta de água devido à 
poluição dos corpos de água.  

Além disso, nesses últimos anos, a demanda de água tem aumentado muito. Esse aumento 
tem ocorrido, principalmente, devido às altas taxas demográficas e ampliação dos parques 
industriais nessas áreas. Acrescentado aos problemas de redução da oferta e aumento da demanda, 
ocorrem grandes desperdícios de água causados por deficiências nos sistemas de abastecimento de 
água e mau uso nas edificações. 

Nesse contexto de crise de oferta e demanda de água, o município, devido à ausência de 
políticas de desenvolvimento urbano, pode ser considerado um dos principais responsáveis pela 
poluição dos recursos hídricos (Santin & Corte, 2010). Assim, para possibilitar o planejamento 
urbano adequado, o plano diretor se apresenta como um instrumento com oportunidades de inclusão 
de diversas políticas setoriais que podem evitar ou minimizar sérios problemas nos recursos 
hídricos.   Dessa maneira, setores como, o parcelamento e ocupação do solo, esgotamento sanitário, 
drenagem urbana, coleta e destino adequado dos resíduos sólidos poderiam ser melhores 
gerenciados pelos municípios.  

A ocupação do solo, por exemplo, causa a impermeabilização da superfície e como 
conseqüência diminui o volume de água de recarga dos mananciais subterrâneos e aumentam as 
inundações. Nesse sentido, a definição de taxas máxima de ocupação do espaço urbano, com 
reserva de áreas para infiltração de água no solo pode ser útil na redução de impactos no ciclo 
hidrológico. Além disso, tem sido muito comum o uso de técnicas, conhecidas como 
compensatórias, para minimizar o impacto da urbanização no ciclo da água (Baptista et al. 2005). 
Tais técnicas facilitam a infiltração da água no solo e/ou amortece o hidrograma de vazões através 
do uso de pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração e bacias de infiltração. 

Outro aspecto importante é o combate e regularização de áreas ocupadas em locais que 
potencialmente podem trazer riscos aos recursos hídricos, como a ocupação das áreas de nascente e 
próximo aos mananciais superficiais. Nesse último aspecto o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) 
é uma ferramenta essencial.    
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4. POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DO ESTADO DO CEARÁ 

Com a promulgação da Lei nº 9.433/1997, os estados passaram a agilizar a instituição de 
suas políticas de recursos hídricos, tendo como referência a legislação federal. Alguns entes 
federados que já possuíam sua legislação, a exemplo do Ceará, revogaram suas leis e sancionaram 
outras, procurando adequar-se à lei federal e consoante com o previsto na CF/88. 

A legislação da Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará tanto na primeira versão, 
Lei nº 11.996/1992, quanto na sua atualização pela Lei nº 14.844/2010 coloca o município como 
um importante aliado no processo de gerenciamento da água reservando um capítulo (Da 
Participação dos Municípios) para tratar do tema.   

Relacionado à política urbana no estado do Ceará, representada no conteúdo dos Planos 
Diretores, 105 municípios são obrigados a elaborar esse instrumento por apresentarem as 
características previstas no Estatuto das Cidades. Entretanto, a confecção do PD pelo município não 
é garantia que esse instrumento apresente um conteúdo adequado. Assim, para evitar ambigüidades, 
a Resolução n° 34 de 01/07/2005 do Conselho das Cidades descreve o conteúdo mínimo exigido 
para confecção do PD. Cabe destacar que como recomendações, a resolução citada orienta que a 
universalização dos serviços de saneamento básico deve ser realizada de forma integrada com as 
políticas ambientais e de recursos hídricos.   

Nesse sentido, o Ministério das Cidades com apoio do Conselho Federal e Estadual de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA/CREA) realizaram, entre outubro de 2006 e março de 2007, 
um estudo para diagnosticar o conteúdo e o estágio de elaboração dos PDs. Nessa pesquisa foram 
entrevistados representantes políticos, técnicos e a sociedade civil de 1.552 municípios distribuído 
em todo País. Os resultados desse estudo estão disponíveis em: http://www.cidades.gov.br. 

Devido às dificuldades de acesso aos municípios e as informações, no Ceará foram 
entrevistados 88 dos 105 municípios obrigados a elaborarem o PD. As informações fornecidas pelos 
entrevistados indicaram que até aquela data os PDs de apenas 29 municípios tinha sido revisados e 
aprovados, em 3 municípios a revisão estava em aprovação, 33 municípios a revisão estava em 
desenvolvimento, 16 não tinha PD e 7 outros não souberam informar a existência ou estágio de 
desenvolvimento do PD. 

Nessa mesma pesquisa, buscou-se identificar os municípios que realizaram estudos 
específicos sobre diferentes setores como, transporte e mobilidade, educação, habitação, saúde 
pública, recursos hídricos, entre outros. Relacionado aos recursos hídricos a pesquisa indicou que 
apenas 10 municípios realizaram estudos específicos relacionado a esse setor para compor os PDs.         

Outro estudo realizado pela Rede de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos 
Diretores Participativos teve o objetivo de avaliar o conteúdo dos planos diretores com maior 
profundidade. O estudo foi liderado pelo Ministério das Cidades, em parceria com outros órgãos 
federais e estaduais que avaliou o conteúdo de 526 PDs de diferentes municípios. No Ceará, 
especificamente, foram avaliados 25 PDs municipais (Tabela 1). Os resultados desse segundo 
estudo estão disponíveis em: http://www.cidades.gov.br/index.php/inicio-snpu/96/657-ceara. 

Particularmente a Política de Saneamento Ambiental, que é um importante setor que se 
relaciona com os recursos hídricos, o segundo estudo citado revelou pouca articulação com os PDs. 
Assim, a universalização dos serviços de saneamento ambiental se traduz em instrumentos 
específicos nos PDs em apenas quatro dos 25 municípios estudados. 

Os objetivos, diretrizes e o estabelecimento de prazos para elaboração dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico (PMSB), somente os municípios de Russas, Forquilha, Coreau, 
Fortaleza, Eusébio prevê a elaboração do plano e seu respectivo prazo. Em Ubajara, Icó, Farias 
Brito e Redenção há a previsão dos planos de saneamento, mas sem prazos. Nos outros municípios 
analisados (Tabela 1) não há previsão de elaboração desses planos.  
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Tabela 1. Relação dos municípios Cearense que tiveram seus PDs avaliados pela Rede de Avaliação 
e Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos  

Município 
Número 
da Lei 

Data de 
aprovação* 

Município 
Número 
da Lei 

Data de 
aprovação* 

Aquiraz - - Nova Russas 655 23/06/ 2008 
Beberibe 002 04/04/2007 Ocara 550 29/02/2008 

Brejo Santo 466 30/12/2003 Pacatuba 002 11/12/2007 
Chorozinho 415 28/11/2007 Redenção 1.258 12/12/2007 

Coreaú 482 19/06/2008 Russas 1188 20/08/2008 
Eusébio 784 08/12/2008 Santana do Acaraú 637 20/12/2007 

Farias Brito 1.231 03/07/2008 São Benedito 658 25/06/2008 
Forquilha 319 11/06/2008 Sobral 028  15/12/2008 
Fortaleza 415 28/11/2007 Tabuleiro do Norte 882 10/10/2006 

Icó 545 28/03/2003 Ubajara 713 29/06/2004 
Irauçuba 563 05/10/2007 Quixadá 1.903 14/04/2000 
Itarema 373 01/04/2008 Jaguaribe - - 

 Juazeiro do Norte 2.572 08/09/2000 
* Primeira versão ou revisão; (-) houve divergências sobre o número e data de aprovação da Lei 
Fonte: Ministério das Cidades (www.cidades.gov.br) 

 
O zoneamento ambiental, que é outro instrumento importante para gestão dos recursos 

hídricos, principalmente para elaboração dos planos de bacias hidrográficas, está previsto nos PDs 
dos municípios de Chorozinho, Aquiraz, Russas, Forquilha, Coreau, Fortaleza, Beberibe, Brejo 
Santo, Farias Brito, Tabuleiro, Redenção e Ocara, mas na maioria dos casos não está vinculado a 
outros instrumentos.   

Em uma análise mais detalhada, com base em uma amostra de 11 planos diretores de 
municípios do Estado do Ceará, esse trabalho apresenta a avaliação de seis aspectos, que 
consideramos importantes, na conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos (Tabela 2).   

O primeiro aspecto analisado foi à presença de diretrizes gerais ambientais com ações de 
conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos. Nesse aspecto, todos os municípios 
indicaram algum tipo de ação. No entanto, apenas o município de Maracanaú apresenta estudos 
específicos sobre recursos hídricos incluindo a drenagem urbana. As resoluções do CONAMA são 
enfatizadas em sete municípios. 

Em relação à ocupação de áreas alagáveis e de risco, dos 11 municípios estudados sete 
possuem normas no seu PD que impedem a ocupação dessas áreas. Já quanto à impermeabilização 
do solo, seis possuem normas no PD que exigem áreas livres nos lotes para infiltração das águas 
pluviais para minimizar problemas de alagamentos em eventos de chuvas intensas. 

A incorporação do gerenciamento integrado dos recursos hídricos, através da gestão do meio 
ambiente de forma integrada aos órgãos do Estado e da União, somente nos PDs de três municípios 
está presente essa tarefa.  
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Tabela 2 – Relação dos 11 municípios do Estado do Ceará que tiveram seus Planos Diretores 
analisados relacionado aos aspectos de conservação, uso e gestão de recursos hídricos. 

Descrição  

Municípios 

M
ar

ac
an

aú
 

A
qu

ir
az

 

E
us

éb
io

  

O
ca

ra
 

F
or

ta
le

za
 

Ir
au

çu
ba

 

N
ov

a 
R

us
sa

s 

Q
ui

xa
dá

 

R
us

sa
s 

S
ão

 
B

en
ed

it
o 

S
ob

ra
l 

Diretrizes gerais ambientais - ações de 
conservação, proteção e preservação dos 
recursos hídricos 

           

Estudos específicos na área de recursos 
hídricos (incluindo a macrodrenagem e 
microdrenagem)  

 
                    

Obedecer às normas gerais do CONAMA, 
principalmente em relação às águas residuárias 
industriais e urbanas 

 
  

         

Normas que impeçam a ocupação de áreas 
alagáveis e de risco            
Exigência de área livre nos lotes para 
infiltração natural de parcela das águas pluviais            
Incorporar o gerenciamento dos recursos 
hídricos às tarefas da gestão do meio ambiente 
do município de forma integrada aos órgãos do 
Estado e da União 

    
         

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão integrada dos recursos hídricos considerando os diferentes aspectos (como quantidade 
e qualidade) e diferentes agentes (como a União, Estados e Municípios) é uma tarefa de alta 
complexidade e que geram muitas dificuldades. Uma dessas dificuldades é a falta de articulação 
entre as políticas de desenvolvimento urbano, na escala do município, e a política de recursos 
hídricos que tem como unidade de gestão a bacia hidrográfica.    

O PD, por sua vez, é um instrumento importante da política de desenvolvimento urbano, pois 
têm a possibilidade de articular diferentes políticas setoriais. Nesse sentido, esse estudo analisou o 
nível de articulação entre as políticas de desenvolvimento urbano dos municípios do Estado do 
Ceará e política de recursos hídricos. A análise foi realizada através dos PDs de 11 municípios do 
Ceará e os resultados indicaram diferentes níveis de articulações, mas que de forma geral, a maioria 
dos municípios revelou pouca articulação entre as duas políticas citadas.    
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