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Resumo – No presente artigo é descrita a análise de quanto é necessário reduzir a 

impermeabilização do solo no cenário de saturação urbana, permitida pela Lei de Zoneamento, para 

que os custos das propostas de intervenção em uma das bacias estudadas no Plano de Drenagem 

Urbana para ao Município de Franca sejam reduzidos de forma significativa. Para isso foram feitas 

diversas simulações hidrológicas para o cálculo das descargas máximas durante o desenvolvimento 

do plano de drenagem. Foi possível verificar a redução dos custos de investimento em função da 

redução das áreas impermeáveis. Os estudos apresentados neste artigo mostram uma redução 

significativa, cerca de 25% nos custos propostos para o cenário de saturação da bacia, onde 

diminuiu-se em 50% o valor da taxa de impermeabilização no mesmo cenário. 
 

Palavras-Chave – Impermeabilização, Custos e Drenagem Urbana. 
 

 

INFLUENCE CONTROL OF  URBAN IMPERVIOUS SURFACE IN 

COST OF DRAINAGE SYSTEM 
 

Abstract – This paper describes an analysis of how many reduction of the urban impervious 

surface is necessary in saturation scenario, permitted by the zoning law, so that the costs of the 

proposed intervention in one basin studiet at“Plano de Drenagem Urbana para o Município de 

Francaare significantly reduced. Hydrological Simulations were maked  for the calculation of 

maximum discharges during the development of the drainage plan. It was possible to verify the the 

reduction of investment costs due to the reduction of i urban impervious surface. This study shows 

the rsignificantly reduce about 25% of  the costs for the proposed scenario in which were reduced 

50% of the rate on urban impervious surface in saturation. 

 

Keywords – Impervious Surface, Costs and Urban Drainage.  
 

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente a organização das cidades se dá em torno dos corpos d’água principais, tendo 

em vista que essas áreas próximas às várzeas eram áreas planas para as quais os vilarejos se 

expandiam após um primeiro momento de organização, dado em pontos mais estratégicos tais como 

as colinas. Com o crescimento da população e a consolidação da ocupação, ocorre a expansão da 

mancha urbana e o adensamento populacional. Estes fatores, acompanhados pelo desenvolvimento 

de novas formas de organização do território, trazem consequências ao sistema de recursos hídricos 

do território em questão.   
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), na década de 1950, a 

população urbana total era de 18.782.891habitantes, saltando para 160.925.792 habitantes no final 

da década de 2010, sendo que a população rural nas mesmas décadas decaiu de 33.211.506 para 

29.830.007. Nesse período observa-se um aumento de quase 10 vezes da população urbana, 

enquanto que para a população rural houve um pequeno decréscimo. A Figura 1 demonstra esse 

comportamento. 

 

 
Figura 1 - Crescimento Urbano Brasileiro.(IBGE, 2011) 

 

O aumento de geradores de impermeabilização nas cidades como as vias pavimentadas, 

coberturas e estacionamentos, associados à falta de um direcionamento preciso do uso e ocupação 

do solo ou do código de obras dos municípios, resulta na sobrecarga do sistema de drenagem local 

com picos de vazão que não podem ser absorvidos pela infraestrutura instalada, ocasionando as 

inundações que assolam diversos municípios no país.  

Para solucionar os problemas de inundações o Plano de Drenagem Urbana para o Município 

de Franca propôs intervenções estruturais que foram estimadas em 700 milhões de reais, 

representando 14% do PIB do município. Tais intervenções foram pré-dimensionadas para atender 

o cenário de saturação, que foi estimado através das legislações que definem sobre o parcelamento 

do solo e zoneamento do município. 

O impacto da urbanização nos processos hidrológicos é observado por meio das alterações das 

seguintes fases do ciclo hidrológico: interceptação, armazenamento superficial e infiltração. Essas 

alterações ocasionam o aumento do escoamento superficial ocasionando enchentes e inundações 

antes inexistentes.  

O crescimento expressivo da população urbana é acompanhado da impermeabilização das 

regiões onde estas se estabeleceram. Dessa forma, o aumento da mancha urbana tornou-se 

problemática à medida que a política de planejamento urbano e a infraestrutura destes centros não 

foram adequadas a esta nova realidade.  

 No tocante a essa problemática, o estudo desenvolvido por Campana e Tucci (1994) foi 

pioneiro no Brasil mostrando que existe boa correlação entre a densidade populacional e 

impermeabilização dos terrenos, que tendia a uma saturação de cerca de 65% a partir de 100 

habitantes/hectare. Mais recentemente estudos mostrados em Pinto et al. (2008), apresentam taxas 

de impermeabilização de até 70% na correlação entre densidade populacional e impermeabilização 

registradas a partir de fotografias aéreas em regiões com densidade igual a 15 domicílios/hectare 

como apresentado na Figura 2.  

Em estudo para a análise da variabilidade das taxas de impermeabilização do solo urbano 

desenvolvido por Pinto e Martins (2008), no qual consideraram a relação de densidade domicílios x 

hectare, concluíram que esta relação é mais apropriada do que a relação habitantes x hectare, por 
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permitir captar tanto o efeito da verticalização demonstrado por Campana e Tucci (1994) assim 

como o efeito dos domicílios ocasionais, que não são contabilizados na população. 

 

 
Figura 2 – Relação entre a densidade de domicílios e a impermeabilização dos terrenos em diferentes cidades 

comparadas com o estudo de Campana et al. apud Pinto et al. (2008) 

Em Martins (2012) são apresentados estudos recentes desenvolvidos para o Plano Diretor de 

Macro Drenagem da Bacia do Alto Tietê – Etapa 3 (PDMAT3), no qual foram indicadas taxas de 

impermeabilização mais altas, da ordem de 90% para a densidade de 30 domicílios por hectare, 

conforme pode ser visto na Figura 3 a seguir. 

 

 
Figura 3 – Relação entre a densidade de domicílios e a impermeabilização na Grande São Paulo (DAEE, 2012 apud 

Martins, 2012) 

 

No presente artigo é feita uma análise de quanto é necessário reduzir a impermeabilização 

estimada no cenário de saturação, para que os custos das propostas de intervenção no Plano de 

Drenagem Urbana para ao Município de Franca – Etapa II sejam reduzidos de forma significativa.  

Para isso foram feitas simulações de diversos cenários de impermeabilização do solo 

utilizando o software CAbc desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica - 

FCTH, o mesmo software utilizado para o cálculo das descargas máxima durante o 

desenvolvimento do plano de drenagem. Para esse estudo foram determinadas as taxas de 

impermeabilização a partir da interpretação de fotografias aéreas e, para a definição de horizontes 

prováveis de ocupação do solo, foram cruzadas as informações de densidades residenciais e 

porcentagens de impermeabilização da área urbana do município de Franca. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do ribeirão dos Bagres inserido na área 

urbana do município de Franca, que se localiza na região do extremo norte-nordeste paulista e 

pertence ao Comitê da Bacia dos rios Sapucaí-Mirim/Grande. Dados do censo do IBGE de 2010 

indicam que a população de Franca é cerca de 320 mil habitantes e a área urbana mais consolidada 

encontra-se nos arredores dos seguintes corpos d´água: ribeirão dos Bagres, córrego Cubatão e 
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córrego Espraiado. A bacia do ribeirão dos Bagres foi escolhida para análise por ser uma das mais 

representativas do ponto de vista de casos de inundações, a sua área de drenagem desde a nascente 

até sua confluência com o rio Cubatão possui cerca de 11 km² como apresentado na Figura 4 a 

seguir. 
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Figura 4 – Área de estudo – Fonte (PMF e Google Earth) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a verificação da influência do controle da impermeabilização no custo do sistema de 

drenagem urbana da bacia do ribeirão dos Bagres em Franca, foram utilizados os dados de 

impermeabilização do solo estimados para o Plano de Drenagem Urbana para o Município de 

Franca. Na sequencia os dados de impermeabilização foram inseridos no software de simulação 

hidrológica CAbc para a geração das vazões afluentes na bacia em análise. O trabalho foi 

desenvolvido nas seguintes etapas:  

 Projeções populacionais; 

 Uso e ocupação do solo e estimativa do grau de impermeabilização; 

 Modelagem hidrológica e proposição de medidas de controle; 

 Custos das obras e a redução da impermeabilização do solo.  

 

Projeções Populacionais 

Os estudos de projeção populacional forneceram subsídios para as estimativas de 

impermeabilização do município na condição de saturação. Para tanto, foram utilizadas informações 

de população e de número de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

1980, 1991, 1996 e 2000) e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de 1980, 1991, 

1996 e 2000 para o município de Franca. 

Para a drenagem urbana o número de domicílios é mais representativo no que diz respeito ao 

aumento de deflúvio causado pela urbanização (impermeabilização), pois em cidades onde a 

verticalização aumenta, ocasionando taxas de urbanização mais elevadas, pode ocorrer o caso da 

relação hab/dom ser maior para uma mesma faixa de impermeabilização, não demonstrando, 

portanto a real situação do solo da região. 

Dessa forma, o crescimento do município de Franca foi estimado através da projeção do 

número de domicílios totais e não no número de habitantes. 
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A estimativa do número de domicílios na saturação do município de Franca foi realizada 

através da metodologia da curva logística a partir da análise dos dados relacionados abaixo: 

 parâmetros urbanísticos e zoneamento urbano propostos no Plano Diretor de Franca; 

 diretrizes de parcelamento do solo contidas no Plano Diretor de Franca e na lei  que dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo no Município de Franca; 

 projeção da área de expansão urbana induzida pelo Plano Diretor de Franca; 

 limites das faixas marginais de cursos d´água instituídos no Código do Meio Ambiente do 

Município de Franca; 

 áreas atualmente urbanizadas retiradas das fotos aéreas de abril de 2003; 

 setores censitários do censo de 2000 do IBGE; 

 dados fornecidos pelos técnicos da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo) relacionados ao número de ligações prediais de água e consumo do período de 

1998 a 2009; 

 delimitação do perímetro urbano fornecido pela Prefeitura de Franca. 

 

A Figura 5 mostra a tendência da evolução do número de domicílios conforme a projeção 

logística. 
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Figura 5 - Tendência da evolução do número de domicílios totais conforme a projeção logística aplicada aos 

anos de 1980 a 2000 para o município de Franca – Zona urbana 

 

Uso e Ocupação do Solo e Estimativa do Grau de Impermeabilização 

A ocupação do solo em Franca concentra-se principalmente nas bacias do ribeirão dos Bagres, 

córrego Cubatão e do córrego Espraiado. 

Primeiramente realizou-se a interpretação visual de fotografias aéreas referentes ao ano de 

2003 para a identificação de áreas cuja ocupação apresentava padrões similares, permitindo a 

obtenção de amostras que serviram para caracterizar as áreas homogêneas na zona urbana. 

O conhecimento das diversas parcelas que contribuem para o escoamento total foi necessário 

para a caracterização das vazões de enchente na bacia do ribeirão dos Bagres. Os três tipos de 

cobertura do solo considerados e que participam de modos distintos do escoamento superficial são: 

 Áreas permeáveis ou semi-permeáveis: solo ou áreas de vegetação; 

 Áreas impermeáveis que estão diretamente conectadas ao sistema de drenagem: por exemplo, 

ruas pavimentadas. Toda a precipitação nelas gerada alcança diretamente o sistema de 

drenagem; 
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 Áreas impermeáveis que não estão diretamente conectadas ao sistema de drenagem: por 

exemplo, telhados de edificações. A precipitação nelas gerada (ou parte delas) pode ainda ser 

absorvida pelo solo, sem alcançar o sistema de drenagem. 

 Após o processo de classificação das amostras da superfície do solo, efetuou-se o cálculo da 

área por meio da contagem de “pixels” mapeados, obtendo-se assim a área impermeável total 

correspondente. Conhecendo-se as áreas das amostras estimou-se para um mesmo ano-base (2003), 

as densidades residenciais, as porcentagens impermeáveis e as porcentagens diretamente conectadas 

da zona urbana do município de Franca, que apresenta padrões diferenciados de ocupação 

demográfica. E, a partir destas estimativas, pode-se estabelecer uma curva média representativa da 

relação entre densidade residencial e índices de impermeabilização do solo, conforme mostra a 

Figura 6 seguinte. 
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Figura 6 - Tendência geral das relações densidade residencial x porcentagem Impermeável e densidade 

residencial x porcentagem diretamente conectada para o município de Franca 

 

Modelagem Hidrológica e Proposição de Medidas de Controle  

As simulações hidrológicas realizadas com o software CAbc permitiram a determinação das 

descargas máximas no sistema de macrodrenagem da cidade, considerando diversos níveis de riscos 

hidrológicos.  

Com as vazões resultantes das simulações hidrológicas, realizou-se o diagnóstico da 

capacidade hidráulica do sistema para a situação atual, considerando a impermeabilização do solo 

para o ano de 2009. Na sequencia foi realizado o prognóstico na condição de saturação da bacia, a 

fim de se verificar as limitações das descargas do canal dos Bagres para a pior condição de 

impermeabilização, isto é, com a ocupação máxima da bacia.  

Após constatada a incapacidade hidráulica do ribeirão dos Bagres, elaborou-se  as proposições 

de intervenções no canal para atender as descargas futuras (saturação). As intervenções propostas 

foram: ampliação da seção hidráulica, readequação da declividade para atender o critério de 

velocidade máxima no canal e a implantação de reservatórios de amortecimento.  

 

Custos das Obras e a Redução da Impermeabilização do Solo 

Para a bacia do ribeirão dos Bagres os custos globais das medidas propostas foram estimados 

utilizando os parâmetros unitários levantados por Moura (2004) e de acordo com o trabalho 

Pesquisa[...] (2008). Para a aplicação destes valores nas proposições os custos unitários da 

composição dos serviços de implantação das estruturas precisaram ser atualizados com as Tabelas 

de Custos da Prefeitura Municipal de São Paulo com data base de janeiro de 2012. 

As intervenções propostas para o ribeirão dos Bagres resultaram em 41,5 milhões de reais 

para a adequação do canal e 75 milhões de reais em reservatórios de detenção. 

 Os custos destas proposições foram confrontados com os de proposições de novos cenários 

que consideraram hipóteses de redução da impermeabilização da bacia. Estas hipóteses foram 
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elaboradas de forma a se conseguir reduções significativas na vazão para que as proposições destes 

novos cenários resultassem em custos inferiores aos estimados originalmente. 

Para a verificação da influência do controle da impermeabilização no custo do sistema de 

drenagem foram simulados diversos cenários com algumas combinações, considerando os 

decréscimos na impermeabilização das condições do ano de 2009 e de saturação da bacia, os 

decréscimos da impermeabilização mais a combinação dos reservatórios de detenção, e a condição 

de pré-urbanização da bacia. 

 

Análises e Resultados 

O custo total das proposições de adequação para condição de impermeabilização na saturação é 

de R$ 116.048.941,80, neste custo estão computados a adequação de 6.300 m de canal e a 

implantação de reservatórios de detenção totalizando um volume de 250.260 m
3
, distribuídos pela 

bacia. Nos cenários simulados, para a verificação do quanto é suficiente reduzir a 

impermeabilização de forma significativa, encontrou-se um abatimento significativo nos custos, que 

resultou no valor de R$ 87.758.725,80, uma redução de cerca de 25% em relação à situação 

original, neste cenário foram adotadas a alteração do canal, associado ao reservatório de detenção  

com volume de 155.460 m
3
 e redução de 50% da taxa de impermeabilização. Ainda na condição de 

saturação, para a redução de 20% da taxa de impermeabilização, os custos das obras ficam em R$ 

102.440.989,80 o que indica uma redução de cerca de 12% nos custos da situação original, neste 

cenário foram adotadas a alteração do canal, associado a reservatórios com volume de detenção de 

204.660 m
3
. Também foram realizadas simulações para verificar o quanto é necessário reduzir a 

taxa de impermeabilização de 2009 para que os custos sejam os mesmos para a situação de 

saturação com redução de 50% da impermeabilização, os resultados apontam que para a situação de 

impermeabilização de 2009 se houver redução de 25% da taxa de impermeabilização, os custos das 

propostas seriam reduzidas em cerca de 25%. 

Tabela 1 - Resultados para os cenários de saturação 

 
Redução da Impermeabilização em Relação à Saturação da Bacia 

Intervenções 10% 20% 30% 40% 50% 

adequação do canal 

+ 204.660 m
3
 em 

reservatórios 

não atende ATENDE - - - 

Abatimento no 

Custo  
12% 

   

adequação do  canal 

+ 155.460 m
3
 em 

reservatório 

não atende não atende não atende não atende ATENDE 

Abatimento no 

Custo     
25% 

 

CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi verificada a relação entre a impermeabilização do solo e o custo das 

intervenções propostas no sistema de drenagem urbana do ribeirão dos Bagres no município de 

Franca. 

Esta verificação foi realizada através de simulações hidrológicas dos diversos cenários de 

impermeabilização do solo, que resultaram em vazões efluentes para as quais foram elaboradas 

proposições de medidas de controle com as respectivas estimativas de custos.  
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Durante o estudo foi encontrada uma relação direta entre a redução da impermeabilização do 

solo e o custo de implantação das medias de controle do sistema de drenagem urbana da bacia do 

ribeirão dos Bagres. Esta relação resultou em cerca de 1 para ½ para o cenário com maior 

abatimento, uma vez que a redução de 50% das taxas de impermeabilização (total e diretamente 

conectada) resultou na redução de cerca de 25% no custo de implantação das medidas propostas no 

PDU de Franca. Desta forma pode-se constatar que há uma redução significativa no custo do 

sistema de drenagem com a redução das áreas impermeáveis. 

É importante salientar que se a Lei de Zoneamento fosse mais conservadora, no sentido de 

tornar o sistema de drenagem sustentável, bacias como a do ribeirão dos Bagres que se encontram 

praticamente ocupadas e consolidadas, muito provavelmente não necessitariam de obras tão 

custosas. Portanto o legislador ao formular a lei, deve considerar os impactos da densidade de 

urbanização sobre o sistema de drenagem e os investimentos necessários para adequá-lo aos usos 

permitidos pela lei. 
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