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RESUMO: Diante das questões de planejamento urbano, a Lei 11445/07 - Lei Federal de 

Saneamento Básico - estabelece um marco regulador para o Plano Diretor Urbano e define o termo 

“águas urbanas”: componentes da drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e resíduos sólidos. No entanto, nota-se que ainda existe um vazio metodológico de 

indicadores que subsidiem os Códigos de Obras e Planos Diretores dos Municípios. Nesse sentido, 

o presente trabalho propõe e aplica uma nova metodologia de estabelecimento do IPTU com base 

hidrológica, o qual relaciona ponderadamente tanto variáveis hidráulicas quanto hidrológicas no 

cálculo do incentivo ambiental. A partir do cálculo monetário do “IPTU Hidrológico”, baseado no 

Armazenamento Máximo do solo e da Vazão Máxima, foi possível elaborar diferentes cenários 

prospectivos, com abordagens proativas, reativas, regionais e globais. 

ABSTRACT: Faced with issues of urban planning, Law 11445/07 – Federal Law on Basic 

Sanitation – establishes a regulatory framework for the “Urban Master Plan” and defines the term 

“urbanwater”: components of storm, water drainage, water supply, sanitation and wastes. However, 

it’s noted that there is still a gap methodology of indicators that support the “Building 

Codes” and “Master Plans of Municipalities”. In that sense, this paper proposes and applies a new 

methodology for establishing the IPTU’s tax based on hydrological, which relates both hydrological 

and hydraulic variables in the calculation of the incentive environment. From the monetary 

calculation of the “Hydrological IPTU’s tax” based on Maximum Storage of soil and Flow 

Maximum, it has been possible build different future scenarios with proactive, reactive, regional 

and global approaches. 

Palavras-Chave: drenagem urbana, IPTU hidrológico, medidas compensatórias. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O crescimento desordenado da população urbana sempre vem acompanhado às questões de 

planejamento, como verificado no caso dos sistemas de drenagem, inadequações referentes ao 

saneamento, ocupação de áreas de risco. Tais fatores, aliados ao aumento da impermeabilização e, 

conseqüente, acréscimo do escoamento superficial, contribuem para a redução do amortecimento 

das águas, o que possibilita a ocorrência de grandes desastres, como as enchentes urbanas. 

Diante desse contexto, torna-se imprescindível a adoção cada vez mais freqüente de 

instrumentos e ferramentas que permitam um adequado gerenciamento dos recursos hídricos bem 

como, a nível urbano, de sua drenagem. 

Quanto aos parâmetros legais, a Lei 11445/07 - Lei Federal de Saneamento Básico - 

estabelece um marco regulador para o Plano Diretor Urbano e define o termo “águas urbanas” como 

aquelas componentes da drenagem de águas pluviais (Pe), abastecimento de água (Aag), 

esgotamento sanitário (Esan) e resíduos sólidos (Rsol). No entanto, nota-se que embora haja um 

incentivo à gestão descentralizada e integral das águas urbanas - em especial das medidas 

compensatórias - existe ainda um vazio metodológico, em especial de indicadores que subsidiem os 

Códigos de Obras e Planos Diretores dos Municípios. 

Desta forma, o presente trabalho busca abordar o contexto das medidas não-estruturais de 

drenagem urbana, as quais estão fundamentalmente baseadas na introdução de normas, 

regulamentos e programas que visam, por exemplo, o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a 

implementação dos sistemas de apoio à conscientização da população e manutenção dos diversos 

componentes do sistema de drenagem e outros.  

Em suma, tais medidas não-estruturais podem ser estabelecidas como instrumentos para a 

melhoria da gestão dos recursos hídricos, no caso o IPTU com base hidrológica. Assim, a proposta 

se baseia em incluir no cálculo de IPTU “tradicional” uma componente ambiental com base em 

variáveis hidráulicas e hidrológicas, denominando-o como “IPTU Hidrológico”, conforme 

metodologia proposta por Mendiondo (2007). 

Consequentemente, a partir da aplicação do IPTU com base hidrológica - como instrumentos 

de gestão - pode-se, finalmente, elaborar diferentes cenários prospectivos em escala de lote urbano, 

de modo a obter nos cenários proativos, um diagnóstico da influência de aplicação de medidas 

estruturais no grau de neutralidade dos impactos das águas urbanas.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho consiste em aplicar os cálculos do IPTU hidrológico, com 

base em variáveis hidráulicas e hidrológicas, de forma a serem criados diferentes cenários 

prospectivos (2010, 2025, 2050, 2075 e 2100) para tal medida não-estrutural em escala de lote 

urbano. 

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

O crescimento desordenado da população urbana acentua os problemas de falta de 

planejamento adequado no que se refere às instalações de sistemas de drenagem, de esgotos 

sanitários e a inexistência de restrições quanto à ocupação das áreas de risco quando da formulação 

dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano. A multiplicação do número de loteamentos é 

uma das ações humanas mais impactantes, pois além de ser de fácil disseminação e constituir uma 

necessidade do ser humano, a demanda por seu produto é consideravelmente inesgotável e seus 

efeitos são dificilmente reversíveis (Carvalho e Braga, 2003). 

Estes problemas, aliados à crescente impermeabilização, culminam invariavelmente no 

aumento do escoamento superficial com redução de amortecimento, o que ocasiona aumentos nas 

vazões máximas, e conseqüente ocorrência de enchentes urbanas (Brito, 2006). 

Geralmente, os instrumentos tradicionais de controle do solo e planejamento urbano são 

voltados ao zoneamento e coeficientes de ocupação. O zoneamento é o instrumento de 

planejamento urbano mais difundido no Brasil e sua prática tem apresentado caráter econômico, 

voltado mais ao mercado imobiliário, regulamentação de uso, setorização das atividades, 

localização e intensidade de ocupação do que aos problemas sócio-ambientais das cidades 

(Carvalho e Braga, 2003). Tucci (2003) afirma ainda que o zoneamento não tem contemplado 

aspectos das águas urbanas como esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem das águas de 

inundação. 

Nos últimos anos, um conceito de controle estrutural alternativo ao convencional tem 

conquistado espaço no cenário da drenagem urbana brasileira, as BMPs (Best management 

practices), que são técnicas com foco na não-transferência dos problemas para jusante pelo controle 

do escoamento na bacia, isto é, mais próximo de sua fonte e não no curso d’água (Cruz  et al., 

2007). 

Apesar dos dispositivos já serem aplicados em algumas localidades desde os anos 70, a EPA 

(Enviromental Protection Agency) desenvolveu o conceito de BMPs apenas na década de 80 nos 

EUA, cuja designação consiste numa medida estrutural de planejamento de controle de águas 

pluviais em escala de bacia a partir do uso de estruturas físicas para armazenamento e infiltração do 
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escoamento (trincheiras de infiltração, telhados verdes, cisternas) na tentativa de compensar os 

efeitos da urbanização (Urbonas & Stahre, 1993). 

No entanto, o foco do trabalho está nas medidas não-estruturais que podem ser definidas 

como aquelas que visam uma melhor convivência da população com as enchentes, com caráter 

preventivo, de forma a serem agrupadas em: regulamentação de uso da terra, construções à prova de 

enchentes, seguros de enchente, previsão, sistemas de alerta (Andrade Filho, 2000). 

Canholi (1995) descreve as medidas não-estruturais como toda e qualquer ação que busca 

reduzir os danos ou conseqüências das inundações não por intervenções constituídas por obras, mas 

fundamentalmente pela introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, 

o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a implementação dos sistemas de apoio à 

conscientização da população à manutenção dos diversos componentes do sistema de drenagem e 

outros. Contexto o qual está inserida a proposta de IPTU com base hidrológica. 

 

3.1 IPTU com base hidrológica 

Com o intuito de promover incentivos ambientais, torna-se interessante a aplicação de 

espécies de “impostos ambientais”. No Brasil, tem-se tentado permear pelo caminho de associação 

de um incentivo ambiental ao IPTU (Imposto Predial e Terriorial Urbano), já que este se trata de 

uma taxa municipal, que inclui o imposto sobre a propriedade territorial urbana e a propriedade 

predial, incidente sobre o terreno e a edificação respectiva (Denari, 2002); tal medida tem como 

base de cálculo o valor venal do imóvel, dado pelo valor estimado de avaliação do mesmo para 

compra e venda à vista considerando sua localização e características físicas. 

Algumas cidades já adotam associação de incentivos ao IPTU como Porto Alegre, Recife e 

Manaus, onde são denominados “IPTU Ecológico”; no entanto, seu cálculo se relaciona diretamente 

à arborização dos lotes e a presença de área florestal, de modo a não considerar diferentes condições 

de impermeabilização dos terrenos ou armazenamento da água da chuva (Souza, 2008). 

Assim, justifica-se que com o aumento da problemática em relação à demanda hídrica de uma 

bacia hidrográfica, tornam-se imprescindíveis estudos que visem à sustentabilidade dessa bacia, seja 

armazenando, ou ainda, retardando a saída da água na própria bacia para evitar as enchentes. Já que 

com o decorrer do tempo, tal problemática se mostra mais preocupante pela intensidade e 

periodicidade destes eventos.  

Nesse sentido, de acordo com Kawatoko et al. (2010), há a necessidade de estudos 

aprofundados a fim de se propor projetos e soluções. Uma medida é a inclusão de taxas – uma 

multa, por exemplo – para lotes urbanos, onde a lâmina de água alcance valores mais elevados 
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quando comparados com sua lâmina no ano base; ou a diminuição da permeabilidade do solo no 

lote adquirir valores mais baixos que os encontrados em seu ano base de referência. 

Desta forma, a taxa seria atribuída no intuito de incentivar o aumento de permeabilidade de 

um lote urbano, seja por negociação com outro lote em situação contrária, ou através do pagamento 

de um “IPTU – hidrológico” ao poder público, de modo a envolver conceitos de infiltração e 

escoamento superficial gerado pelo excesso de impermeabilização do solo, associados ao IPTU 

(Kawatoko et al., 2010). 

Em contrapartida, a redução do valor final do IPTU Hidrológico pode ser associada à 

maximização do armazenamento potencial de água no lote e/ou à minimização da vazão máxima 

instântanea, ao serem implementadas medidas compensatórias em escala de lote urbano, como no 

caso das trincheiras de infiltração, telhados verdes, armazenamento com posterior reúso da água da 

chuva, pavimentos permeáveis etc. 

 

3.2 Cenários Prospectivos 

Estudos denominados Millenium Ecosystem Assesment (MA, 2005) - programa de trabalho 

internacional sobre os impactos que as mudanças nos ecossistemas causam ao bem-estar humano e 

as opções de respostas a essas mudanças – desenvolveram metodologias de elaboração de cenários 

prospectivos com o intuito de atender às necessidades de informações científicas dos tomadores de 

decisões. 

Nesse contexto, foram criados quatro cenários globais prospectivos (Figura 1), que exploram 

duas linhas de desenvolvimento global : globalizado e regionalizado; e duas abordagens diferentes 

de gestão dos ecossistemas : uma com ação reativas, e outra em que a gestão dos ecossistemas é 

pró-ativa com políticas de longo prazo (MA- Scenario Working Group, 2005). 
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Figura 1 – Estrutura dos cenários 

 

4. METODOLOGIA 

 

A área em estudo é a sub-bacia do Mineirinho (5,7 Km²), pertencente à sub-bacia do 

Monjolinho, cuja área é de 78 Km² (Figura 2). Para determinação do IPTU foi escolhido um lote 

urbano de 200m² dentro da sub-bacia. 

A precipitação utilizada foi a média anual de 1275,8 mm extraída da Estação Meteorológica 

do CRHEA, pertencente à USP (série 1972-2010). O potencial de armazenamento de água no solo 

foi obtido em termos de CN e a vazão obtida através da precipitação máxima. A determinação do 

Curve Number (CN), para o tipo de solo “B”, foi baseada em Tucci (1998).  
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Figura 2- Localização do lote urbano (sub-bacia Mineirinho) 

 

4.1 IPTU com base hidrológica 

O IPTU com base hidrológica proposto promove incentivos ambientais, em valores 

monetários (R$), partindo das seguintes variáveis: 

 se  ΔS (t) ≠ 0 , então calcular: IPTU(t)S = f1(t, ΔS );              (1) 

 se ΔQmáx (t) ≠ 0 , então calcular: IPTU(t)Qmax = f2(t, ΔQmáx);   (2) 

Em que: 

ΔS (t): variação máxima de armazenamento 

ΔQmáx(t) : variação máxima de vazão 

 O IPTU do Código de Obras é um balanço dos impactos de f1 e f2 a partir de pesos dados 

no Plano Diretor (Mendiondo, 2007):  
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IPTU(t)Código_de_Obras= (W1 
. 
IPTU(t)Smax) + (W2 

.
IPTU(t)Qmax)   (3) 

sendo W1 + W2 =1;  em que 0 ≤ W1 ≤ 1; 0 ≤ W2 ≤ 1. 

Nesse sentido, adotou-se o valor base de IPTU atual (2010), fornecido pelo site da Prefeitura 

Municipal de São Carlos, cujo valor venal do imóvel foi estimado à uma alíquota de 0,7% para o 

cálculo do IPTU, de acordo com AEASC/PMSC (2009), o que totalizou em um valor de R$800,00. 

Em um segundo momento, foram analisadas as medidas compensatórias de contenção e 

reaproveitamento de águas pluviais, na forma de: 

IPTU( t )negociado= IPTU(t)S     (4) 

 Desta forma, as metodologias adotadas para o cálculo do IPTU hidrológico com base na 

variação do armazenamento máximo e vazão máxima podem ser verificadas abaixo. 

 

4.1.1 Armazenamento Máximo 

O IPTU em questão é calculado de acordo com os valores de potencial de armazenamento de 

água no solo. Com os valores de CN e CN médio para cada cenário é possível calcular uma série de 

parâmetros vinculados ao escoamento superficial do lote estudado. Os cálculos da capacidade de 

armazenamento do solo (Smédio), precipitação (P*), perdas iniciais (Ia), escoamento (Pe) e infiltração 

durante o escoamento (Fa) são efetuados a partir das seguintes equações.  

 

Armazenamento de água 

 

254
25400

)( 
médio

médio
CN

mmS   (5) 

 

onde CNmédio é: 

 

iimédio xACNCN         (6) 

 

Perdas iniciais 

 

médiomédio SIa %5    (7) 
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Lâmina de escoamento 

 

SIaP

IaP
Pe






2)(
     (8) 

 

Essa equação é válida para P>Ia e PE, P, Ia e S são dados em (mm). 

 

Equação da continuidade 

 

IaPePFa      (9) 

 

Ainda, adota-se uma relação proporção de Ia = cte2 
.
 S, verifica-se C = Pe 

. 
P 

-1
 e considera-se 

o CN como um coeficiente adimensional tabelado para uso e ocupação, enquanto P é obtido de 

curvas IDF locais.  

 

Correção do IPTU tipo 1 

)1.(
baseano

baseanoano
baseanoano

Smáx

SmáxSmáx
IPTUIPTU








      (10) 

 

4.1.2 Vazão Máxima 

Foi avaliada também a possibilidade de implantação de um IPTU hidrológico com base nas 

vazões máximas de escoamento superficial geradas no lote. 

Intensidade da chuva – Curva IDF 

 

935,0

236,0

)16(

1519
)/(




d

xTr
hmmi   (11) 

 

onde d = minutos e Tr = anos. 

 

Vazão – Método Racional 

 

ACEismQ crítico ...278,0)/( 3      (12) 

 

onde icrítico = mm/h e A = Km
2
. O coeficiente de escoamento é dado por: CE = Pe/P. 
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Correção do IPTU tipo 2 

)1.(
baseano

baseanoano
baseanoano

Qmáx

QmáxQmáx
IPTUIPTU










      (13) 

 

 

4.2 Cenários Prospectivos 

Seguindo a AEASC (2009) que instituiu o Código de Obras da cidade, para o lote urbano de 

200m², consideraram-se tempos de retorno (Tr) entre 0,5 a 10 anos, sob a suposição que a relação 

IDF permaneça constante no tempo em escala prospectiva de cenários: atual, 25, 50, 75 e 100 anos. 

É importante salientar que tais cenários baseiam-se no fator de urbanização adotado, adoção de 

medidas proativas e reativas, levando em consideração as mudanças das áreas impermeáveis 

propostas pelos cenários Global Orchestration, Order from Stregth, Adapting Mosaic, 

TechnoGarden (MEA, 2005). 

 

5. RESULTADOS 

 

Conforme destacado anteriormente, o IPTU Hidrológico representa uma comparação do 

aumento do IPTU em relação aos impactos causados pela urbanização de uma determinada área, ou 

sua conseqüente redução em decorrência do emprego de medidas compensatórias de drenagem 

urbana. Nesse sentido, para o cálculo ponderado do IPTU com base hidrológica, foram analisados 

dois indicadores: vazão máxima e ao armazenamento máximo. 

No entanto, vale ressaltar que poderiam ter sido incluídas outras variáveis referentes às cargas 

poluidoras, resíduos sólidos, pegada hídrica, avanço do próprio valor do IPTU baseado na inflação 

do país e outras questões impactantes, o que realça a relevância da inovação da metodologia. 

Nesse sentido, o lote urbano no ano base de 2010, apresenta os seguintes usos e ocupações, 

seus respectivos valores de CN e dimensões (Tabela 1): 

Tabela 1 – Características do lote urbano de 200m² 

Uso e ocupação CN Área (m²) 

área impermeável 98 100 

área impermeável conectada 100 36 
solo descoberto 82 10 

vegetação 68 30 
Grama 66 24 
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A partir da tabela anterior, foi obtido um valor de CNmédio de 89,22 para o lote de 200m² e 

assim, foram calculados o armazenamento máximo, perdas e a lâmina de escoamento formada 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Precipitação, Armazenamento, Perdas e Lâmina de Escoamento 

Precipitação (mm) 1275,80 

Armazenamento (mm) 30,69 
Perdas (Ia) (mm) 1,53 
Lâmina de Escoamento (mm) 1244,29 

 

Paralelamente, para os cenários prospectivos, as Tabelas 3, 4, 5 e 6 apresentam as 

características do lote pertencentes aos cenários Global Orchestration, Order from Strength, 

Adapting Mosaic e TechnoGarden, respectivamente;  referentes ao uso e ocupação do solo, valores 

de CN, bem como armazenamento potencial do solo. 

 

Tabela 3 – Características do lote pertencente ao cenário G.O. 

Cenário G.O. 2025 G.O. 2050 G.O. 2075 G.O. 2100 

 m² CN m² CN m² CN m² CN 
Área Impermeável 40 98 110 98 110 98 110 98 
Área Impermeável diretamente 

conectada 
104 100 44 100 45,6 100 45,6 100 

Solo Descoberto 14 82 14 82 14 82 14 82 
BMP - - - - + - + - 
Vegetação 12 68 12 68 12 68 16 68 
Grama 30 66 20 66 9,6 66 5,6 66 
Área Total (m²) 200 - 200 - 200 - 200 - 

CN global  90,68  92,32  89,69  89,73 

Armazenamento S (mm)  26,11  21,13  29,20  29,08 

 

Tabela 4 – Características do lote pertencente ao cenário O.S. 

Cenário O.S. 2025 O.S. 2050 O.S. 2075 O.S. 2100 

 m² CN m² CN m² CN m² CN 
Área Impermeável 50 98 110 98 110 98 120 98 
Área Impermeável diretamente 

conectada 
104 100 60 100 64 100 54 100 

Solo Descoberto 14 82 16 82 16 82 16 82 
BMP - - - - - - - - 
Vegetação 24 68 7 68 5 68 5 68 
Grama 8 66 7 66 5 66 5 66 
Área Total (m²) 200 - 200 - 200 - 200 - 

CN global  92,34  95,15  95,81  95,71 

Armazenamento S (mm)  21,07  12,95  11,11  11,39 
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Tabela 5 – Características do lote pertencente ao cenário A.M. 

Cenário A.M. 2025 A.M. 2050 A.M. 2075 A.M. 2100 

 m² CN m² CN m² CN m² CN 
Área Impermeável 100 98 94 98 94 98 94 98 
Área Impermeável diretamente 

conectada 
36 100 32 100 26 100 22 100 

Solo Descoberto 6 82 6 82 6 82 6 82 
BMP + - + - + - + - 
Vegetação 32 68 42 68 48 68 52 68 
Grama 26 66 26 66 26 66 26 66 
Área Total (m²) 200 - 200 - 200 - 200 - 

CN global  88,92  87,38  86,42  85,78 

Armazenamento S (mm)  31,65  36,68  39,91  42,11 

 

Tabela 6 – Características do lote pertencente ao cenário T.G. 

Cenário T.G. 2025 T.G. 2050 T.G. 2075 T.G. 2100 

 m² CN m² CN m² CN m² CN 
Área Impermeável 100 98 100 98 84 98 84 98 
Área Impermeável diretamente 

conectada 
36 100 36 100 32 100 26 100 

Solo Descoberto 8 82 6 82 6 82 6 82 
BMP + - + - + - + - 
Vegetação 32 68 34 68 50 68 60 68 
Grama 24 66 24 66 24 66 24 66 
Área Total (m²) 200 - 200 - 200 - 200 - 

CN global  88,92  88,94  84,54  84,94 

Armazenamento S (mm)  31,65  31,59  46,45  45,03 

 

Na figura 3 pode-se observar a evolução dos valores de IPTU em relação a variável Smáx, 

tomando como base o ano de 2010. Enquanto, na figura 4, constam os valores de IPTU obtidos a 

partir da variável Qmáx, tomando como base o ano de 2010. 

 

 
Figura 3 - IPTU com base no Armazenamento Máximo para os cenários 
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Figura 4 – IPTU com base na Vazão Máxima para os cenários 

 

No presente trabalho, foram estudados três valores diferentes, a fim de se obter uma análise de 

sensibilidade preliminar dos pesos dos parâmetros na tomada de decisão das políticas públicas: 0,5 

Smáx e 0,5 Qmáx; 0,7 Smáx e 0,3 Qmáx; bem como 0,3 Smáx e 0,7 Qmáx para os cenários Global 

Orchestration (Figura 5), Order from Strength (Figura 6), Adapting Mosaic (Figura 7) e 

TechnoGarden ( Figura 8). 

 

 

Figura 5 – IPTU Hidrológico (0,5 Smáx e 0,5 Qmáx) 
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Figura 6– IPTU Hidrológico (0,7 Smáx e 0,3 Qmáx) 

 

 

Figura 7 – IPTU Hidrológico para o cenário Adapting Mosaic 

 

 

Figura 8 – IPTU Hidrológico para o cenário TechnoGarden 
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A partir da análise de sensibilidade dos pesos adotados tanto para o Armazenamento Máximo 

quanto para a Vazão Máxima, foi possível notar que para os cenários Order from Strength, 

Adapting Mosaic e TechnoGarden, os Valores de IPTU (R$) variaram proporcionalmente. Já para o 

cenário Global Orchestration, nas séries em que o Armazenamento Máximo teve peso maior, as 

variações dos Valores de IPTU (R$) apresentaram-se mais acentuadas. 

Paralelamente, pôde ser verificada a tendência do cenário Order from Strength em ser o mais 

agressivo do ponto de vista ambiental, já que a sociedade mostra-se despreocupada em relação a tais 

questões, conseqüentemente apresentando os valores mais elevados de IPTU Hidrológico. Por outro 

lado, em cenários – como o TechnoGarden - em que a sociedade otimiza os serviços ambientais, 

com o emprego de medidas estruturais de drenagem (trincheiras de infiltração, telhados verdes, 

pisos impermeáveis, etc), o valor de IPTU hidrológico apresenta-se numa taxa reduzida. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho contribuiu para a verificação da importância do estabelecimento de 

medidas não-estruturais como instrumentos para a melhoria da gestão dos recursos hídricos, no caso 

o IPTU com base hidrológica, pois os parâmetros analisados exercem influência significativa sobre 

a drenagem urbana e seus impactos. 

No caso dos cenários prospectivos, notou-se a forte influência no valor final do IPTU 

hidrológico quando são adicionadas medidas estruturais (telhado verde, trincheiras de infiltração, 

etc) à drenagem urbana, de forma a mostrar a relevância de suas aplicações.  

Não obstante, a proposição e aplicação de novas metodologias de medidas não-estruturais de 

drenagem urbana e a inclusão de novos parâmetros nas equações, servem como incentivo para que 

surjam trabalhos futuros referentes a tal abordagem, de forma a atender a Lei Federal de 

Saneamento Básico 11445/07 e auxiliar os Códigos de Obras e Planos Diretores Municipais. 
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