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Resumo – A intensa ocupação das áreas urbanas gera um estresse considerável nos sistemas de 
drenagem, resultando em enchentes e alagamentos. Devido a isso, medidas de controle de enchentes 
vêm sendo desenvolvidas com foco na restauração da capacidade de detenção e armazenamento da 
água nas bacias hidrográficas, dentre as quais se destacam medidas não estruturais, como por 
exemplo, a cobrança pela drenagem urbana. O presente trabalho propõe o conceito do “inundador-
pagador”, no qual a cada usuário é atribuída uma parcela da responsabilidade pela cheia; e tarifas 
são aplicadas conforme as vazões de pico resultantes. O conceito é testado combinando-se um 
modelo de simulação chuva-vazão com um modelo de otimização com abordagem de programação 
estocástica de duplo estágio. A função objetivo minimiza o custo total esperado de manejo de cheias 
em uma área urbana, considerando o custo de oportunidade de áreas permeáveis no primeiro 
estágio. Os custos da cobrança incidente sobre as vazões de pico resultantes são calculados no 
segundo estágio, vinculados à probabilidade de ocorrência de diferentes eventos hidrológicos. Os 
resultados indicam que a conservação da área permeável, assim como a cobrança pela drenagem 
urbana, levam à diminuição nas vazões de pico e consequentemente na intensidade e frequência de 
alagamentos. 
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ECONOMIC INSTRUMENT FOR CONTROL OF URBAN DRAINAGE 
 
Abstract – The intense occupation of urban areas generates considerable stress on drainage 
systems, resulting in flooding and overflow. Because of this, flood control techniques have been 
developed with a focus on restoring the capacity of detention and storage of water in river basins, 
among which are non-structural techniques, such as charging for urban drainage. This paper 
proposes the concept of "pay-per-hydrograph", in which each user is allocated a share of the 
responsibility for floods and rates are paid according to the peak flows resulting. The concept is 
tested by combining a simulation model with a rainfall-runoff model optimization approach with 
two-stage stochastic programming. The objective function minimizes the total expected cost of 
flood management in an urban area, considering the opportunity cost of permeable areas in the first 
stage. The costs of collection levied on peak flows are calculated resulting in the second stage, 
linked to the probability of occurrence of different hydrological events. The results indicate that the 
retention of permeable area and the charge for sewer lead to a reduction in peak flow and 
consequently the intensity and frequency of flooding. 
 
Keywords – Best Management Practices, Hydrologic Modeling, Optimization Modeling, 
Collection by Urban Drainage, Economic Instrument. 
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INTRODUÇÃO 
Ao impermeabilizar uma determinada área para o uso urbano, o usuário interfere nos 

processos hidrológicos existentes na bacia. Dentre os vários processos, podemos destacar a redução 
da infiltração e aumento da velocidade do escoamento superficial. 

Esses processos são responsáveis por um serviço ambiental importante: a regulação no fluxo 
de escoamento da água. Em condições naturais, os processos destacados contribuem para que o 
volume da água precipitado sobre a bacia seja liberado de forma distribuída no tempo e no espaço. 

Ao interferir nesses processos hidrológicos, a ocupação urbana restringe o serviço ambiental 
de regulação no fluxo de escoamento, gerando como externalidade as inundações 
(GOONETILLEKE et al., 2005 e BARBOSA et al., 2012). 

De modo geral, cada usuário urbano é responsável por uma parcela da inundação gerada 
quando toma decisões que interferem no regime hidrológico da bacia (como exemplo, a 
impermeabilização do solo). Os impactos no hidrograma de resposta da bacia variam conforme a 
localização da interferência, sua magnitude, o tipo de solo, a topografia do terreno, o regime de 
chuvas, dentre outros.  

Frequentemente, medidas de controle de cheias urbanas têm focado em restringir a magnitude 
das interferências (ex: limitar áreas impermeáveis ou criar volumes de detenção nos lotes) sem levar 
em consideração os demais aspectos que condicionam o hidrograma de resposta da bacia. Medidas 
com esse enfoque podem penalizar injustamente alguns usuários, especialmente aqueles localizados 
em áreas mais favoráveis do ponto de vista hidrológico (ex: topografia, tipo de solo), às quais, para 
uma mesma interferência (ex: área impermeável) poderiam resultar em um hidrograma com vazão 
de pico menos acentuada. 

Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de  um instrumento econômico 
para o controle de cheias urbanas, com foco na resposta hidrológica da bacia (hidrograma e vazão 
de pico). O objetivo geral do trabalho é contribuir para uma melhor e mais justa distribuição de uma 
taxa de drenagem urbana aos usuários, minimizando o custo total da drenagem urbana por bacia e 
atenuando os picos de vazão gerados. Neste estudo é apresentado o conceito “inundador-pagador”, 
onde cada grupo de usuários paga pela externalidade gerada (na forma de uma vazão de pico). Essa 
externalidade é função das decisões de uso do solo e das características ambientais da bacia 
hidrográfica. 

 
INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE DRENAGEM URBANA 

São cada vez maiores os gastos com a drenagem urbana no Brasil devido o crescimento 
acelerado das cidades. Apesar desse crescimento, os municípios não recebem aumento nos seus 
orçamentos com o aumento das obras de drenagem e da manutenção das mesmas. Dessa forma, 
surge a necessidade de se obter recursos próprios através do financiamento da drenagem urbana 
(GOMES et al., 2008). Além disso, o serviço de drenagem urbana possui características de bem 
público, não possuindo, portanto, preço definido; logo, é necessária a ação coletiva do Estado para 
corrigir as falhas de mercado (MAY et al., 2003 e CANÇADO et al., 2006). 

Várias são essas maneiras de corrigir essas falhas e prover esse recurso financeiro através de 
um instrumento econômico. Segundo Baptista e Nascimento (2002), na França esse financiamento 
se dá através de impostos específicos, complementados por recursos do governo central e 
investimentos pontuais de agências e órgãos ministeriais. Na Inglaterra e na Alemanha são cobradas 
taxas acopladas ao consumo de água (BARRAQUE, 1995 apud GOMES et al., 2008 e HAARHOF, 
1996). Em Zurique, na Suíça, a taxa de drenagem urbana é cobrada em função da área 
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impermeabilizada (ANTENER, 1999 apud GOMES et al., 2008). Segundo Marcon e Vaz Junior 
(1999), no município de Santo André (São Paulo) há a cobrança de uma taxa de drenagem em 
função das áreas cobertas dos imóveis. 

A Lei Federal 9.433 (BRASIL, 1997), da Política Nacional de Recursos Hídricos, possibilita a 
cobrança pela drenagem urbana em seu artigo 12. De acordo com Nascimento et al. (2003), a 
cobrança através de uma taxa possibilita uma distribuição socialmente mais justa dos custos com o 
sistema, onerando mais aos usuários que mais o utilizam. 

Conforme Gomes et al. (2008), a melhor forma de se cobrar pela taxa de drenagem das águas 
urbanas, não é acoplada ao consumo de água, como é feito na Alemanha e Inglaterra, mas 
separadamente, para que os usuários visualizem o valor desse serviço e saibam que este está 
relacionado diretamente com o uso individual pelos serviços de drenagem. No Brasil, existem 7 
diferentes métodos de cálculo para a proposição de uma taxa de drenagem urbana (CUCIO, 2009). 
Por relevância, serão citadas e explicadas duas dessas metodologias nesse trabalho. 

Na metodologia desenvolvida por Tucci (2002), o cálculo da taxa de drenagem urbana (Eq.1) 
leva em consideração a parcela de solo impermeabilizada dos imóveis, em que: 

)632,043,28(*)100/*( 1iCuATx i +=                                                                     (1) 

Onde Tx é a taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel; A é a área do lote em m²; i1 é o percentual de 
área impermeabilizada do imóvel e Cui o custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m². Sendo 
que Cui é obtido pela seguinte fórmula (Eq. 2): 

 
)*842,08,15(/)*100( ii AAbCtCu +=                                                                   (2) 

Onde Ct é o custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de R$; Ab é a 
área da bacia em Km² e Ai a parcela de área da bacia impermeabilizada, em %. 
 

A outra metodologia define a taxa de drenagem urbana através do custo médio (CUCIO, 
2009). Para isso é necessário o conhecimento de todos os custos envolvidos nos serviços de 
drenagem (CT), que equivale à soma do custo de implantação com o custo de manutenção do 
sistema. A partir desse dado, tem-se o custo médio (CME) relacionado ao volume de água lançado 
na rede de drenagem (Eq. 3): 

)/( VvvCTCME j += ∑                                                                                          (3) 

Onde CT é o custo total do sistema de drenagem; Σvj é o volume produzido na área de lotes coberta 
pelo sistema de drenagem e Vv é o volume produzido nas áreas públicas (vias, praças, etc.) cobertas 
pelo sistema. É também possível, a partir desse método, ter o custo médio relacionado à 
impermeabilização do solo (Cme). Este é dado pela fórmula seguinte (Eq. 4): 

)/( aivaCTCme j += ∑                                                                                          (4) 

Onde aj é a área impermeabilizada do lote; Σaj é a parcela de solo impermeabilizada pelos imóveis 
na área urbana coberta pelo sistema de drenagem e aiv é a parcela do solo impermeabilizada pelas 
vias na área urbana coberta pelo sistema. 
 

Essas metodologias apresentam como vantagem a cobrança pela drenagem urbana através de 
uma variável importante, a porcentagem de solo impermeabilizada na bacia, o que não é tratada na 
maioria das cidades brasileiras. Grande parte das vezes essa taxa é fixa para todos os usuários 
(moradores). Porém, como desvantagem esses métodos não levam em consideração outras variáveis 
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importantes no cálculo da taxa de drenagem urbana e no custo total pela drenagem, como a 
declividade do terreno, as chuvas que realmente ocorrem na bacia, as técnicas estruturais de 
controle de enchente que podem ser utilizadas na mesma, a vazão de pico resultante, entre outros.  

Nesse contexto, o presente trabalho propõe um instrumento econômico que leva em 
consideração essas variáveis, contribuindo para o estabelecimento de uma taxa de drenagem urbana 
socialmente mais correta, a partir da minimização do custo combinado da cobrança e de medidas de 
controle. 

 
METODOLOGIA 

A avaliação e escolha do instrumento econômico é uma importante decisão que deve ser 
tomada em relação à cobrança pela drenagem urbana. O conceito abordado nesse trabalho define a 
taxa de drenagem urbana como função da vazão de pico produzida por um evento de chuva; sendo 
que esta vazão de pico varia com a alteração da área permeável e com outras características locais 
(topografia, capacidade de infiltração, intensidade das chuvas). Para aplicação do conceito foram 
combinados um modelo de simulação hidrológica e um modelo de otimização estocástica.  

Para o modelo hidrológico foi adotada a ferramenta computacional Storm Water Management 

Model (SWMM), que é um sistema de apoio à decisão de gestão de águas pluviais desenvolvido 
para representar de forma objetiva os processos envolvidos no escoamento superficial de bacias e de 
condutos (GARCIA; PAIVA, 2005). O modelo de otimização foi construído na plataforma GAMS 
(General Algebraic Modeling System). 

O modelo de otimização considera diferentes tormentas, cada uma com uma probabilidade de 
ocorrência. Essas tormentas são aqui denominadas de eventos hidrológicos e constituem a 
realização de um processo estocástico. O modelo tem estrutura de duplo estágio e permite a 
modelagem de uma estrutura de decisão envolvendo decisões permanentes e temporárias. As 
decisões permanentes são modeladas no primeiro estágio, enquanto que as decisões temporárias são 
modeladas no segundo estágio, como recurso a uma provável vazão de pico resultante. 

A Figura 1 mostra o Diagrama de Decisão geral do problema. O primeiro estágio trata-se das 
decisões permanentes de não ocupação, que considera os custos de oportunidade referentes à área 
permeável em cada sub-bacia (i). O custo referente à cobrança de drenagem urbana depende da 
chuva ocorrida (evento hidrológico j) e da vazão de pico resultante, que é dada no segundo estágio. 

 
Figura 1 – Diagrama de Decisão (os quadrados se referem às decisões e os círculos aos eventos estocásticos) 
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Para o presente problema, busca-se minimizar o custo total esperado (esperança matemática) 
do controle de cheias. Tal custo é composto por duas partes. A primeira parte inclui o custo 
referente à decisão (permanente) de não impermeabilizar uma parcela da área (custo de 
oportunidade), custo C1,  dado pelo produto APi*CAPi. A segunda parte inclui o custo referente ao 
valor esperado do total cobrado (tarifas) sobre as possíveis vazões de pico que podem ser geradas 
em função da área impermeabilizada no 1º estágio e da respectiva probabilidade de ocorrência das 
chuvas (custo C2). A função objetivo (Eq. 5) minimiza o custo total do controle de cheias urbanas 
(CT), somando-se o custo do primeiro estágio (C1) com o custo do segundo estágio (C2): 

CT = APi *CAPi + Pj *
j

∑ COBi, j                   (5)                                                           

Onde APi é a área permeável na sub-bacia i, em km2 e CAPi é o custo de oportunidade da área 
permeável na sub-bacia i, em R$/km2. No segundo estágio, j são os eventos hidrológicos e Pj é 
probabilidade dos mesmos. COBi,j é uma função de custo referente à tarifa cobrança de drenagem 
urbana na sub-bacia i, no evento hidrológico j, em R$, dada pela equação (Eq. 6): 

jii QPb

iji eaCOB ,*
, *=                                                                                                                (6) 

Onde ai e bi são parâmetros da curva de QP x COB e QPi,j é a vazão de pico na sub-bacia i, no 
evento j, em m3/s. A expressão matemática para a vazão de pico é dada pela  (Eq. 7), obtida a partir 
de simulações hidrológicas no SWMM, variando-se a área impermeável de 0 a 100% da bacia (de 5 
em 5%), e encontrado a vazão de pico resultante para cada combinação de porcentagem de área 
impermeável e chuva provável. Para evitar trabalho manual excessivo, as simulações foram 
gerenciadas por um script externo. 

jiijiijiijiji ddAPccAPbbAPaaQP ,,
2

,
3

,, )*()*()*( +++=                                       (7) 

Onde aa, bb, cc e dd são parâmetros de ajuste da curva AP x QP. O polinômio de 3o grau 
apresentou boa aderência aos valores calculados, com R2 superior a 0,99. 

 

PROVA DE CONCEITO 
 Para exemplificação do conceito, foi utilizada uma área de estudo (i=1) pertencente à Bacia 

do Cercadinho (Região Oeste de Belo Horizonte) de 1,1778 km2 (AT). 

O custo de oportunidade da área permeável na bacia escolhida (CAP) foi calculado utilizando 
dados do valor médio do m2 de lotes na região, do CUB/m2 - Custo Unitário Básico (SINDUSCON, 
2007) e dos custos de construção não envolvidos no CUB (fundações, elevadores, obras e serviços 
complementares, impostos, taxas cartoriais, projetos, publicidade e propaganda). O resultado foi de: 
CAP = 1,346x109 R$/km2. 

Os parâmetros de probabilidade e de intensidade da chuva dos eventos hidrológicos j foram 
calculados a partir da equação IDF (intensidade-duração-frequência) regionalizada para Região 
Metropolitana de Belo Horizonte proposta por Pinheiro e Naghettini (1998) - Eq. 8: 

tTanualjdT Pdi ,
5360,07059,0

,, **76542,0 µ
−

=
                                                                 (8) 

 

Onde jtTi ,,  é a intensidade de precipitação média de duração d, do local j, associada ao período de 
retorno T (mm/h); d é a duração da precipitação (h); Panual é a precipitação total anual média do 

local j (mm) obtido através das isoietas e tT ,µ  é o quantil adimensional regional, correspondente às 
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probabilidades anuais de Gumbel. Para a duração da chuva foi considerada o valor de 2 horas 
(t=2h). Foi considerado também o valor da Panual = 1400 mm, conforme dados locais. Assim, 
variando os valores do tempo de retorno, foi possível calcular as intensidades e probabilidades dos 
eventos de chuva (j). A partir desses dados foi possível calcular o valor médio das tormentas (Im) 
(Eq. 9) e sua probabilidade de ocorrência (P) (Eq. 10) (Tabela 1). 

2/)supinf(Im jjj II +=                                                                                 (9)      

 2/)11( 1+
−= jjj PPP                                                                                          (10) 

Tabela 1 – Valores de Probabilidade (P) e intensidade(I) calculados 
Intervalo de I 

Prob. 
Evento Hidrológico Inferior (mm/h) Superior (mm/h) Médio (mm/h) 

hid1 – TR = 1,25 anos 15,56 18,76 17,16 0,15 
hid2 – TR = 2 anos 18,76 23,11 20,94 0,30 
hid3 – TR = 10 anos 23,11 32,79 27,95 0,40 
hid4 – TR = 20 anos 32,79 36,51 34,65 0,05 
hid5 – TR = 50 anos 36,51 41,32 38,92 0,03 
hid6 – TR = 100 anos 41,32 44,89 43,11 0,01 
hid7 – TR = 200 anos 44,89 48,5 46,7 0,01 

 

Com estas tormentas foram gerados hietogramas de chuvas de projeto com emprego do 
Método de Huff, considerando o tempo de duração da chuva de 2,0 horas. 

A curva ideal para o cálculo da tarifa da cobrança ainda é objeto de pesquisa, entretanto, na 
presente versão do modelo foi adotada uma curva exponencial para a função COB, por duas razões 
principais: (a) resulta em menores valores cobrados para vazões baixas, e (b) apresenta um rápido 
aumento nos valores cobrados na medida em que a vazão se aproxima de um valor “limite” de 
referencia. Este último pode, por exemplo, representar a capacidade existente de elementos do 
sistema de drenagem. Dessa forma, evita-se o emprego de uma equação de restrição, 
proporcionando maior flexibilidade ao modelo de otimização e consequentemente menor chance de 
problemas de factibilidade.  

 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Para exemplificar o conceito proposto, o modelo de otimização foi executado para duas 
situações possíveis: com a cobrança e sem cobrança. Foram encontrados os resultados conforme 
Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2  – Custos referentes às simulações com cobrança e sem cobrança 
Variáveis Com Cobrança Sem Cobrança 
CT (R$) 1.016.100.000,00 0,00 
C1 (R$) 1.016.083.300,66 0,00 
C2 (R$) 16.699,34 0,00 

AP (Km2) 0,755 0,00 
%AP 64,10 0,00 
%AI 35,90 100,00 

 
 

No presente exemplo, o custo total mínimo esperado para o controle de cheias urbanas ocorre 
quando 64,1% da área da bacia é permeável. Atualmente, a área estudada conta com 85,5% de área 
permeável. Ainda seria possível urbanizar 21,39% da área total, mantendo-se as vazões de pico 
compatíveis com a estrutura de drenagem existente (TR = 100 anos). Porém, para uma chuva de 
período de retorno de 200 anos (hid7), a estrutura não suportaria a vazão calculada de 23,5 m3/s.  
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Tabela 3 – Resultados encontrados para as simulações com cobrança e sem cobrança 

Chuva 
Com Cobrança Sem Cobrança 

QP (m3/s) COB (R$) COB/AI (R$/m2) QP (m3/s) 
hid1 4,3 13,102 3,09752E-05 12,1 
hid2 5,4 24,84 5,87256E-05 14,7 
hid3 9,2 244,426 0,000577581 19,9 
hid4 13,9 4108,816 0,01 24,3 
hid5 17,2 30699,629 0,073 27,3 
hid6 20,6 235650,00 0,557 30,3 
hid7 23,5 1310900,00 3,099 32,9 

 

Se a taxa de drenagem não existisse, ou seja, o custo de segundo estágio fosse zero, e os 
outros parâmetros e variáveis fossem mantidos, as vazões resultantes seriam maiores (Figura 3), 
causando inundação a partir de uma chuva de 25 anos de tempo de retorno (hid4).  

 
Figura 3 – Gráfico de vazão de pico (QP) para as 7 chuvas existentes 

 
 Quanto aos custos que envolvem o CT pode-se perceber que quanto maior a área permeável 

(menor é a vazão) maior é o custo de oportunidade (valor do 1º estágio) e menor é o custo esperado 
pela tarifa da cobrança (valor do 2º estágio). 

Quanto às tarifas pela drenagem urbana, constata-se que os valores aplicados motivam a 
criação de áreas permeáveis por parte do "inundador-pagador", evitando que vazão de pico 
ultrapasse o limite de referência estabelecido e cause enchentes com frequência pré-determinada. 
Essa cobrança poderia ser implantada e calculada com relação às chuvas ocorridas durante o ano e 
da vazão máxima produzida pela bacia naquele ano; e cobrada de associações de moradores 
representando cada sub-bacia i do sistema, que distribuiria o custo entre os usuários conforme 
critérios de rateio pré-estabelecidos. Outras formas de implementação são objeto de investigações 
futuras. 

É possível obter diferentes resultados para o valor da área permeável ajustando-se a curva (6). 
Idealmente, tal curva deve representar as demandas e anseios dos usuários da bacia em relação aos 
problemas existentes de enchentes. Nesse aspecto, é importante que sejam estudados e identificados 
os reais trade offs entre gastos com expansão do sistema de drenagem e custos impostos pelo 
controle de cheias, uma vez que a redução na área permeável irá aumentar a vazão de pico 
resultante e a frequência de inundações. No presente exemplo, reduzindo-se a área permeável dos 
64,1% produzidos pelo modelo, para 55,2%, a vazão de pico (chuva de 100 anos) aumentaria de 
20,6 m3/s para 22,4 m3/s. Esse último valor é superior à capacidade atual do sistema de drenagem 
(21 m3/s).  

Em relação aos custos totais do controle de cheias, teríamos uma redução de 13,9% (de 
R$1,016x109 para R$0,874x109), sendo que o valor pago em tarifas (custo C2) por m2 de área 
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impermeabilizada seria reduzido de R$0,557/m2 para R$0,536/m2. A viabilidade dessa alteração 
depende dos custos de expansão do sistema de drenagem local. Entretanto, cabe destacar que 
embora uma eventual expansão no sistema resolva o problema de inundações localmente, o pulso 
de cheia produzido irá contribuir para a sobrecarga do sistema de drenagem de jusante, nesse caso o 
Ribeirão Arrudas, cujo extravasamento tem potencial para causar danos de ordem de magnitude 
superior.  

Dessa forma, pode-se concluir que a cobrança pela drenagem urbana é um instrumento 
econômico que colabora diretamente no controle de cheias, mantendo ou recuperando a capacidade 
da bacia em prover o serviço ambiental de regulação de fluxo. Sua aplicação é especialmente 
importante em bacias ainda pouco ocupadas, para que se possa determinar qual a ocupação 
considerada ideal pelos usuários, bem como seu impacto presente e futuro nos custos de obras de 
drenagem e uso de recursos públicos.  
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