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GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES NO CONTEXTO DE BACIAS 

URBANAS BRASILEIRAS. 

Melissa Cristina Pereira Graciosa1 & Eduardo Mario Mendiondo2 

RESUMO --- A gestão de riscos de desastres naturais vem sendo aprimorada à medida que as 
perdas a eles associadas assumem proporções insustentáveis do ponto de vista sócio-econômico. 
Dentre os desastres naturais, as inundações são as que mais provocam perdas materiais e humanas. 
De acordo com UNESCO (2005), elas afetam cerca de 520 milhões de pessoas no mundo todo a 
cada ano, causando em média 25000 mortes e prejuízos para a economia mundial da ordem de US$ 
60 bilhões. Na última década, 96% das mortes relacionadas com desastres naturais ocorreram em 
países em desenvolvimento. No Brasil, o quadro é agravado pela carência de políticas de 
transferência do risco e planejamento integrado de mitigação de danos. A gestão do risco ocorre em 
quatro etapas integradas: (1) preparo – ações pré-evento, de previsão e proteção; (2) resposta – 
ações durante o evento, de operação e socorro; (3) recuperação – ações pós-evento, de recuperação 
das áreas e reabilitação das atividades; (4) mitigação, paralela às demais, consiste no gerenciamento 
dos riscos e redução das perdas. Este trabalho apresenta uma análise sobre o conceito de gestão do 
risco e sua aplicação à mitigação dos danos por inundações em bacias urbanas brasileiras. 

ABSTRACT --- Natural disasters management has been improved as a consequence of the 
losses that become socially and economically untenable. Among natural disasters, inundations are 
the first cause of human and material losses.  According to UNESCO (2005), they affect about 530 
million people worldwide every year and cause around 25000 deaths and damage to world economy 
of US$ 60 billion. Along the last decade, 96% of deaths related to natural disasters occurred in 
developing countries. In Brazil, the situation becomes even worst because of the lack of risk 
transfer mechanisms and integrated management public policies for damage mitigation. Flood risk 
management occurs in four integrated phases: (1) preparedness stage, that consists of prevention 
and protection actions; (2) control stage, that refers to help actions during the event, and (3) 
restoration stage, that consists of rebuilding affected areas and restoring normal activities and (4) 
mitigation stage, that consists of risk management and losses mitigation. This work presents an 
analysis about flood risk management and its application to flood damage mitigation in Brazilian 
urban basins. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas o tratamento da drenagem urbana tem evoluído no sentido de 

reformular conceitos e práticas para o encaminhamento das águas pluviais. O que antes era 

considerado um problema de transferir as águas de chuva rapidamente para jusante (p.ex. 

DAEE/CETESB, 1980), tornou-se um complexo problema de alocação de espaços para o 

armazenamento e encaminhamento da cheia excedente em condições condizentes com a capacidade 

de veiculação de vazões da bacia (p.ex. Sieker, 1998, Tucci, 1995; Canholi, 2005). No entanto, 
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ainda nota-se uma carência generalizada no gerenciamento integrado e principalmente na gestão do 

risco de inundações. Os principais problemas observados são: 

� Falta de planejamento em âmbito de bacia – carência de gestão integrada e políticas 

públicas que visem a bacia, independentemente das divisões administrativas (Canholi, 2005). Em 

99,8% dos municípios brasileiros o serviço de drenagem urbana é prestado pelas prefeituras 

municipais, sendo que em 73,2% não há instrumentos reguladores da drenagem, como planos 

diretores e leis de zoneamento (IBGE, 2002); 

� Tratamento pontual e localizado – os problemas de drenagem são tratados freqüentemente 

de forma pontual, muitas vezes com reflexos negativos na bacia, por meio de obras hidráulicas que 

transferem as inundações para jusante, aumentando ainda mais os picos dos hidrogramas (Lawrence 

et al., 1996; Ellis e Marsalek, 1996; Tucci, 1995); 

� Carência de interdisciplinaridade – as soluções para os problemas de inundação muitas 

vezes concentram-se nos aspectos econômicos, faltando abordagem social, ecossistêmica, 

urbanística e até técnica, que integrem as soluções de drenagem ao ambiente em que se inserem e à 

comunidade afetada. O diálogo entre profissionais das diversas áreas envolvidas é ainda incipiente, 

sem o grau de entrosamento suficiente para promover soluções que incluam inovação técnica de 

longo prazo; 

� Resistência a novos conceitos e preferência pela engenharia convencional – ocorre uma 

resistência por parte dos planejadores e gestores às novas metodologias para o tratamento dos 

problemas de drenagem. Isto se deve, entre outros fatores, à formação tradicional das escolas de 

engenharia que, em sua maioria, não oferecem cursos específicos de drenagem urbana, tema tratado 

em outros cursos e freqüentemente de acordo com o conceito higienista. Este conceito advém 

possivelmente do movimento surgido no século XIX, que adotava como medida de saúde pública a  

evacuação rápida para longe de toda a água precipitada sobre a cidade (Silveira, 1998). 

� Falta gestão do risco. A questão das águas urbanas é tratada sem integração das fases do 

gerenciamento do risco de inundações (Mendiondo, 2006). Conforme salienta Vieira (2005), 

embora haja uma tendência crescente no uso da análise do risco como instrumento de gestão, a 

aceitação e a convivência com o risco, por parte dos tomadores de decisão e do público em geral 

são ainda muito incipientes. A este aspecto refere-se o presente trabalho, que traz uma discussão 

sobre a aplicação da gestão do risco de inundações em bacias urbanas brasileiras. 

2 – OBJETIVO 

Apresentar uma discussão sobre o conceito de gestão do risco e sua aplicação à mitigação dos 

danos por inundações em cidades brasileiras. 
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3 – RISCO E GESTÃO DO RISCO 

É tratado neste trabalho o conceito de gestão do risco de ocorrência de inundações. Antes, faz-

se uma introdução sobre o significado do termo inundação, visto que é comum haver o uso 

indiscriminado, na linguagem coloquial e mesmo em trabalhos científicos, entre os termos 

enchente, cheia, alagamento e inundação. Embora sejam freqüentemente usados como sinônimos, 

estes termos referem-se a fenômenos hidrológicos distintos: 

Cheia: fenômeno hidráulico, caracterizado pelo aumento da vazão em decorrência do 

escoamento superficial, que pode ser provocado por precipitação, derretimento de neve etc. A cheia 

é um fenômeno natural que pode ou não causar enchente e inundação. 

Enchente: escoamento com vazão máxima, porém sem extravasamento do canal (Goerl e 

Kobyiama, 2005). O escoamento fica restrito ao leito menor, ou leito normal do rio. 

Inundação: extravasamento do canal para as áreas marginais (Goerl e Kobyiama, 2005). Na 

inundação o escoamento atinge o leito maior do canal. 

Alagamento: No alagamento as águas pluviais extravasam as galerias da rede de drenagem 

antes de atingir o canal principal (Canholi, 2005; Defesa Civil do Brasil, 2006). É o acúmulo de 

água nas ruas e nos perímetros urbanos, por fortes precipitações, em cidades com sistemas de 

drenagem deficientes.  

 
Figura 1 – Enchente, cheia, alagamento e inundação. Fonte: ANDRADE (2006) (Adaptado de Goerl e Kobiyama, 

2005 e Mendes, 2005). 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4 

3.1 – Risco de inundações 

Entende-se risco como a probabilidade de ocorrência de dano, que depende de três elementos: 

ameaça, vulnerabilidade e exposição. Se um destes três elementos aumenta ou decresce, o risco 

aumenta ou decresce proporcionalmente (Crichton, 1999). Estes elementos são definidos por: 

Ameaça é a probabilidade de ocorrência de um evento com determinada magnitude. A 

redução da ameaça consiste na mitigação da ocorrência da cheia que gera a inundação, seja por 

aplicação de medidas estruturais ou não estruturais, intensivas ou extensivas, com vistas a 

minimizar a ocorrência da cheia que gera a inundação. 

Vulnerabilidade é uma propriedade intrínseca do sistema que avalia o quanto este é suscetível 

à ocorrência do evento com qual o dano potencial. A redução da vulnerabilidade pode ser obtida por 

meio de um sistema de alerta que permita à bacia um preparo adequado na iminência do evento, ou 

ainda pela implantação de sistemas adequados de proteção. 

Exposição é a distância a que a pessoa ou sistema se localiza do evento iminente. A redução 

da exposição consiste em afastar as pessoas do evento iminente de forma permanente, por meio das 

medidas cabíveis de zoneamento, conscientização e fiscalização. 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 
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(D) 

Figura 2 – Triângulo de risco, proposto por Crichton (1999). Fonte: ANDRADE (2006). 

(A) Risco composto por três fatores: ameaça, exposição e vulnerabilidade, gerando situação de inundação; (B) 

Redução do risco por meio da redução da ameaça. Ações na bacia que reduzam os eventos de inundação: 

medidas hidráulicas, controle na fonte, ações na micro-drenagem; (C) Redução do risco pela redução da 

exposição. Controle do uso e ocupação do solo e preservação das áreas de várzea. Renaturalização, zoneamento, 

conscientização da população;  (D) Redução do risco pela redução da vulnerabilidade. Implantação de sistemas 

de alerta, planos de interdição e evacuação de áreas e de acionamento de sistemas de proteção. 

3.2 – Gestão do risco 

A gestão do risco é um processo que visa reduzir o dano em decorrência de inundações por 

meio da mitigação da exposição, vulnerabilidade e ameaça, atuando em quatro fases integradas: 

antes, durante e após o evento e mitigação. Entende-se por dano a intensidade das perdas humanas, 

materiais ou ambientais que ocorre como conseqüência de um desastre. 

1. Preparo: ações pré-evento, de prevenção e preparo da bacia ante a iminência de um 

evento de inundação: acionamento do sistema de alerta, acionamento de sistemas de proteção, 

interdição das áreas de risco, evacuação; 

2. Resposta: Ações durante o evento: socorro às vítimas, operação e monitoramento dos 

sistemas de proteção; 

3. Recuperação: Ações pós-evento, de recuperação das áreas afetadas, restabelecimento das 

condições de escoamento e reabilitação das atividades normais. 

Freqüentemente a gestão do risco é classificada temporalmente como um processo de três 

etapas. No entanto, este ciclo fechado de etapas (antes, durante e após do evento) tende a tornar-se 

cada vez mais custoso de ser completado se não forem tomadas medidas efetivas para a redução dos 

danos. Desta forma, define-se a quarta etapa da gestão do risco, de caráter atemporal e que atua 

paralelamente às demais fases: 

4. Mitigação: ações na bacia para minimizar a ocorrência de eventos de inundação ou a 

dimensão dos danos associados: implantação de obras e sistemas de alerta, fundos de seguros, 

planos de zoneamento, mapas de inundação e mapas de risco de inundação, recuperação de várzeas, 

implementação de tecnologias compensatórias na microdrenagem e em escala de lote. 
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Figura 3 – Etapas da gestão do risco de inundações. 

3.3 – Gestão do risco e gerenciamento da drenagem urbana 

O gerenciamento da drenagem urbana é parte da gestão do risco de inundações, uma vez que 

visa ações de mitigação com base na alocação de espaços para as águas pluviais. O gerenciamento 

da drenagem tem sua principal abrangência na fase de mitigação com ênfase em ações antes do 

evento e voltadas principalmente para a redução da ameaça e vulnerabilidade (medidas de controle 

do escoamento na origem e obras hidráulicas de controle de cheias na micro e macrodrenagem). 

Ao incorporar o gerenciamento da drenagem como parte do tratamento do risco obtém-se uma 

ferramenta de seleção da alternativa adequada para os problemas de drenagem, conforme salienta 

Plate (2002). O autor também ressalta que o processo de escolha das soluções deve ser 

fundamentado em um estudo causas da inundação, com base na ameaça e vulnerabilidade. Embora 

Plate (2002) tenha conduzido suas discussões com base em um estudo de caso fora do Brasil (Rio 

Amarelo, China), em uma bacia com um regime de cheias diferente das bacias urbanas brasileiras, 

os fundamentos da gestão do risco introduzidos em seu trabalho têm caráter geral e podem ser 

estudados no contexto das bacias urbanas brasileiras. 

A diferença entre “gerenciamento da drenagem” e “gerenciamento do risco” e a integração 

entre ambas não é bem clara na realidade da administração pública nas cidades brasileiras. Esta 

distinção é ainda mais confusa devido à falta de estruturas de planejamento nos quatro níveis de 

ação. Há alguns estudos já realizados, como o caso da Prefeitura Municipal do Recife, que 

incorporou um estudo sobre os fatores de risco no planejamento da expansão urbana (Prefeitura 

Municipal do Recife, 2003). No entanto, na maioria das vezes, conforme salienta Canholi (2005), o 
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gerenciamento da drenagem nas cidades brasileiras feito por região administrativa em geral não 

possui uma visão global integrada ao planejamento urbano. 

Na maioria das vezes, o que se faz é o tratamento pontual e localizado dos problemas de 

drenagem, sem planejamento efetivo de mitigação dos danos e sem a alocação de recursos que 

dêem subsídio à gestão do risco. Há deficiências na disponibilidade de dados hidrológicos que 

possibilitem estudos quantitativos como, por exemplo, o monitoramento dos canais da 

macrodrenagem, o cadastro das redes de drenagem e a topografia das áreas de risco. 

4 – GESTÃO DO RISCO NAS BACIAS URBANAS BRASILEIRAS 

Nas cidades do Brasil observa-se que, em geral, mais do que carência de recursos, existe uma 

carência de políticas de gerenciamento e planejamento adequadas à mitigação dos danos. 

Mendiondo (2006) faz uma análise segundo a qual a falha das políticas de gerenciamento de 

inundações em cidades latino-americanas acarreta não apenas em perdas de vidas humanas e bens 

materiais, mas também em ciclos viciosos de pobreza associados à falta de gestão do risco. As áreas 

afetadas podem demorar anos para se recuperar ou não o fazer, devido a que as políticas públicas 

não são voltadas para a prevenção, somente para o atendimento emergencial pós-evento, o que 

encarece os custos e torna o ciclo ineficiente. Segundo o autor, estes ciclos de pobreza ocorrem 

principalmente pela falta de integração entre as etapas da gestão do risco. 

Em termos práticos, exemplos de ações de controle de inundações relativas às fases do 

gerenciamento do risco são apresentados no Quadro 1, em cada fase da gestão para as três 

componentes do risco, bem como a situação atual de aplicação destas ações no Brasil. O Quadro 2 

apresenta quais as principais limitações à implantação da gestão do risco para o controle de 

inundações em cidades brasileiras, as quais são discutidas em seguida. 

Quadro 1 – Fases, ações e componentes de gestão do risco e situação atual de aplicação nas cidades brasileiras. 

FASES E COMPONENTES DA 
GESTÃO DO RISCO

COMPONENTE 1 - AMEAÇA COMPONENTE 2 - VULNERABILIDADE COMPONENTE 3 - EXPOSIÇÃO

FASE 1 - PREPARO (ANTES) Acionamento dos sistemas de proteção. Emissão de alerta. Evacuação e interdição de áreas

Operação dos sistemas de proteção. Informações à população.

Monitoramento hidrológico durante o evento. Orientações para o tráfego.

FASE 3 - RECUPERAÇÃO (DEPOIS)
Restabelecimento das condições de 
escoamento.

Recuperação das áreas.
Realocação de moradores das áreas 
atingidas.

Intervenções hidráulicas na macro e 
microdrenagem; 

Implantação de sistema de alerta: previsão 
em tempo real e cenários; 

Mapas de risco; 

Controle na fonte; Associação de bacia; Planos de zoneamento;

Renaturalização. Fundos de seguros. Plano urbanístico global.

É aplidado em maior escala (IBGE-2002)

Situação atual de aplicação no Brasil:

AÇÕES DE GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES

FASE 4 - MITIGAÇÃO

FASE 2 - RESPOSTA (DURANTE)

É aplicado de forma restrita ou limitada às principais regiões metropolitanas.

Socorro e retirada de vítimas das áreas 
atingidas.

Não é aplicado ou é aplicado em uma pequena parcela dos municípios.
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Quadro 2 – Principais limitações da implantação da gestão do risco em cidades brasileiras. 

FASES E 
COMPONENTES DA 
GESTÃO DO RISCO

COMPONENTE 1 - AMEAÇA COMPONENTE 2 - VULNERABILIDADE COMPONENTE 3 - EXPOSIÇÃO

FASE 1 - PREPARO 
(ANTES)

Tipo de inundação: cheias rápidas - 
menor previsibilidade.

Tipo de inundação: cheias rápidas - menor 
previsibilidade;                                         
Pequena área de abrangência dos 
sistemas de previsão de precipitação 
(radar);

Carência de informações suficientes 
para a geração de mapas de risco: 
topografia detalhada, dados hidrológicos 
(séris de vazão), relação vazão x nível 
de inundação x dano.

FASE 2 - RESPOSTA 
(DURANTE)

Carência de monitoramento 
hidrometeorológico - postos 
fluviométricos;

Carência de planos de ação emergenciais 
e pessoal capacitado à ação.

Carência de planos de ação 
emergenciais e pessoal capacitado à 
ação.

FASE 3 - 
RECUPERAÇÃO 
(DEPOIS)

Grande quantidade de lixo e poluição 
difusa deixados nas áreas de inundação 
após a passagem da cheia.

Falta ou mau gerenciamento dos recursos 
disponíveis para o controle de inundações - 
foco em ações emergenciais pós evento e 
carência de ações de prevenção e 
proteção.

Tendência à ocupação irregular das 
várzeas; Fiscalização ineficiente.

FASE 4 - MITIGAÇÃO

Carência de dados hidrológicos; Lixo e 
poluição difusa; Ligações irregulares 
entre as redes de drenagem e esgoto; 
Resistência às novas alternativas em 
drenagem urbana.

Dificuldade de quantificação dos prejuízos; 
Baixo nível de envolvimento da 
comunidade.

Muitas ocupações irregulares; Baixo 
nível de envolvimento da comunidade; 
Falta de planejamento em âmbito de 
bacia;

FATORES QUE LIMITAM OU DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DO RISCO NO CONTEXTO DE CIDADES BRASILEIRAS

 

Tipo de inundação.  A maioria das inundações ocorre em decorrência de cheias rápidas, o que  

carreta em maior incerteza nas previsões e, conseqüentemente, maior dificuldade de implantação de 

sistemas de alerta. Por se desenvolverem bruscamente, as cheias rápidas (do inglês flas floods) 

geralmente atingem as áreas suscetíveis  rapidamente, não havendo tempo hábil para os moradores 

tomarem os devidos procedimentos para se proteger ou salvar os seus bens (Goerl e Kobiyama, 

2005). 

Carência de dados hidrológicos. Grande parte das subbacias urbanas não dispõe de séries 

históricas de vazões suficientemente longas para calibrar modelos de previsão de cheias. Deste 

modo, as cidades de maior porte em geral contam com sistemas de previsão de precipitação, mas 

não têm ferramentas calibradas para converter estes dados em vazão, ao passo que as cidades de 

pequeno e médio porte, em sua maioria, não possuem sistemas de previsão de precipitação. 

Dificuldade de quantificação dos prejuízos. Faltam informações quantitativas sobre os 

prejuízos associados aos diferentes níveis de inundação. Embora geralmente se disponha da curva-

chave do leito normal dos canais, a relação entre vazão e nível no leito de inundação e os prejuízos 

monetários correspondentes são muito difíceis de serem quantificados. Isso dificulta a implantação 

de sistemas de transferência do risco, como fundos de seguros (Righetto, 2005), bem como a 

elaboração de mapas de risco de inundação que possam fundamentar planos de zoneamento. 

Nível de participação da comunidade. As áreas que mais sofrem com a ocorrência de 

inundações em geral são também as que possuem maior número de ocupações indevidas ou ainda 

regiões muito carentes das cidades. Nestas áreas, o trabalho de envolvimento da comunidade nos 

assuntos relacionados às inundações é dificultado pela urgência de outras carências sociais, como 

moradia, saúde, segurança, transporte, alimentação e trabalho.  Isto prejudica o entrosamento 

comunitário e a implantação de soluções compensatórias na bacia, que requerem um nível de 
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conhecimento e participação dos moradores (Ribeiro e Mendiondo, 2005a e 2005b). Este tema já 

havia sido tratado por Plate (2002) quando considerou que o êxito de planos de gestão do risco 

depende fundamentalmente do sistema de valores sociais vigente, ou seja, qual a prioridade que a 

população confere às ações e qual o nível de participação a que se propõe. 

Lixo e poluição difusa. Grande parte das cidades brasileiras, especialmente as de médio e 

grande porte, têm o agravante da carga de lixo transportada juntamente com as águas de chuva, o 

que dificulta o gerenciamento da macrodrenagem. Além do lixo, a quantidade de sedimentos 

provenientes dos processos construtivos bem como o material sólido particulado e metais pesados 

provenientes da deposição da poluição e que são transportados com as águas de chuva acarretam em 

processos de colmatação, entupimento e acúmulo de lodo nos sistemas de drenagem pluvial. Sob 

este aspecto, as soluções requerem uma integração com o gerenciamento dos resíduos sólidos o que 

não é feito, ou é feito de forma muito precária e ineficiente. 

Tipo de sistema de drenagem. Embora os sistemas de drenagem pluvial e esgotamento 

sanitário na maioria das cidades brasileiras sejam separados (em média 83% das cidades têm redes 

separadoras, segundo o IBGE, 2002), na prática o que se tem são sistemas mistos, devido às 

ligações irregulares entre as redes de drenagem e esgoto. Segundo Tucci (2007), isto dificulta uma 

solução sustentável para o conjunto do sistema pluvial e cloacal. 

Neste contexto, a proposta de implementação de um sistema de gerenciamento do risco de 

inundações requer uma adequação que viabilize sua implantação para as condições das bacias 

urbanas brasileiras. Algumas possibilidades para esta adequação são levantadas a seguir. 

4.1 – Descentralização da gestão do risco de inundações 

Conforme salienta Mendiondo (2006), o gerenciamento do risco de inundações urbanas, de 

acordo com a experiência advinda de estudos anteriores sobre alerta antecipado, proteção e 

reabilitação, requer atualmente maior nível de inovação e parcerias do que anteriormente. Segundo 

o autor, a principal questão é como lidar com estes desafios frente ao desenvolvimento urbano. Uma 

possibilidade estratégica que se apresenta é a descentralização da gestão do risco. 

Em termos de âmbito de implantação, as ações reguladoras podem ser tratadas em âmbito de 

macrodrenagem, na microdrenagem e em escala de lote. Medidas reguladoras como planos diretores 

e leis de zoneamento, bem como intervenções hidráulicas nos canais principais da macrodrenagem, 

são mecanismos centralizados de gerenciamento da drenagem, que têm sua eficiência influenciada 

pelas características de operação e manutenção dos sistemas de microdrenagem e das fontes 

geradoras do escoamento superficial, na maior parte lotes urbanos. 

Segundo dados do IBGE (2002), embora em média 78,6% dos municípios brasileiros possuam 

serviços de drenagem urbana, em 73,4% deles não há instrumentos reguladores da drenagem 
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urbana, conforme ilustra a Figura 4. Nos 26,6% dos municípios com instrumentos reguladores, a 

maior parte consiste de leis de uso e ocupação do solo, plano diretor, plano urbanístico e legislação 

municipal, como apresenta a Figura 5.  

% dos municípios com sistema de drenagem e instrumentos 
reguladores de drenagem no Brasil por região

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

% de municípios com sistema de drenagem

%
 d

e 
m

u
n

ic
íp

io
s 

co
m

 
in

st
ru

m
en

to
s 

re
g

u
la

d
o

re
s 

d
e 

d
re

n
ag

em

N OR T E

N OR D EST E

C EN T R O-OEST E
SUL

SUD EST E

 
Figura 4 – Porcentagem dos municípios do Brasil, por região, que possuem: sistema de drenagem urbana (eixo 

das abcissas) e instrumentos reguladores de drenagem urbana (eixo das ordenadas). Fonte: adaptado de IBGE 

(2002). 
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Figura 5 – Porcentagem dos instrumentos reguladores de drenagem urbana (plano diretor, leis de uso e 

ocupação do solo, plano urbanístico e legislação municipal) adotados nos municípios brasileiros que possuem 

algum tipo de regulamentação, por região. Obs. os instrumentos de regulamentação não são excludentes, de 

modo que os totais superam 100%. Fonte: Adaptado de IBGE (2002). 
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Considerando a parcela de 26% dos municípios que possuem regulamentação para a drenagem 

urbana, observa-se uma certa tendência nas cinco regiões de que, à medida que aumenta a 

porcentagem de municípios com regulamentação, a que mais se sobressai é a lei de uso e ocupação 

do solo. Ao mesmo tempo, com o aumento do número de municípios que aplicam regulamentação, 

ocorre uma diminuição na tendência de que isto seja feito por meio de legislação municipal. Com 

relação ao plano diretor e plano urbanístico, não se observa uma tendência clara de aumento ou 

diminuição no seu uso. 

Nas regiões que possuem mais municípios com instrumentos reguladores, prevalece a lei de 

uso e ocupação do solo. É de se esperar que as políticas específicas de gestão do risco devam ser 

incorporadas às leis existentes. Este esforço de ampliação das leis existentes sugere a incorporação 

dos conceitos de exposição e vulnerabilidade. Por outro lado, em regiões onde a porcentagem de 

municípios com instrumentos reguladores é baixa, a gestão do risco de inundações poderá ser 

incorporada como parte de legislações municipais. Neste caso, poderiam ser incorporadas medidas 

de redução da ameaça, vulnerabilidade e exposição. 

A maioria dos instrumentos reguladores são aplicados quase sempre na macrodrenagem. 

Entretanto, a possibilidade de integração das políticas atuais com políticas descentralizadoras é uma 

alternativa que se apresenta à luz dos estudos recentes, que apontam ações reguladoras voltadas 

para as escalas menores (lote e sub-bacia). Estas políticas  possibilitam integrar a microdrenagem e 

o lote aos instrumentos já adotados na macrodrenagem. As alternativas de descentralização podem 

ser: 

1) Medidas compensatórias em escala de lote: 

� Trincheiras de infiltração (p.ex. Graciosa, 2005; Graciosa e Mendiondo, 2007a; 

Graciosa et al. 2007b e 2007c; Souza, 2002); 

� Pavimentos permeáveis (p.ex. Araújo et al., 1999); 

� Coberturas verdes leves (p.ex. Cunha, 2004); 

� Reservatórios de reuso de águas pluviais no lote (p.ex. Ohnuma Jr, 2007; Cruz et al, 

1998); 

2) Ações na sub-bacia: 

� Sistema de alerta local, com base em dados de estação climatológica (p.ex. Andrade, 

2006); 

� Incentivos tributários – IPTU hidrológico (p.ex. Mendiondo, 2007); 

� Sinaleira hidrológica (p.ex. Ribeiro, 2007); 

� Associação de Bacia (p.ex. Ribeiro, 2007; Ribeiro e Mendiondo, 2005a e 2005b; 

Mendes et al., 2004); 

� Fundo de seguros (p.ex. Righetto, 2005; Graciosa e Mendiondo, 2007). 
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Neste caso, dois aspectos principais precisam ser abordados para que se justifique o 

investimento de recursos na descentralização da gestão do risco de inundações: 

1) É possível reduzir a ameaça, a vulnerabilidade e a exposição por meio de políticas 

descentralizadoras? 

2) Quais seriam os custos de implantação dessas políticas nas quatro fases da gestão do risco – 

antes, durante e depois do evento e mitigação? 

Com relação ao primeiro aspecto, conforme resultados de estudos realizado e em andamento 

(p.ex. os acima citados), é viável reduzir as componentes do risco utilizando medidas 

descentralizadoras atuando em diferentes direções: 

� No amortecimento de hidrogramas proporcionado por medidas compensatórias em 

escala de lote; 

� Na conscientização da comunidade sobre a adequação aos planos de zoneamento, 

redução das práticas impactantes na drenagem e maior participatividade na tomada de decisões; 

� Na redução dos danos em virtude do maior tempo hábil de proteção proporcionado pelo 

alerta;  

� Na maior flexibilidade de investimento em sistemas de proteção e recuperação 

proporcionada por fundos de seguros locais e 

� Na adesão às práticas de controle na fonte por meio de incentivo tributário. 

A abrangência destas técnicas nas componentes do risco é apresentada no Quadro 4. 

Quadro 4 – Medidas no lote e na microbacia e sua abrangência nas componentes do risco 

COMPONENTE 1 - AMEAÇA COMPONENTE 2 - VULNERABILIDADE COMPONENTE 3 - EXPOSIÇÃO

Técnicas de infiltração (trincheiras, 
poços, valas, pavimentos permeáveis)

Coberturas verdes leves (telhado verde)

Técnicas de reuso (reservatórios 
domiciliares)

Incentivo tributário (IPTU hidrológico)

Associação de bacia - aumento da 
participação comunitária na tomada de 
decisões

Educação ambiental - adequação aos 
planos de zoneamento e redução das 

ações impactantes

Sistema de alerta (com base em previsão 
de chuva por radar ou tações 
climatológicas)

Mecanismos de transferência do risco  
(Fundos de seguros)

 

Com relação aos custos, estudos como o de Macedo et al. (2005) e Mendiondo (2006) 

fornecem direções preliminares para a avaliação da viabilidade de aplicação de técnicas 

compensatórias e descentralizadas em gestão do risco de inundações. O trabalho de Macedo et al. 

(2005) analisou cenários prospectivos com e sem a aplicação de políticas descentralizadoras, 

relacionando-as com os prejuízos correspondentes em decorrência de inundações. Este estudo fez 
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uma análise dos custos por km² de área inundada, com base em inundações ocorridas no Brasil no 

ano de 2004, considerando os prejuízos referentes aos danos às moradias e móveis, escolas, saúde, 

agricultura e infra-estrutura, bem como os custos provenientes de desemprego, desabrigados e 

cestas básicas. Os resultados são apresentados na Figura 5. 

 
Figura 5 – Custo de inundações, expressos em US$ / km² de área inundada, em cenários retrospectivos e 

prospectivos, com e sem a aplicação de políticas públicas. Fonte: Macedo et al (2005). 

As políticas públicas relativas ao cenário 2050_PP referem-se ao zoneamento e leis de uso e 

ocupação do solo,  sistema de alerta antecipado, programa integrado de plano de bacias (em escala 

local, de bairro e microbacia) e medidas localizadas de controle do escoamento. 

Segundo Mendiondo (2006), com base em dados da UNESCO’s Division of Basic and 

Engineering Sciences, para cada 100 dólares gastos com riscos e desastres, 96 são destinados a 

ações emergenciais e reconstrução, e somente 4 à prevenção. Por outro lado, cada dólar investido 

em prevenção reduz em média em 25 dólares os prejuízos por inundações. O Quadro 5 apresenta 

uma estimativa da proporção dos custos unitários das ações de gestão do risco de inundações, por 

habitante, por m² de área atingida por inundação.  

Quadro 5- Ações de gestão do risco e custos por habitante, por km² de área inundada. Fonte: Mendiondo (2006) - 

FINEP/EESC-USP/DAEE-SP (2004), adaptado. 

Custo (USS/Hab/m2) 

Princípio 

Tempo em relação ao 

evento Min. Max. Median 

Preparo "antes" 1 5 2 

Resposta "durante" 5 15 9 

Recuperação "depois" 10 35 19 

Mitigação  25 60 39 

 
Uma análise mais aprofundada dos custos carece de estudos quantitativos específicos para 

cada tecnologia descentralizadora da gestão do risco, embora estes estudos iniciais conduzam a uma 

pré-análise favorável ao uso destas técnicas. 
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5 – CONCLUSÕES 

Atualmente o controle de inundações no Brasil é feito principalmente de forma centralizada e 

na macrodrenagem. As políticas de regulamentação da drenagem urbana podem se tornar mais 

eficientes na medida em que forem integradas ações de gestão do risco de inundações, com base na 

integração das fases do gerenciamento do risco (antes, durante, depois, mitigação) em cada uma das 

componentes do risco (ameaça, vulnerabilidade, exposição). A integração de ações na 

microdrenagem e em escala de lote com a macrodrenagem proporciona maior flexibilidade de 

soluções visando a mitigação do risco. 

A aplicabilidade da gestão do risco para as condições do Brasil requer ainda adaptações 

específicas dos conceitos de gestão para adequação diferentes condições regionais de urbanização 

progressiva e tratamento dos problemas de drenagem urbana, além das particularidades sociais, 

econômicas e administrativas das cidades brasileiras. Neste contexto, a implantação da gestão do 

risco requer integração entre as práticas já adotadas de controle na macrodrenagem com políticas 

públicas e instrumentos de controle nas microbacias e em escala de lote, constituindo ações 

descentralizadas. Os custos de investimento em políticas descentralizadoras são justificados a partir 

da prospecção de cenários de longo prazo que indicam aumento gradual do custo de inundações por 

km² de área inundada sem a adoção de políticas públicas de controle. Recomenda-se estudos mais 

detalhados e específicos em bacias experimentais para a quantificação dos custos de implementação 

de tais políticas. 
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