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Resumo – O objetivo do artigo foi analisar a criação de um mercado para o escoamento pluvial 
entre proprietários de lotes urbanos. Com este mercado pretende-se induzir o controle do 
escoamento pluvial em escala de lote. Para tanto, foram desenvolvidas duas etapas metodológicas: 
(i) avaliação e determinação da Disposição a Pagar (DAP) e da Disposição a Receber (DAR) dos 
proprietários com objetivo de resolver os problemas de drenagem urbana; e (ii) análise da 
viabilidade econômica da criação do mercado entre proprietários. As etapas metodológicas foram 
aplicadas em 825 proprietários, de três micro-bacias urbanas do município de Porto Alegre/RS, com 
diferenças sócio-econômicas e quanto aos problemas de drenagem urbana. O estudo sugere que os 
proprietários que sofrem com problemas (localizados a jusante) possuem maior DAP e DAR para 
controlar o escoamento pluvial, procurando fazer sua parte para resolver um problema que os 
afetam. Além disso, observou-se que caso os proprietários que causem os problemas (localizados a 
montante) recebessem uma contrapartida financeira, teriam DAR. Logo, o estudo aponta que é 
viável a criação de um mercado para o controle do escoamento pluvial em escala de lote, utilizando 
a elevada DAP dos proprietários de jusante e a DAR dos proprietários de montante. 
 
Abstract – The paper objective was to analyze the creation of a market for rainwater runoff betwen 
owners of urban lots. With this market wants to induce the control of rainwater runoff at lot scale. 
For this purpose, we developed two methodological steps: (i) evaluation and determination of 
Willingness to Pay (WTP) and Willingness to Receive (WTR) of the owners in order to solve the 
problems of urban drainage, and (ii) analysis of the economic viability the creation of the market 
between owners. The methodological steps were applied to 825 owners in three urban micro-basins 
of Porto Alegre/RS, with differences socioeconomics and of problems of urban drainage. The study 
suggests that owners who are in trouble (downstream) have higher WTP and WTR to control 
rainwater runoff. In addition, we observed that if the owners that cause problems (upstream) receive 
a financial contribution, would have WTR. Thus, the study shows that is feasible to create a market 
for control of rainwater runoff at lot scale, using the WTP of downstream owners and the WTR of 
upstream owners. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas os municípios brasileiros apresentaram um processo acelerado e não 

planejado de urbanização. A evolução desta forma de urbanização produziu grandes alterações no 

ambiente natural, promovendo problemas ambientais, perdas materiais e humanas, e problemas 

sociais de diversas magnitudes, especialmente devido às inundações, alagamentos e à poluição dos 

corpos d’água. 

Algumas ações promissoras têm sido trabalhadas em algumas municipalidades brasileiras, 

como o emprego de técnicas compensatórias (ou Best Management Practices – BMPs) em escala de 

loteamentos e micro e macro-bacias urbanas. Em outros países, o planejamento é mais 

particularizado, envolvendo modificações em escala de lote urbano com estratégias desenvolvidas a 

partir dos anos 1990, destacando-se o Low Impact Development (LID), nos Estados Unidos. Porém, 

Cruz et al. (2007) enfatizam que ainda há grande resistência por parte dos projetistas brasileiros à 

aplicação destas formas de planejamento da drenagem urbana, pois existe pouca divulgação e obras 

executadas, além da oposição natural a inovações. Neste sentido, reforça-se a necessidade de se 

pensar a drenagem urbana como parte de um sistema de gestão, e não apenas a busca de soluções 

por meio de obras de controle de enchentes, que são definidas após a constatação de algum 

problema ou catástrofe, conforme discutido por Pompêo (2000). 

Com objetivo de minimizar os impactos sobre o ciclo hidrológico, tanto na escala municipal 

quanto na escala de bacia hidrográfica, diversos autores (tais como, Doll et al., 1999 e Souza, 2005) 

indicam a necessidade de utilizar mecanismos de incentivo à implementação de um planejamento 

sustentável da drenagem urbana. Quanto aos incentivos, Levitt e Dubner (2007) argumentam que 

eles são a “pedra de toque” da vida moderna, ou seja, as pessoas no mundo moderno agem 

influenciadas por incentivos. Segundo os autores, entender os incentivos é a forma de resolver 

qualquer problema nos tempos atuais, desde crimes violentos à trapaças nos esportes ou ao namoro 

na Internet e, quem sabe, as inundações, os alagamentos e a contaminação dos cursos d’água 

urbanos. 

Assim, o problema abordado no presente artigo é o seguinte: “No Brasil não é comum o uso 

de técnicas sustentáveis para o controle do escoamento pluvial em escala de lote urbano. Assim, 

pergunta-se: o uso destas técnicas pode ser incentivado?”. O controle do escoamento pluvial na 

fonte, financiado pelo proprietário, reduz a necessidade de investimentos por sua parte e por parte 

do Poder Público (município), uma vez que o sistema de drenagem irá funcionar com uma vazão 

afluente reduzida. As prefeituras, como responsáveis pelo serviço de drenagem urbana, deveriam 

pensar em formas de induzir o controle por parte dos proprietários. 



Existem três tipos básicos de incentivos: econômico, social e moral (Levitt e Dubner, 2007). 

Para o caso da drenagem urbana, objeto deste artigo, a determinação, por exemplo, de um 

pagamento pelo volume escoado em cada propriedade representa um incentivo econômico para a 

redução do mesmo. O reconhecimento público de que quando o planejamento do escoamento 

pluvial de cada imóvel é realizado de forma inadequada proporciona alterações negativas nos 

sistemas municipais de drenagem pluvial, é um incentivo social bastante relevante. Já a proibição 

legal do despejo de volumes provenientes da drenagem das propriedades, além do provocado 

naturalmente, é um poderoso incentivo moral. 

Infelizmente (ou felizmente, depende do ponto de vista), a raça humana reage melhor ao 

incentivo econômico (Levitt e Dubner, 2007), pois, em regra, os homens agem para benefício 

próprio, o que ocorre diretamente quando se utiliza este tipo de incentivo. Os incentivos social e 

moral estão mais relacionados aos benefícios do bem comum e, neste caso, há degradação dos 

recursos naturais, uma vez que cada usuário tende a utilizá-los excessivamente, em detrimento aos 

anseios da coletividade, conforme Hardin (1968) analisa, no seu célebre trabalho, “A Tragédia dos 

Comuns”. 

De acordo com Baptista et al. (2005), no Brasil e em outros países, tem-se estudado e adotado 

o incentivo econômico por meio da cobrança de uma taxa específica pelo uso do sistema de 

drenagem de águas pluviais. Os estudos de Tucci (2002), Baptista e Nascimento (2002) e 

Nascimento et al. (2006) procuraram estabelecer uma cobrança pelo serviço de drenagem urbana no 

Brasil. 

O uso de incentivos econômicos para a preservação ambiental, tal como a cobrança pelo 

serviço de drenagem urbana, baseia-se no fato de que os ecossistemas naturais produzem uma ampla 

gama de bens e serviços, que beneficiam as pessoas, e possuem um valor econômico. Contudo, na 

maioria das vezes, para as atividades humanas este valor é ignorado, não sendo contabilizado, por 

exemplo, no fluxo de caixa de viabilidade econômica de projetos (reservatórios, atividades 

industriais, etc) ou nos pagamentos de serviços que, de alguma forma, proporcionam degradação 

ambiental (a própria drenagem urbana, tratamento de efluentes domésticos, etc). Portanto, a 

aplicação dos incentivos econômicos objetiva tornar a infra-estrutura ambiental comparável com 

outros setores da economia, onde investimentos são avaliados, atividades são planejadas e políticas 

de uso são formuladas. 

A experiência dos estudos nacionais e internacionais na área demonstra uma diversidade de 

incentivos econômicos (Lanna, 2001; Stavins, 2003; Mazzanti e Zoboli, 2006) para a determinação 

de um mecanismo de indução ao atendimento de metas ambientais, além das dificuldades legais 

para implementação e de dúvidas quanto à aceitabilidade pública e eficácia (Parikh et al., 2005). 



Considerando a complexidade e particularidades que envolvem o uso destes incentivos (Doll et al., 

1999), faz-se necessário o aprofundamento do estudo para o caso da drenagem urbana. Desta forma, 

o objetivo deste artigo é analisar a possibilidade de criação de um mercado para o escoamento 

pluvial entre proprietários de lotes urbanos, um dos tipos de incentivos econômicos. 

A ideia de criação de um mercado é que os volumes escoados nos lotes possam ser 

comercializados pelos proprietários. Proprietários que não conseguem (ou não querem) reduzir o 

volume escoado podem pagar para proprietários que conseguem reduzir, em função de maior área 

disponível, por exemplo, ou outro fator, como ter a disposição em controlar. Além disso, tratando-se 

de um mercado, os proprietários podem fazer negócios livremente. Um grupo de proprietários que 

sofrem com alagamentos a jusante de uma bacia hidrográfica urbana poderá pagar para outro grupo 

de proprietários de montante controlar seu escoamento e, assim, solucionar os problemas a jusante. 

Os mercados de bens e serviços ambientais têm sido largamente utilizados nos Estados 

Unidos e em outros países (Stavins, 2003) para o controle da poluição. Basicamente, os mercados 

são de dois tipos: programas de crédito e sistemas de troca e comércio. Os créditos são concedidos 

quando as emissões são reduzidas a níveis inferiores ao nível permitido. Quanto ao sistema de troca 

e comércio, um limite alocável de poluição é estabelecido e alocado entre os usuários em forma de 

permissões, que podem ser livremente trocadas entre os mesmos. 

Stavins (2003) relata que existem muitas aplicações significativas de programas de crédito, 

por exemplo, o programa de redução do uso de gasolina nos Estados Unidos e dois programas 

pilotos do Canadá (redução de emissão de gás carbônico e nitrogênio). Além destes, existe o 

programa de qualidade da água do governo dos Estados Unidos (National Pollution Discharge 

Elimination System – NPDES), que determina que os municípios devem controlar as fontes pontuais 

e não pontuais de poluição dos recursos hídricos, respeitando limites pré-estabelecidos. Caso se 

decida pela utilização do custo de mercado e o mesmo não existe, devem ser utilizados métodos 

para quantificar os valores que os usuários do sistema estariam dispostos a pagar pelo serviço 

ambiental. Neste contexto é que são aplicados os métodos de preferência expressa (Turner et al., 

1994). 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi aplicado no município de Porto Alegre. Foram selecionadas três micro-bacias 

urbanas, com objetivo de trabalhar com diversas situações sócio-econômicas e analisar a relação 

entre a existência (e a inexistência) de alagamentos com a opinião dos proprietários. As áreas 

escolhidas possuem diferentes realidades quanto à aplicação da estratégia utilizada por Porto Alegre 



para o controle do escoamento pluvial, o uso de reservatórios de amortecimento de vazões aplicados 

na macrodrenagem, associados à ampliação de canalizações. As micro-bacias escolhidas são (Figura 

1): 

1. Micro-bacia Polônia: contribuinte ao reservatório de amortecimento da Praça Júlio 

Andreatta, que faz o controle do escoamento pluvial afluente ao Conduto Forçado da Rua Polônia, 

no bairro São João, com área de aproximadamente 0,50 Km²; 

2. Micro-bacia Frei Germano: contribuinte à Rua Frei Germano, no bairro Partenon, com área 

de aproximadamente 0,46 Km²;  

3. Micro-bacia Joaquim Leite: Bacia contribuinte ao reservatório projetado na Praça Joaquim 

Leite, no bairro Três Figueiras, com área de aproximadamente 0,60 Km². 

 

Figura 1. Micro-bacias do estudo. 
 

A primeira micro-bacia urbana selecionada, Polônia, possui o controle do escoamento pluvial 

por meio de um reservatório de detenção implantado desde 1999. As outras duas micro-bacias não 

possuem controles do escoamento pluvial instalados. A micro-bacia Frei Germano possui um estudo 

para ampliação das suas canalizações, com objetivo de solucionar os problemas de alagamentos 

localizados atualmente existentes, solução tradicional no planejamento da drenagem urbana 

(higienista). Esta situação decorre da rápida urbanização da sua área mais elevada. 



Os alagamentos na micro-bacia Joaquim Leite ocorrem devido às suas características 

morfológicas (grande declividade) e de uso e ocupação do solo. Assim como nas demais micro-

bacias, em eventos de chuva ocorre a rápida formação de escoamento, proporcionando sérios pontos 

de alagamentos na rede de micro e macrodrenagem a jusante. O agravante nesta micro-bacia é que 

quatro pessoas já foram vítimas fatais em função de alagamentos. 

Para atingir o objetivo do artigo, desenvolveram-se duas etapas metodológicas: 

1. Avaliação e determinação da Disposição a Pagar (DAP) e da Disposição a Receber (DAR) 

entre os proprietários dos lotes urbanos com objetivo resolver os problemas de drenagem 

urbana; 

2. Análise da viabilidade econômica da criação do mercado entre proprietários. 

 

Avaliação e determinação da DAP e da DAR 

 

Para dar suporte a criação de um mercado de volumes escoados entre proprietários de lotes 

urbanos foi utilizado o Método de Valoração Contingente (MVC), que é um dos métodos de 

preferência expressa (Turner et al., 1994). O MVC procura mensurar monetariamente o impacto no 

nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa ou qualitativa dos bens 

ambientais (Seroa da Motta, 2006). O MVC utiliza dois indicadores de valor, a DAP e a DAR ou, 

de acordo com Montibeller (2004), disposição a aceitar compensação, que vêm a ser, 

respectivamente, o quanto os indivíduos estariam dispostos a pagar para obter uma melhoria de 

bem-estar ou quanto estariam dispostos a aceitar como compensação para uma perda de bem-estar. 

Ou seja, o MVC pretende, de alguma maneira, quantificar a mudança no nível de bem-estar 

percebida pelos indivíduos, resultante de uma alteração no suprimento de um determinado bem ou 

serviço ambiental (Turner et al., 1994). 

Os valores de DAP e DAR são estimados com base em mercados hipotéticos, que são 

simulados por intermédio de pesquisas de campo. O MVC requer procedimentos muito rigorosos na 

formulação das pesquisas para produzir resultados confiáveis, devido às diversas possibilidades de 

vieses na sua aplicação. Nogueira et al. (2000) destacam quatro fontes de vieses no uso do MVC: (i) 

uso de cenários que incentivam o entrevistado a não informar sua verdadeira DAP (viés estratégico 

e viés do entrevistador); (ii) uso de cenários que possuem incentivos para ajudar indevidamente o 

indivíduo a responder o questionário (viés do ponto inicial, viés de relação e viés de importância); 

(iii) especificação incorreta do cenário mediante uma descrição incorreta e/ou incompleta de alguns 

aspectos relevantes (viés de especificação teórica, viés de especificação da qualidade e viés de 

especificação do contexto); e (iv) desenho inadequado da amostra e agregação incorreta dos 



benefícios (viés da escolha da população e o viés da seleção amostral). Todavia, o MVC é de 

extrema valia (Seroa da Motta, 2006) para a análise econômica do meio ambiente, pois é o único 

que tem, potencialmente, a capacidade de captar todos os valores do bem ou serviço ambiental 

(inclusive o valor de existência). Devido a isso, será utilizado na presente pesquisa. 

A DAP e DAR foram determinadas por meio da aplicação de um questionário estruturado a 

uma amostra dos proprietários dos lotes das micro-bacias urbanas analisadas. Ela foi dividida em 

outras cinco etapas: 

i) elaboração e ordenamento das perguntas; 

ii) prova e ajuste do questionário; 

iii) prova do questionário em campo (questionário piloto);  

iv) pesquisa definitiva; 

v) processamento dos dados. 

• Elaboração e ordenamento das perguntas: essa etapa iniciou com a formulação clara dos 

objetivos de aplicação dos questionários. O objetivo principal foi determinar as disposições médias 

a pagar e a receber dos proprietários dos lotes. Também foi objetivo identificar prováveis relações 

de variáveis sócio-econômicas e a existência ou não de alagamentos próximo às residências dos 

proprietários com as disposições. Além disso, conforme estudaram Jorgesen e Syme (2000), outros 

fatores que poderiam interferir na resposta dos proprietários foram analisados. Normalmente, no 

MVC os respondentes que não manifestam DAP ou DAR são retirados da análise admitindo que tal 

comportamento deve-se a fatores externos à análise econômica. Entretanto, é de grande relevância 

procurar entender o porque isso ocorre, mesmo que tal comportamento não seja associado à 

economia. Sendo assim, foram analisados possíveis votos de protesto ao pagamento ou recebimento 

por parte dos proprietários e analisadas as relações com estes valores (DAP e DAR); 

• Prova e ajuste do questionário: após a elaboração do questionário o mesmo foi testado com 

colegas da instituição onde foi desenvolvida a pesquisa.. Essas pessoas foram convidadas a 

responder e, depois, criticar o questionário. De acordo com as sugestões e críticas realizaram-se as 

modificações necessárias. Novamente, foram estudados e analisados o ordenamento das perguntas, 

sua clareza e objetividade; 

• Prova do questionário em campo (Pesquisa piloto): a pesquisa piloto foi usada para detectar 

problemas no questionário e erros de percepção ou expectativas enganosas por parte da população. 

O questionário piloto foi aplicado a 5% da população pesquisada (lotes das micro-bacias do estudo 

de caso), usando o método open-ended para a estimativa da DAP e DAR. Ou seja, os proprietários 

foram questionados por meio de uma pergunta aberta sobre as suas disposições a pagar ou receber. 

Desta forma o viés de ponto inicial é eliminado. Este viés é associado ao primeiro valor de DAP 



mostrado ao entrevistado. As perguntas foram: (i) para a DAP - “O(a) Sr.(a) estaria disposto(a) a 

pagar uma quantia a mais em sua conta de água e esgoto (todo o mês) para a prefeitura controlar o 

escoamento da água da chuva próximo ao seu imóvel e assim resolver os problemas atuais ou 

futuros? Se sim, quanto?”; (ii) para a DAR: “Agora, admitindo que a prefeitura pague uma quantia 

ou reduza o IPTU para o(a) Sr.(a) controlar o escoamento da água da chuva gerado no seu imóvel, e 

com isso não precise pagar nada à prefeitura, o(a) Sr.(a) adotaria o controle? Se sim, quanto gostaria 

de receber para construir o controle no seu imóvel (lote/terreno)?” Os desvios da DAP e DAR foram 

utilizados para o cálculo da amostra definitiva de aplicação do questionário, utilizando: 
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       Equação 1. 

Sendo: 

v = graus de liberdade, n1-1; 

n1 = tamanho da amostra piloto; 

α = nível de significância; 

2,αv
t  =percentil da distribuição de Student, com v graus de liberdade; 

s = desvio padrão amostral; 

N = população; 

eo = erro padrão; 

n = amostra. 

O nível de significância e o erro padrão admitidos foram de 5%. Os respondentes da amostra 

piloto foram 125 proprietários (aproximadamente 5% da população de 2406 lotes das micro-bacias 

do estudo), divididos proporcionalmente entre as micro-bacias e a posição (montante e jusante do 

controle de escoamento implantado ou planejado pela prefeitura), como mostra a Tabela 1. Foi 

criada uma ordem numérica para os lotes das micro-bacias e a escolha dos respondentes foi 

realizada por meio da determinação de números aleatórios entre os limites desta ordem numérica.  

Dos entrevistados, 30 proprietários manifestaram possuir DAP, 77 manifestaram possuir DAR 

e 18 não manifestaram nenhuma disposição. As médias e desvios das variáveis foram: (i) DAP: 1,30 

e 0,466; (ii) DAR: 3,88 e 0,827. Estes valores referem-se a mudança de escala utilizada para a 

determinação da DAP e DAR médias. Para a DAP, os valores que os proprietários estariam 

dispostos a pagar para resolver os problemas de drenagem variaram de R$ 1 a R$ 40. A mudança de 

escala correspondeu ao seguinte: 1 – R$ 0 < DAP ≤ R$ 10; 2 – R$ 10 < DAP ≤ R$ 20; 3 – R$ 20 < 

DAP ≤ R$ 30; 4 – R$ 30 < DAP ≤ R$ 40. E na DAR os valores que os proprietários estariam 



dispostos a receber para realizar o controle do escoamento pluvial variaram de 25 a 100% e a 

mudança de escala foi: 1 – 0 < DAR ≤ 20%; 2 – 20 < DAR ≤ 40%; 3 – 40 < DAR ≤ 60%; 4 – 60 < 

DAR ≤ 80%; 5 – 80 < DAR ≤ 100%. As mudanças de escalas foram realizadas para diminuir os 

desvios das variáveis e com isso obter uma amostra reduzida. Com isso viabilizou-se a pesquisa em 

termos de tempo e custos. Além disso, a amostra continuou significativa para as estimativas 

quantitativas do trabalho. 

Tabela 1. Tamanho da amostra piloto de acordo com as micro-bacias e a posição dos lotes 
(montante e jusante). 

População 
(N) e 

amostra (n) 

Micro-bacias 
Polônia Frei Germano Joaquim Leite 

Total 
Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante 

N 770 151 567 186 618 114 2406 
n 39 9 30 10 31 7 125 

 

As amostras para a DAP e DAR foram de 228 e 580, respectivamente. A existência de 

alagamentos e as diferenças sócio-econômicas entre as micro-bacias devem ser significativas para 

explicar a variabilidade das variáveis em análise. Assim, as amostras foram estratificadas 

proporcionalmente entre as micro-bacias e as posições, como mostra a Tabela 2. As posições de 

montante e jusante foram consideradas, devido aos alagamentos ocorrerem principalmente à jusante 

dos controles implantados ou planejados pela prefeitura. Conforme Ethur et al. (2002), quando no 

problema de estudo são identificados estratos, uma amostra obtida por meio do processo de 

amostragem estratificada proporcional tende a gerar resultados mais precisos, quando comparada 

com uma amostra aleatória simples. Isso ocorre pois dentro dos estratos as variáveis analisadas terão 

um comportamento diverso, assim, a estratificação melhora a representatividade da amostra. Este 

procedimento também procura evitar o viés da escolha de população e o da seleção amostral 

(Nogueira et al., 2000). Em função da maior facilidade de obter DAR entre os proprietários dos 

lotes, em comparação às DAP, a amostra de DAR foi superior à calculada. 

• Pesquisa definitiva: A partir dos resultados da pesquisa piloto foram realizadas algumas 

alterações pertinentes no questionário. A escolha dos respondentes da amostra definitiva também foi 

realizada por meio de números aleatórios, de forma idêntica à Pesquisa piloto. Os entrevistados na 

Pesquisa piloto foram desconsiderados da pesquisa definitiva. 

• Processamento dos dados: Essa etapa consistiu na transferência das informações contidas 

nos questionários para um banco de dados em um computador. Os dados foram registrados segundo 

a ordenação das perguntas no questionário e, após a digitação, foram realizados as correspondentes 

análises. No presente estudo foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 



Tabela 2. Amostras definitivas para a estimativa da Disposição a Pagar (DAP) e da Disposição 
a Receber (DAR) nas micro-bacias do estudo. 

Micro-
bacias 

Polônia Frei Germano Joaquim Leite 

Posição Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante Total 
N 770 151 567 186 618 114 2406 

Peso 32,00% 6,28% 23,57% 7,73% 25,69% 4,74% 100,00% 
n DAP 73 14 54 18 58 11 228 
n DAR 191 37 141 46 153 29 597 
Total 315 259 251 825 

 

Foram realizados testes estatísticos com o SPSS para as variáveis qualitativas com objetivo de 

analisar as relações destas variáveis com a DAP e a DAR. O teste utilizado foi o Qui-Quadrado, 

respeitando as suas pressuposições: (i) as freqüências esperadas das variáveis devem ser maiores 

que 1; e (ii) pelo menos 80% delas maiores que 5 (Weisstein, 2010). Utilizou-se o nível de 

significância de 5%. Nos casos em que as pressuposições do teste Qui-Quadrado não foram 

respeitadas, utilizou-se o teste Exato de Fisher. As variáveis qualitativas utilizadas foram:  

a. Gênero;  

b. Escolaridade;  

c. Conhecimento de impacto do imóvel no sistema de drenagem municipal; 

d. Grau de preocupação com o meio ambiente; 

e. Ocorrência de alagamentos;  

f. Ter prejuízos devido aos alagamentos;  

g. Posição (montante e jusante);  

h. Protestos:  

g.1. É meu direito ter o serviço de drenagem urbana prestado eficientemente; 

g.2. Caso o dinheiro fosse recolhido, eu não acredito que seria gasto para resolver os 

problemas do escoamento da água da chuva. 

 

Análise da viabilidade econômica da criação do mercado entre proprietários 

 

A viabilidade econômica do controle do escoamento pluvial na fonte por parte dos 

proprietários foi analisada admitindo uma transação entre dois proprietários hipotéticos de lotes, 

utilizando a Taxa Interna de Retorno (TIR) como parâmetro de análise. A TIR é a taxa de desconto, 

τ, que torna o Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto igual a zero: 
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         Equação 1. 



Quanto maior for a TIR melhor será o projeto. No entanto, na análise de viabilidade 

econômica de projetos, a TIR deve ser comparada com a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). A 

TMA é uma taxa de juros, utilizada em avaliações que consideram a variação do capital no tempo, 

estabelecida a partir do valor máximo arbitrado pelo investidor, para remunerar o custo do capital. 

A TMA, conforme Westphal e Lamberts (1999), corresponde à taxa paga pelo mercado financeiro 

em investimentos correntes como poupança, fundos de investimentos e outros, mais um percentual 

devido ao risco. Por definição, o investidor optará pelo investimento somente se o valor produzido 

for maior que o custo da remuneração do capital. Neste caso, se TIR > TMA, o projeto é 

economicamente viável, e vice-versa. 

Foi admitido o uso de um lote de 300 m², com controle do escoamento pluvial por meio do 

uso de um microrreservatório. No trabalho de Forgiarini (2010), os valores médios de 

microrreservatórios variaram de R$ 150,00 e R$ 170,00 por m³. Moura et al. (2009) cita o valor 

médio de U$ 95,87 por m³, obtido a partir de amplo levantamento bibliográfico. Usando a cotação 

do dólar americano de junho 2010 (cerca de R$ 1,70) chega-se a um valor de aproximadamente R$ 

163,00 por m³. No presente artigo, usou-se o valor de R$ 160 por m³, conforme Forgiarini (2010). 

Na análise de viabilidade econômica da criação do mercado entre proprietários, admitiu-se 

também que caso um dos proprietários adota-se o controle do escoamento em seu lote, este ficaria 

isento da cobrança de qualquer taxa municipal relacionada ao serviço da drenagem urbana. Usou-se 

na análise de viabilidade os valores oriundos de Tucci (2002). O autor apresenta valores entre R$ 

100,00 e R$ 400,00 ao ano, dependendo da área impermeável, para um lote de 300 m² considerando 

os custos de instalação e manutenção de obras de macrodrenagem em uma bacia urbana. Deste 

modo, usou-se o valor médio de R$ 250,00 ao ano, representando uma economia, ou receita anual 

no fluxo de caixa do investimento de controle do escoamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observou-se no presente estudo que a DAR é preferida em todas as micro-bacias (Figura 2). 

Portanto, os proprietários que possuem alguma disposição em resolver os problemas de drenagem 

preferem fazê-lo recebendo, ao invés de pagar. Uma explicação deste resultado é apontado por 

Diamond (2005). O autor explica que a maioria das pessoas hesita em gastar dinheiro se não houver 

uma crise imediata. A DAP variou de R$ 1 a R$ 30 por mês entre os proprietários, sendo que seu 

valor médio foi de R$ 9,07 ao mês. A DAR variou de 41% a 100% do investimento de controle do 

escoamento pluvial nos lotes, com valor médio de 73,66%. Ou seja, os proprietários aceitariam 



construir o controle do escoamento em seu lote caso recebessem cerca de ¾ do valor que deveria ser 

investido. 

 

Figura 2. Disposições a pagar e a receber nas micro-bacias. 
 

Na presente pesquisa, percebeu-se que tanto os proprietários que causam os problemas (a 

montante nas micro-bacias) quanto os que sofrem com eles (a jusante nas micro-bacias) esperam 

que o Governo aprove leis e adote ações para resolver os problemas de drenagem urbana. Existem 

pessoas que até fazem pressão positiva para o Governo tomar uma ação. Contudo, o que se espera é 

que haja um amadurecimento social e posicionamento pró-ativo da sociedade no sentido de perceber 

que a própria sociedade causa a maioria dos problemas ambientais existentes nas micro-bacias do 

estudo. A partir da análise das respostas dos proprietários, observou-se que eles diferem entre si em 

valores e objetivos, contudo, observa-se que eles possuem uma atitude racional frente a sua cidade: 

querem o melhor para o lugar onde habitam. O problema é que este querer não se torna em ações. 

A Tabela 3 apresenta os resultados de testes estatísticos para analisar a dependência da DAP e 

DAR com as variáveis utilizadas na pesquisa. Algumas classes de variáveis foram agrupadas, com 

objetivo de viabilizar a análise dos resultados. Os critérios utilizados para este agrupamento foram o 

significado da classe para a variável e o seu comportamento frente ao resultado preliminarmente 

analisado. Por exemplo, para a variável escolaridade, as classes “Ensino médio” e “Ensino superior” 

foram agrupadas por uma questão de hierarquia do nível escolar e, principalmente, devido aos 

resultados destas duas classes serem semelhantes e diferenciarem-se dos resultados da classe 

“Ensino fundamental”. Os agrupamentos das classes das variáveis “Ocorrência de alagamentos” e 

“Prejuízos” também foram com relação aos resultados preliminarmente analisados, porém, contou 

com uma análise acerca do significado das respostas na disposição dos indivíduos. Por exemplo, a 



ocorrência de alagamentos, mesmo que no passado, e o medo de ter prejuízos influenciou as 

disposições manifestadas. Sendo assim, foram agrupadas como casos positivos destas variáveis. 

Na Tabela 3 são mostrados os resultados de dependência das variáveis separados quanto à 

existência de disposição; qual disposição; e os valores de DAP e DAR. Os resultados sugerem que 

diversas variáveis são significativas (valores em negrito) para a existência de DAP ou DAR; para a 

definição se é DAP ou DAR; e para quantificar a DAP e a DAR. Considerando o teste bilateral, 

quando os resíduos ajustados apresentam valores superiores aos limites críticos para α = 1%, ± 

2,575, e α = 5%, ± 1,96, os resultados indicam dependência estatística significativa. Analisando 

estes resultados percebe-se: 

- O tipo de disposição apresentou relação estatística significativa com o gênero. O gênero 

feminino possui mais DAR que o esperado, quando comparado com o gênero masculino, que possui 

mais DAP. Contudo, os homens que possuem DAP, manifestaram um valor de disposição menor 

que as mulheres. Já as mulheres tendem a receber um valor de DAR maior que os homens. 

- Quanto maior a escolaridade, existe mais disposição para pagar, ou receber, com objetivo de 

resolver os problemas de drenagem. Além disso, os valores de DAP e DAR também são maiores 

para as maiores escolaridades. 

- Quando existe o conhecimento do impacto das propriedades no escoamento da água da 

chuva, existe mais DAP ou DAR. Além disso, os proprietários que manifestaram conhecer o 

impacto da sua propriedade teriam mais disposição a pagar do que a receber. Todavia, não foi 

possível observar uma relação estatística clara quanto ao aumento das disposições com esta 

variável. 

- Quem concorda com os protestos de possuir o direito de ter o serviço de drenagem prestado 

eficientemente e que o dinheiro pode ser desviado, acaba não tendo disposição nem de pagar ou 

receber para o controle do escoamento pluvial. Os que concordam com os protestos, mas, mesmo 

assim possuem DAP ou DAR, manifestaram mais disposição a receber. Ainda, estes proprietários 

que concordam possuem maior valor de DAR e menor de DAP. 

- Analisando o grau de preocupação com o meio ambiente, percebe-se que ter preocupação 

não implica em ter disposição a cuidar da drenagem. Isso pode indicar que os proprietários não 

percebem a relação entre meio ambiente e o sistema de drenagem urbana. Ou ainda, não entendem o 

ambiente urbano como parte do meio ambiente, que deveria ser preservado. 

- A posição, a ocorrência de alagamentos e de prejuízos possuem uma relação elevada, pois, 

normalmente, os proprietários que sofrem (ou já sofreram) com alagamentos e têm (ou tiveram) 

prejuízos estão localizados na posição a jusante. A existência de alagamentos e sofrer prejuízos 

influencia a existência das disposições e aumenta os valores de DAP e DAR. De modo geral a DAR 



é preferida nas duas posições, montante e jusante. Entretanto, quanto comparados os valores das 

variáveis, os proprietários de jusante possuem tanto DAP e DAR maiores que os de montante. 

É possível deduzir que os proprietários que não manifestaram disposição a pagar ou receber 

são aqueles que: (i) acham que possuem o direito; (ii) acreditam que se o dinheiro fosse recolhido 

seria desviado; (iii) não sofrem ou sofreram com alagamentos e nem tiveram prejuízos. No entanto, 

alguns proprietários que manifestaram DAP e DAR também concordaram com os protestos. Logo, a 

principal diferença entre estes proprietários é o fato de os que manifestaram DAP ou DAR sofrerem 

com alagamentos e prejuízos. Sendo assim, as variáveis que mais influenciam a DAP e DAR são 

“sofrer com alagamentos” e “ter prejuízos”. 

As licenças comercializáveis na drenagem urbana podem ser criadas utilizando as diferentes 

disposições a pagar e a receber dos proprietários dos lotes. Para o estabelecimento deste mercado, 

foram pensadas duas hipóteses: 

1. Proprietário de um lote (Proprietário 1) não tem condições de realizar o controle do 

escoamento pluvial (por falta de espaço disponível em seu lote ou por não ter pretensão de 

modificar seu imóvel) e decide pagar para outro proprietário (Proprietário 2) que possui condições 

ou predisposição de controlar o escoamento gerado no seu lote; 

2. Proprietário localizado a jusante em uma bacia urbana (Proprietário 1) sofrendo com 

problemas de alagamentos decide pagar para um proprietário a montante (Proprietário 2) com 

objetivo de resolver seus problemas. 

Para estas duas hipóteses podem ser feitas as perguntas: vale a pena para o proprietário 1 

pagar ao proprietário 2 controlar seu escoamento? Ainda, qual a vantagem para o proprietário 2? Na 

verdade, o custo de controle do escoamento pluvial na fonte sempre será vantajoso para qualquer 

proprietário. Diversos estudos apontam esta realidade, em especial os relatórios desenvolvidos pelo 

Condado de Príncipe George, localizado no estado de Maryland, Estados Unidos (PGDER, 1999). 

Admitindo que o proprietário 1 possua um lote com 300 m² e AIT de 60%. Utilizando a 

legislação de Porto Alegre para o controle do escoamento pluvial (PMPA/DEP, 2002 e Tucci, 

2002), resultaria em um volume unitário de 255,00 m³/ha; gerando a necessidade de um reservatório 

com volume de 7,65 m³. Este reservatório possui um custo de aproximadamente R$ 1.224,00 

(usando o valor de R$ 160,00/m³ - Forgiarini, 2010). Admitindo que: (i) o proprietário 1 pague ao 

proprietário 2 75% deste custo (DAR média foi de 73,66 %), representa R$ 918,00; (ii) a taxa não 

paga pelo proprietário 1 à prefeitura em função dele pagar ao proprietário 2 realizar o controle do 

escoamento pluvial seja de R$ 250 ao ano; e (iii) o custo de manutenção pago pelo proprietário 1 ao 

proprietário 2 seja de 5% do custo do reservatório, R$ 61,20 ao ano, a análise de viabilidade 

econômica para o proprietário 1 é apresentada na Tabela 4. 



Tabela 3. Testes estatísticos para analisar a dependência das disposições a pagar e a receber com as variáveis analisadas na pesquisa. 

Variável 
Existe disposição? Qual disposição? DAP: quanto? DAR: quanto? 

NENHUMA 
DAP ou 

DAR 
P DAP DAR P 

R$ 1 a 
R$ 10 

R$ 11 a 
R$ 20 

R$ 21 a 
R$ 30 

P 
41% a 
60% 

61% a 
80% 

81% a 
100% 

P 

Gênero 

Masculino 
Valor 46,0 385,0 

0,251 

173,0 212,0 

<0,0
1 

  142,0   30,0    1,0 

<0,01 

115,0 30,0 67,0 

<0,0
1 

Valor esperado 51,3 379,7 106,4 278,6 121,4  47,8 3,8 93,4 36,6 82,0 
Resíduo ajustado -1,1 1,1 10,4 -10,4 7,0 -6,2 -3,0 3,7 -1,5 -2,6 

Feminino 
Valor 51,0 440,0 55,0 385,0 18,0 33,0 4,0 148,0 73,0 164,0 

Valor esperado 45,7 445,3 121,6 318,4 38,6 15,2 1,2 169,6 66,4 149,0 
Resíduo ajustado 1,1 -1,1 -10,4 10,4 -7,0 6,2 3,0 -3,7 1,5 2,6 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 
Valor 36,0 150,0 

<0,0
1 

22,0 128,0 

<0,0
1 

22,0*   0,0* 0,0* 

0,006
* 

124,0 4,0 0,0 

<0,0
1 

Valor esperado 21,7 164,3 41,5 108,5 15,4* 6,1* 0,5* 56,4 22,1 49,5 
Resíduo ajustado 4,7 -4,7 -3,9 3,9 3,2* -3,0* -0,7* 13,6 -4,8 -10,1 

Ensino Médio e 
Superior 

Valor 61,0 675,0 206,0 469,0 138,0* 63,0* 5,0* 139,0 99,0 231,0 
Valor esperado 75,3 660,7 186,5 488,5 144,6* 56,9* 4,5* 206,6 80,9 181,5 

Resíduo ajustado -4,7 4,7 3,9 -3,9 -3,2* 3,0* 0,7* -13,6 4,8 10,1 

Grau de 
preocupação 
com o meio 

ambiente 

Baixo e Médio 
Valor 30,0 259,0 

0,925 

75,0 184,0 

0,566 

55,0   18,0 2,0 

0,668 

85,0 34,0 65,0 

0,525 

Valor esperado 30,4 258,6 71,6 187,4 52,6 20,7 1,6 81,1 31,7 71,2 
Resíduo ajustado -0,1 0,1 0,6 -0,6 0,7 -0,9 0,3 0,7 0,5 -1,1 

Alto e Muito alto 
Valor 67,0 566,0 153,0 413,0 105,0 45,0 3,0 178,0 69,0 166,0 

Valor esperado 66,6 566,4 156,4 409,6 107,4 42,3 3,4 181,9 71,3 159,8 
Resíduo ajustado 0,1 -0,1 -0,6 0,6 -0,7 0,9 -0,3 -0,7 -0,5 1,1 

Conhecimento 
de impacto do 

imóvel no 
sistema de 
drenagem 
municipal 

Sim 
Valor 50,0 489,0 

0,003 

148,0 341,0 

0,042 

109,0 36,0 3,0 

0,294 

141,0 70,0 130,0 

0,043 

Valor esperado 59,8 479,2 135,1 353,9 103,9 40,9 3,2 150,2 58,8 131,9 
Resíduo ajustado -3,0 3,0 2,0 -2,0 1,6 -1,5 -0,2 -1,5 2,4 -0,3 

Não 
Valor 47,0 336,0 80,0 256,0 51,0 27,0 2,0 122,0 33,0 101,0 

Valor esperado 37,2 345,8 92,9 243,1 56,1 22,1 1,8 112,8 44,2 99,1 
Resíduo ajustado 3,0 -3,0 -2,0 2,0 -1,6 1,5 0,2 1,5 -2,4 0,3 

Total (para cada variável) 97,0 825,0 - 228,0 597,0 - 160,0 63,0 5,0 - 263,0 103,0 231,0 - 

* Teste Exato de Fisher. Nos demais casos, sem marcação, foi aplicado o teste Qui-Quadrado. 
 
 
 
 
 
 



Tabela 3. Testes estatísticos para analisar a dependência das disposições a pagar e a receber com as variáveis analisadas na pesquisa (continuação). 

Variável 
Existe disposição? Qual disposição? DAP: quanto? DAR: quanto? 

NENHUMA 
DAP ou 

DAR 
P DAP DAR P 

R$ 1 a 
R$ 10 

R$ 11 a 
R$ 20 

R$ 21 a 
R$ 30 

P 
41% a 
60% 

61% a 
80% 

81% a 
100% 

P 

Possuo o 
direito? 

Discordo (totalmente; 
em parte; e nem 

concordo nem discordo) 

Valor 0,0 164,0 

<0,0
1 

140,0 24,0 

<0,0
1 

72,0 63,0 5,0 

<0,01 

0,0 0,0 24,0 

<0,0
1 

Valor esperado 17,3 146,7 45,3 118,7 98,2 38,7 3,1 10,6 4,1 9,3 
Resíduo ajustado -4,8 4,8 18,5 -18,5 -7,8 7,4 1,8 -4,4 -2,3 6,3 

Concordo (em parte; e 
totalmente) 

Valor 97,0 661,0 88,0 573,0 88,0 0,0 0,0 263,0 103,0 207,0 
Valor esperado 79,7 678,3 182,7 478,3 61,8 24,3 1,9 252,4 98,9 221,7 

Resíduo ajustado 4,8 -4,8 -18,5 18,5 7,8 -7,4 -1,8 4,4 2,3 -6,3 

Dinheiro será 
desviado? 

Discordo (totalmente; 
em parte; e nem 

concordo nem discordo) 

Valor 0,0 157,0 

<0,0
1 

141,0 16,0 

<0,0
1 

73,0 63,0 5,0 

<0,01 

8,0 8,0 0,0 

<0,0
1 

Valor esperado 16,5 140,5 43,4 113,6 98,9 39,0 3,1 7,0 2,8 6,2 
Resíduo ajustado -4,7 4,7 19,4 -19,4 -7,7 7,3 1,8 0,5 3,5 -3,2 

Concordo (em parte; e 
totalmente) 

Valor 97,0 668,0 87,0 581,0 87,0 0,0 0,0 255,0 95,0 231,0 
Valor esperado 80,5 684,5 184,6 483,4 61,1 24,0 1,9 256,0 100,2 224,8 

Resíduo ajustado 4,7 -4,7 -19,4 19,4 7,7 -7,3 -1,8 -0,5 -3,5 3,2 

Posição 

Montante 
Valor 90,0 670,0 

0,011 

185,0 485,0 

0,974 

 159,0*  26,0* 0,0* 

<0,01
* 

262,0 80,0 143,0 

<0,0
1 

Valor esperado 80,0 680,0 185,2 484,8 129,8* 51,1* 4,1* 213,7 83,7 187,7 
Resíduo ajustado 2,6 -2,6 0,0 0,0 10,8* -9,5* -4,7* 10,2 -1,0 -9,6 

Jusante 
Valor 7,0 155,0 43,0 112,0 1,0* 37,0* 5,0* 1,0 23,0 88,0 

Valor esperado 17,0 145,0 42,8 112,2 30,2* 11,9* 0,9* 49,3 19,3 43,3 
Resíduo ajustado -2,6 2,6 0,0 0,0 -10,8* 9,5* 4,7* -10,2 1,0 9,6 

Ocorrem 
alagamentos 
próximos ao 
seu imóvel? 

Sim (quase sempre; 
algumas vezes ao ano; e 
Não, mas já ocorreu no 

passado) 

Valor 0,0 386,0 

<0,0
1 

51,0 335,0 

<0,0
1 

0,0 46,0 5,0 

<0,01 

28,0 79,0 228,0 

<0,0
1 

Valor esperado 40,6 345,4 106,7 279,3 35,8 14,1 1,1 147,6 57,8 129,6 

Resíduo ajustado -8,8 8,8 8,7 -8,7 -12,4 11,3 4,2 -19,9 4,6 16,7 

Não (nunca ocorreu; e 
Não sei) 

Valor 97,0 439,0 177,0 262,0 160,0 17,0 0,0 235,0 24,0 3,0 
Valor esperado 56,4 479,6 121,3 317,7 124,2 48,9 3,9 115,4 45,2 101,4 

Resíduo ajustado 8,8 -8,8 -8,7 8,7 12,4 -11,3 -4,2 19,9 -4,6 -16,7 

Prejuízos 
devido aos 

alagamentos? 

Sim (Sim; e Não, mas 
tenho medo) 

Valor 9,0 624,0 

<0,0
1 

206,0 418,0 

<0,0
1 

138,0* 63,0* 5,0* 

<0,01
* 

125,0 81,0 212,0 

<0,0
1 

Valor esperado 66,6 566,4 172,5 451,5 144,6* 56,9* 4,5* 184,1 72,1 161,7 
Resíduo ajustado -13,3 13,3 6,1 -6,1 -3,2* 3,0* 0,7* -10,6 2,1 9,2 

Não 
Valor 88,0 201,0 22,0 179,0 22,0* 0,0* 0,0* 138,0 22,0 19,0 

Valor esperado 30,4 258,6 55,5 145,5 15,4* 6,1* 0,5* 78,9 30,9 69,3 
Resíduo ajustado 13,3 -13,3 -6,1 6,1 3,2* -3,0* -0,7* 10,6 -2,1 -9,2 

Total (para cada variável) 97,0 825,0 - 228,0 597,0 - 160,0 63,0 5,0 - 263,0 103,0 231,0 - 

* Teste Exato de Fisher. Nos demais casos, sem marcação, foi aplicado o teste Qui-Quadrado. 
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Conforme se observa, em uma análise de sete anos é vantajoso para o proprietário 1 pagar 

para o proprietário 2 realizar o controle, menos que este tempo não é economicamente viável (TIR < 

TMA, com TMA admitida de 6% - atual do mercado financeiro). Esta operação de mercado é 

possível usando a disposição de controle que o proprietário 2 possui. O proprietário 2 ainda será 

responsável pelo controle do volume restante escoado em seu lote. Então, qual a vantagem para o 

proprietário 2? Na verdade, a mesma do proprietário 1. Como é vantajoso em um determinado 

intervalo de tempo para o proprietário 1 pagar para o proprietário 2 fazer o controle, será vantajoso 

para o proprietário 2 fazer o seu próprio controle do escoamento pluvial, evitando pagar uma taxa 

para a prefeitura. 

 

Tabela 4. Exemplo de análise econômica do comércio de licenças por alterações quantitativas 
na drenagem urbana. 

Custos Proprietário 1 Análise TIR 

Inicial - R$ 918,00 
VPL dos 

custos 
- 

R$1.109,24 
Ano 2 - R$ 61,20 Receita ano 2 R$ 250,00 
Ano 3 - R$ 61,20 Receita ano 3 R$ 250,00 
Ano 4 - R$ 61,20 Receita ano 4 R$ 250,00 
Ano 5 - R$ 61,20 Receita ano 5 R$ 250,00 
Ano 6 - R$ 61,20 Receita ano 6 R$ 250,00 
Ano 7 - R$ 61,20 Receita ano 7 R$ 250,00 

  TIR 9,37% 
 

CONCLUSÕES 

 

O uso de incentivos econômicos é uma realidade na busca do desenvolvimento sustentável. 

No setor da drenagem urbana não é diferente. Para este setor a sustentabilidade é a reprodução do 

comportamento hidrológico natural de uma bacia hidrográfica, utilizando técnicas descentralizadas 

de micro-gestão, representada pelo Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto (Low Impact 

Development – LID; Souza, 2005 e Forgiarini, 2010). 

O proprietário que sofre com os problemas possui maior disposição a receber para controlar, 

procurando fazer sua parte para resolver um problema que o afeta. A pesquisa sugere que quem não 

tem o problema não faria uma ação espontânea para o benefício de outras pessoas. Logo, não existe 

solidariedade entre os proprietários. Entretanto, caso o proprietário que cause o problema recebesse 

uma contrapartida, teria esta preocupação. Assim, a existência de problemas e já ter sofrido um 

prejuízo qualquer são as variáveis com maior relação direta com o aumento da DAP e DAR. 

O estudo aponta uma possibilidade para as prefeituras induzirem os proprietários de lotes 

adotarem o controle do escoamento pluvial. O mercado em bom funcionamento normalmente é um 
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mecanismo eficiente para a alocação de recursos ambientais entre os usuários. Os proprietários de 

jusante pagariam valores um determinado valor à prefeitura. Deste modo, a prefeitura teria recursos 

para pagar aos proprietários de montante realizarem o controle do escoamento proveniente de seu 

lote. Seria estabelecido um mercado mediado pela prefeitura, utilizando a elevada DAP dos 

proprietários de jusante e a DAR dos proprietários de montante. 

O controle do escoamento pluvial na fonte, financiado pelo proprietário, reduz a necessidade 

de investimentos por sua parte e por parte do Poder Público (município), uma vez que o sistema de 

drenagem irá funcionar com uma vazão afluente reduzida. A mudança no planejamento da 

drenagem urbana, em especial, dos lotes urbanos, é uma tendência inevitável na busca de um 

desenvolvimento que procure minimizar os impactos ambientais. O uso de incentivos econômicos 

para acelerar este processo e com isso resolver os problemas enfrentados pelo setor se mostra como 

uma possibilidade concreta, e o mercado é uma opção viável. 
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