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Resumo - Este trabalho procurou dentro da legislação brasileira, no âmbito das leis federais, 

estaduais e municipais, os artigos dessas leis cujo cumprimento pode ser atendido com o emprego 

de técnicas alternativas de drenagem pluvial urbana e como essa legislação pode incentivar o 

emprego dessas técnicas. 

No que se refere à legislação federal foram analisadas as leis 4.771, 9.433 e 10.257. No 

campo estadual foram analisadas a lei 13.199 do estado de Minas Gerais e a Lei 7.663 do estado de 

São Paulo. No plano municipal as leis 7.165 e 7.166 do município de Belo Horizonte e 13.276 do 

município de São Paulo e, como citação, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

da cidade de Porto Alegre. 

Finalmente, este trabalho conclui relatando a importância de se introduzir na gestão dos 

sistemas de drenagem pluvial urbana soluções que permitam o emprego das técnicas alternativas, 

não só pela eficiência que elas proporcionam dentro da hidráulica do processo de drenagem, como 

pela possibilidade de atingir objetivos legais. 

 

 

Abstract - This work sought inside of the Brazilian legislation, in the ambit of federal, state and 

municipal laws, the articles whose executions can be achieved with the employment of best 

management practice of urban drainage and the way this legislation can motivate the use of those 

BMPs.  

The federal laws 4.771, 9.433 and 10.257 were analyzed as will as the law 13.199 of Minas 

Gerais state and law 7.663 of São Paulo. In the municipal field, laws 7.165 and 7.166 from Belo 

Horizonte, 13.276 from São Paulo city and the master plan of Urban and Environmental 

Development from Porto Alegre .were also studied. 
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Finally, this work concludes talking about the importance of introducing in the management 

of urban drainage  solutions that allow the use  of best management practice, not only for the 

efficiency they provide inside of the hydraulics of the drainage process, but also for the possibility 

of achieving legas purposes. 

 

 

Palavras-chave - técnicas alternativas, drenagem urbana, legislação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A drenagem pluvial urbana pode ser concebida sob a forma clássica e/ou através do emprego 

de técnicas alternativas. No Brasil até então, os sistemas de drenagem pluvial urbana são 

concebidos na forma clássica. 

Nessa forma os sistemas são formados pelas sarjetas, bocas de lobo, condutos de ligação, 

redes coletoras, galerias e canais, além de órgãos acessórios como poços de visita e caixas de 

ligação. 

Os sistemas clássicos de drenagem são concebidos para coletar as águas provenientes do 

escoamento superficial, gerado pelas precipitações atmosféricas, e rapidamente conduzi-las aos 

cursos d’água naturais, sem qualquer preocupação com a elevação de seu nível, o que pode vir a 

proporcionar transbordamentos e inundações de áreas habitadas, tendo como conseqüências danos 

materiais e riscos à saúde e à vida das pessoas que habitam essas áreas. 

Com o crescimento das cidades o incremento do grau de impermeabilização das bacias tem 

conduzido ao aumento dos volumes escoados superficialmente, a aceleração dos escoamentos e a 

acentuação dos picos dos hidrogramas, assim como o incremento de resíduos e sedimentos nos 

cursos d’água, com a deterioração da qualidade de suas águas (Ellis e Hvited-Jacobsen, 1996, e 

Tucci, 1997). 

Essa situação tem levado à busca de soluções que possam reduzir ou controlar o excedente de 

água gerado pela impermeabilização das bacias e atenuar a poluição oriunda das águas pluviais.  

Para isso o emprego de soluções não convencionais para os sistemas de drenagem pluvial 

urbana, como as técnicas alternativas, tem se mostrado eficiente na atenuação desses problemas. 

Essas técnicas constituem uma opção dentro do sistema de drenagem pluvial urbana, e podem 

ser aplicadas nos seguintes casos: 

1. Soluções aplicáveis às escalas espaciais de lotes ou quarteirões: 

 Armazenamento em reservatórios domiciliares; 

• Armazenamento em coberturas de edificações; 
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• Infiltração por meio de planos; 

• Infiltração por meio de trincheiras; 

• Infiltração por meio de poços de infiltração. 

2. Soluções aplicáveis aos sistemas viários, a áreas industriais, grandes áreas comerciais 

e áreas de estacionamento: 

• Armazenamento em pequenas bacias de detenção; 

• Armazenamento em pavimentos reservatório; 

• Armazenamento em valos de armazenamento; 

• Infiltração em pavimentos permeáveis; 

• Infiltração em trincheiras de infiltração. 

3. Soluções aplicáveis a áreas de drenagem maiores (controle de jusante): 

• Bacias de detenção secas, á superfície ou enterrada; 

• Bacias de detenção com espelho d’água, à superfície ou enterrada. 

Essas técnicas, ao contrário dos sistemas clássicos de drenagem, têm a preocupação em reter 

e/ou reduzir o fluxo de água aos cursos naturais, evitando assim a elevação do nível de suas águas e 

conseqüentes transbordamentos. 

Além disso, o uso de técnicas alternativas tem mostrado vários objetivos, dentre eles o de 

minimizar o efeito da poluição conduzida pelas águas pluviais, através da redução dos sólidos em 

suspensão, DBO5, DQO e metais, particularmente metais pesados. (Yousef et al., 1986; Revitt, M. 

et al, 1999; Winer, R., 2000, Färm, C., 2001; Daligault, A. et al, 2001). 

De uma maneira mais geral as técnicas alternativas, além desse benefício, podem ainda, serem 

capazes de atingir os seguintes objetivos (Schueler, 1987): 

• Manutenção de baixos fluxos; 

• Controle de erosões das margens de cursos d’água; 

• Criação de ambientes aquáticos; 

• Criação de ambientes naturais (parques); 

• Evitar o aumento da temperatura local; 

• Aumento de áreas com paisagismo; 

• Benefícios recreacionais, através da criação de espaços para recreação e práticas 

esportivas; 

• Redução dos riscos ou perigos às comunidades; 

• Promover a harmonia ambiental; 

• Aceitação pela comunidade. 
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Este trabalho procurou junto à legislação vigente em nosso país nas escalas federal, estadual e 

municipal, detectar artigos dessas leis que possam dar embasamento legal ao uso das técnicas 

alternativas e, dentro delas os artigos que possam ser atendidos pelo uso das mesmas. 

Foram pesquisadas as leis federais 4.771, 9.433 e 10.257, a dos estados de Minas Gerais, lei 

13.199 e São Paulo, lei 7.663 e a dos municípios de Belo Horizonte, lei 7.165 e 7.166, São Paulo, 

lei 13.276 e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade de Porto Alegre, 

como exemplos de legislações municipais. 

Para isso neste trabalho são abordados dois aspectos. O primeiro analisa os artigos que podem 

ser atendidos pela legislação citada com o uso de técnicas alternativas. O segundo, os artigos dessas 

legislações que possam incentivar o uso dessas técnicas. 

  

ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO COM O USO DAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

Legislação Federal 

Dentro da legislação federal serão analisadas as leis n0. 4.771, n0. 9.433 e n0. 10.257, por 

terem artigos que apresentem correlação com o uso de técnicas alternativas de drenagem pluvial 

urbana. 

 

Lei Federal n0. 4.771 de 15/09/1965 – Institui o Novo Código Florestal 

Art. 30. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato 

do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

• a  – a atenuar a erosão das terras;  

• g – a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

• h – a assegurar condições de bem-estar público. 

Art. 50. O Poder Público criará: 

• a  – Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a 

finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção 

integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos 

educacionais, recreativos e científicos; 

Art. 180. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o 

reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-la sem 

desapropriá-las, se não o fizer o proprietário. 
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Lei Federal n0. 9.433 de 08/01/1997 – Política e Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Art. 20. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

• III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrente do uso inadequado dos recursos hídricos. 

Art. 30. Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

• I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; 

Art. 50. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

• II – o enquadramento dos corpos de água em classes, seguindo os usos 

preponderantes da água; 

Art. 90. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água, visa a: 

• I – assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas; 

• II – diminuir os custos de combate a poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes; 

Art. 210. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser 

observados, dentre outros: 

• II – nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume 

lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de 

toxidade do afluente; 

 

Lei Federal n0. 10.257 de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade 

Art. 20. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

• I – garantia do direito a cidades sustentável, entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

• VI – ordenação e uso do solo, de forma a evitar: 

 g) a poluição e a degradação ambiental; 

• XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
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Art. 30. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 

• III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico;  

No Quadro 1, de forma resumida, estão representadas as finalidades / benefícios que podem 

ser proporcionados pelas técnicas alternativas, e a sua relação com os artigos e incisos da legislação 

federal apresentada. 

 
Quadro 1 – Finalidades / benefícios das técnicas alternativas aplicadas a artigos da legislação federal 

Lei 4.771 – Artigos / incisos Lei 9.433 – Artigos / incisos Lei 10.257 – Artigos / 

incisos 

Finalidades/ 

Objetivos 

30.a 30.g 30.h 50.a 180. 20. 

III 

30.I 50.II 

(*) 

90.I 90.II 

 

210. 

II 

(**) 

20. 

I 

20.

VI 

20. 

XII 

30. 

III 

Melhoria da qualidade das 

águas pluviais 

   X   X X X X X X X X X 

Atenuação de cheias      X    X    X  

Redução dos volumes das 

águas pluviais 

     X X   X X  X X X 

Criação de ambientes 

aquáticos 

  X X   X   X X X X X X 

Criação de ambientes 

naturais (parques) 

 X X X X       X  X  

Criação de espaços públicos 

para práticas de esporte 

  X         X    

Controle da erosão das 

margens dos cursos d’água 

X     X       X X X 

Evitar o aumento da 

temperatura local 

  X         X  X  

Redução de ruídos   X         X  X  

(*) – Dado a classe, no enquadramento de um curso d’água as técnicas alternativas podem ser empregadas no sentido de contribuírem para o alcance 

de tal classe, uma vez que com essas técnicas pode-se reduzir a carga de poluentes presentes nas águas pluviais. 

(**) – Embora haja dificuldades de se estabelecer mecanismos de cobrança, principalmente no que se refere à quantidade, a experiência internacional 

existe associada à qualidade das águas pluviais. 

 

Legislação Estadual 

Dentro das legislações estaduais que possam conter artigos que sejam capazes de serem 

atendidos pelo uso das técnicas alternativas, foram selecionadas as de Minas Gerais por ser nosso 

estado e a de São Paulo por se tratar do estado de maior população e atividades econômicas de 

nosso país. 
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Estado de Minas Gerais - Lei n0.13.199 de 29/01/1999, regulamentada pelo Decreto n0.41.578 

de 08/03/2001 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

Art. 20. Na execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, serão observados: 

• VI – a prevenção dos efeitos adversos da poluição, das inundações e da erosão do 

solo; 

Art. 40. O Estado assegurará, por intermédio do SEGRH-MG os recursos financeiros e 

institucionais necessários ao atendimento do disposto na Constituição do Estado com relação à 

política e ao gerenciamento de recursos hídricos, especialmente para: 

• I – programas permanentes de proteção, melhoria e recuperação das disponibilidades 

hídricas superficiais e subterrâneas; 

• II – programas permanentes de proteção das águas superficiais e subterrâneas contra 

poluição; 

• VI – defesa contra eventos hidrológicos críticos que ofereçam riscos à saúde e à 

segurança pública ou provoquem prejuízos econômicos e sociais; 

Art. 60. O Estado promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, 

com vistas ao tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais e demais efluentes, antes do 

seu lançamento nos corpos de água receptores. 

Art. 70. O Estado celebrará convênios de cooperação mútua e de assistência técnica e 

econômica financeira com os municípios, para implantação de programas que tenham como 

objetivo: 

• III – o controle e a prevenção de inundações e de erosão, especialmente em áreas 

urbanas; 

•  VII – a implantação de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a segurança 

e a saúde pública em eventos hidrológicos adversos; 

Art. 80. O Estado articular-se-á com a União, com outros Estados e com municípios, 

respeitadas as disposições constitucionais e legais, com vistas ao aproveitamento, ao controle e ao 

monitoramento dos recursos hídricos em seu território. 

Parágrafo 10. – Para o cumprimento dos objetivos previstos no “caput” deste artigo, serão 

consideradas: 

• III – as medidas relacionadas com o controle de cheias, prevenção de inundações, 

drenagem e correta utilização de várzeas, veredas e outras áreas sujeitas à 

inundação; 

Art. 110. O planejamento de recursos hídricos, elaborado por bacia hidrográfica do Estado e 

consubstanciado em Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, tem por 

finalidade fundamentar e orientar a implementação de programas e projetos e conterá, no mínimo: 
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• IV – metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade 

dos recursos hídricos disponíveis; 

Art. 160. – O enquadramento de corpos de água em classes, segundo seus usos 

preponderantes, visa a: 

• I – assegurar qualidade de água compatível com os usos mais exigentes; 

•  II – diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas 

permanentes. 

No Quadro 2, de forma resumida, estão representadas as finalidades / benefícios que podem 

ser proporcionados pelas técnicas alternativas, e a sua relação com os artigos e incisos da legislação 

apresentada para o estado de Minas. 

 
Quadro 2 - Finalidades / benefícios das técnicas alternativas aplicadas a artigos da legislação do estado de Minas Gerais 

Lei 13.199 – Artigos / incisos Finalidades / 

Objetivos 20.VI 40.I 40.II 40.VI 60. 70.III 70.VII 80.III 110.IV 160.I 160.II 

Melhoria da 

qualidade das águas 

pluviais 

X X X  X  X  X X X 

Atenuação de cheias X   X  X X X X   

Redução dos 

volumes das águas 

pluviais 

X   X  X  X    

Criação de 

ambientes aquáticos 

X       X    

Criação de 

ambientes naturais 

(parques) 

       X    

Controle da erosão 

das margens dos 

cursos d’água 

X X  X  X      

Evitar o aumento da 

temperatura local 

   X        

Redução de ruídos    X        

 

Estado de São Paulo - Lei n0. 7.663 de 30/12/1991, estabelece normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos atenderá aos seguintes princípios 

• V - combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição, das 

inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos corpos d’água; 
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• VII - compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o 

desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente 

Art. 4º - Por intermédio do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SIGRH, o Estado assegurará meios financeiros e institucionais para atendimento do disposto nos 

artigos 205 a 213 da Constituição Estadual e especialmente para 

• III - proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e 

futuro; 

• IV - defesa contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à 

segurança públicas assim como prejuízos econômicos e sociais. 

Art. 6º - O Estado promoverá ações integradas nas bacias hidrográficas tendo em vista o 

tratamento de efluentes e esgotos urbanos, industriais e outros, antes do lançamento nos corpos 

d’água, com os meios financeiros e institucionais previstos nesta lei e em seu regulamento. 

Art. 7º - O Estado realizará programas conjuntos com os municípios, mediante convênios de 

mútua cooperação, assistência técnica e econômico-financeira, com vistas a: 

• VI - combate e prevenção das inundações e da erosão; 

• VII - tratamento de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos. 

Art. 8º - O Estado, observados os dispositivos constitucionais relativos à matéria, articulará 

com a União, outros Estados vizinhos e municípios, atuação para o aproveitamento e controle dos 

recursos hídricos em seu território, inclusive para fins de geração de energia elétrica, levando em 

conta, principalmente: 

• III - a proteção de flora e fauna aquáticas e do meio ambiente. 

No Quadro 3, de forma resumida, estão representadas as finalidades / benefícios que podem 

ser proporcionados pelas técnicas alternativas, e a sua relação com os artigos e incisos da legislação 

apresentada para o estado de São Paulo. 
 

Quadro 3 - Finalidades / benefícios das técnicas alternativas aplicadas a artigos da legislação do estado de São Paulo 

Lei 7.663 – Artigos / incisos Finalidades / 

 Objetivos 30. V 30. VII 40. III 40. IV 60.  70. VI 730. VII 80. III 

Melhoria da qualidade das 

águas pluviais 

X  X  X  X  

Atenuação de cheias X   X  X  X 

Redução dos volumes das 

águas pluviais 

X   X  X  X 

Criação de ambientes 

aquáticos 

 X      X 

Criação de ambientes naturais 

(parques) 

 X      X 

Controle da erosão das 

margens dos cursos d’água 

X X  X  X  X 

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9



 

 

Legislação Municipal 

Neste trabalho foi selecionada a legislação do município de Belo Horizonte como uma 

amostra das legislações municipais existentes por se tratar do município onde se desenvolveu este 

trabalho e de sua importância dentre os existentes em nosso país. 

 

Município de Belo Horizonte - Lei n0.7165 de 27/08/1996 – Institui o Plano Diretor do 

Município de Belo Horizonte. 

Art. 22 - São diretrizes relativas ao meio ambiente: 

• XIV - recuperar e manter as áreas verdes criando novos parques e praças.  

• XVII - estabelecer o efetivo controle da poluição sonora, visual, atmosférica, hídrica e 

do solo, fixando padrões de qualidade e programas de monitoramento, especialmente 

nas áreas críticas, visando à recuperação ambiental destas; 

Art.33 – São diretrizes gerais da política de saneamento: 

• I - articular, em nível metropolitano, o planejamento das ações de saneamento e dos 

programas urbanísticos de interesse comum, de forma a assegurar, entre outras 

medidas, a preservação dos mananciais e a efetiva solução dos problemas de 

drenagem urbana e esgotamento sanitário das bacias; 

• II - criar condições para o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias alternativas 

para o saneamento; 

Art. 27 - São diretrizes relativas à drenagem urbana: 

• III - implantar sistemas de drenagem para atendimento das áreas carentes, por meio 

de práticas que impliquem menor intervenção no meio ambiente natural; 

Art. 39 - São diretrizes da política do esporte e do lazer: 

• X - buscar a implantação de campos de futebol e áreas de lazer em todas as regiões 

do Município. 

Art. 51 - Devem-se identificar áreas, que, por suas características e pela tipicidade da 

vegetação, sejam destinadas à preservação e à recuperação de ecossistemas, visando a:  

• IV - manter o equilíbrio do sistema de drenagem natural. 

Art. 66 - A operação urbana envolve intervenções como: 

• VI - proteção ambiental; 

Art. 75 - Devem-se fixar diretrizes especiais para as áreas que, por suas características 

específicas, demandem políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos e fiscais diferenciados  a 

serem estabelecidos em lei, os quais devem ser sobrepostos aos do zoneamento e sobre eles 

preponderantes, tais como: 
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• II - proteção de bacias hidrográficas; 

No Quadro 4, de forma resumida, estão representadas as finalidades / benefícios que podem 

ser proporcionados pelas técnicas alternativas, e a sua relação com os artigos e incisos da legislação 

apresentada para o município de Belo Horizonte. 

 
Quadro 4 - Finalidades / benefícios das técnicas alternativas aplicadas a artigos da legislação do município de Belo Horizonte 

Lei 7.165 – Artigos / incisos Finalidades/ 

Objetivos 220. XIV 220. 

XVII 

230. I 230. II 27.III  390. X 510. IV 660. VI 750. II 

Melhoria da qualidade das 

águas pluviais 

 X X X X  X X X 

Atenuação de cheias   X X X  X X X 

Redução dos volumes das 

águas pluviais 

  X X X  X X X 

Criação de ambientes 

aquáticos 

   X  X  X X 

Criação de ambientes naturais 

(parques) 

X   X  X  X  

Criação de espaços públicos 

para prática de esporte 

X    X     

Evitar o aumento da 

temperatura local 

 X        

Redução de ruídos  X        

Controle da erosão das 

margens dos cursos d’água 

 X X X    X X 

 

ARTIGOS DA LEGISLAÇÃO QUE INCITAM O USO DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

A seguir serão apresentados, dentro da legislação exposta, os artigos dessas leis que possam 

incitar o uso das técnicas alternativas. 

 

Legislação Federal 

Lei Federal n0. 4.771 de 15/09/1965 – Institui o novo Código Florestal 

Art. 30. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato 

do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

• g – a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

• h – a assegurar condições de bem-estar público. 

Esse artigo poderá incentivar o uso das técnicas alternativas, pois, o poder público poderá, nas 

áreas de florestas, e de demais formas de vegetação natural, promover a sua implantação, e alcançar 

os objetivos dos incisos “g” e “h”, do mesmo. 
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Art. 50. O Poder Público criará: 

• a – Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a 

finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção 

integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos 

educacionais, recreativos e científicos; 

A aplicação do art. 50., poderá incentivar o uso das técnicas alternativas, pois o uso dessas 

técnicas proporciona a criação de parques e reservas biológicas, preservando a flora e fauna locais. 

Art. 180. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o 

reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-la sem 

desapropriá-las, se não o fizer o proprietário. 

Esse artigo permite ao Poder Público desapropriar áreas para o uso das técnicas alternativas e, 

ao mesmo tempo, promover o seu florestamento, ou reflorestamento. 

 

Lei Federal n0. 9.433 de 08/01/1997 – Política e Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Art. 210. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser 

observados, dentre outros: 

• II – nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume 

lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de 

toxidade do afluente; 

Este artigo pode incentivar o uso das técnicas alternativas uma vez que ao se estabelecerem 

valores a serem cobrados, pelos lançamentos de águas pluviais nos cursos d’água, o emprego dessas 

técnicas pode contribuir para a redução desses valores face à propriedade que elas possuem de 

reduzir a carga de poluentes presentes nas águas pluviais, normalmente um dos componentes das 

tarifas cobradas pelo lançamento de efluentes nos cursos d’água. 

 

Lei Federal n0. 10.257 de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade 

Art. 260. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de 

áreas para: 

• VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

As técnicas alternativas podem ser incitadas por este item do art. 260., pois através dele o 

poder público poderá adquirir áreas para a sua implantação, sempre que houver a necessidade de 

criação de unidades para proteção ambiental. 
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Legislação Estadual 

Pelos motivos já expostos serão apresentados artigos das legislações dos estados de Minas 

Gerais e São Paulo, capazes de incentivar o uso de técnicas alternativas. 

 

Estado de Minas Gerais - Lei n0.13.199 de 29/01/1999, regulamentada pelo Decreto n0.41.578 

de 08/03/2001 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

Art. 60. O Estado promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, 

com vistas ao tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais e demais efluentes, antes do 

seu lançamento nos corpos de água receptores. 

Ao se desejar reduzir a carga de poluentes presentes nas águas pluviais de uma bacia, o 

emprego das técnicas alternativas poderá ser incitado por este artigo, pois através dessas técnicas se 

consegue reduzir a carga de poluentes existentes nas águas pluviais. 

Art. 70. O Estado celebrará convênios de cooperação mútua e de assistência técnica e 

econômica financeira com os municípios, para implantação de programas que tenham como 

objetivo: 

• VII – a implantação de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a segurança 

e a saúde pública em eventos hidrológicos adversos; 

O incentivo das técnicas alternativas, por este inciso do art.70 , baseia-se no fato de que na 

necessidade de se promover alerta à comunidade, contra eventos hidrológicos críticos, elas, dada às 

suas características, são capazes de proporcionar condições para a implementação desses 

mecanismos de alerta. 

Art. 240. – Sujeita-se à cobrança pelo uso da água, segundo as peculiaridades de cada bacia 

hidrográfica, aquele que utilizar, consumir ou poluir recursos hídricos. 

Parágrafo único – A cobrança pelo uso da água visa a: 

• VI – promover a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à 

segurança públicas e causem prejuízos econômicos ou sociais; 

Embora seja possível, porém com dificuldades para se estabelecer mecanismos de cobrança 

das águas pluviais (a experiência internacional de cobrança existe, porém associada mais 

diretamente à qualidade), as técnicas alternativas podem ser incentivadas por este inciso do art.240. 

por possuírem características capazes de reduzir a carga de poluentes presentes nas águas pluviais e, 

com isso, reduzir a cobrança desses lançamentos. 

Art. 250. – No cálculo e na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos 

hídricos, serão observados os seguintes aspectos, dentre outros: 
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• II – nos lançamentos de esgotos domésticos e demais efluentes líquidos ou gasosos, o 

volume lançado o seu regime de variação e as características físico-químicas, 

biológicas e de toxidade de efluente; 

Para este inciso do art. 250, valem as mesmas considerações feitas para o inciso VI do art. 240. 

 

Estado de São Paulo - Lei n0. 7.663 de 30/12/1991, estabelece normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Art. 4º - Por intermédio do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SIGRH, o Estado assegurará meios financeiros e institucionais para atendimento do disposto nos 

artigos 205 a 213 da Constituição Estadual e especialmente para 

• IV - defesa contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à 

segurança públicas assim como prejuízos econômicos e sociais 

Este inciso do art. 40. proporcionam meios, recursos financeiros, e institucionais ao uso das 

técnicas alternativas para que se evite, através do controle das águas pluviais, riscos à saúde, e 

prejuízos econômicos e sociais. 

 

Legislação Municipal 

Pelos mesmos motivos anteriormente colocados, será apresentada a legislação do município 

de Belo Horizonte, e dentro dela, os artigos que possam incentivar o uso das técnicas alternativas. 

 

Município de Belo Horizonte - Lei n0.7165 de 27/08/1996 – Institui o Plano Diretor do 

Município de Belo Horizonte. 

Art.23 – São diretrizes gerais da política de saneamento: 

• II - criar condições para o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias alternativas 

para o saneamento; 

Este inciso do art. 23 incita o uso das técnicas alternativas, pois elas constituem soluções, 

como a sua própria denominação, alternativas para a drenagem pluvial urbana. 

Art. 27 – São diretrizes relativas à drenagem urbana: 

• III – implantar sistemas de drenagem para atendimento das áreas carentes, por meio 

de práticas que impliquem menor intervenção no meio ambiente natural; 

Este inciso do art. 27 incita o emprego das técnicas alternativas, pois a sua implementação se 

faz exatamente com pouca intervenção do meio ambiente. 
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LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O USO DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

No âmbito municipal já existem Leis específicas sobre o emprego de técnicas alternativas, 

como a Lei 13.276 do município de São Paulo, a 7.166 do município de Belo Horizonte e a Lei que 

regulamentará o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade de Porto Alegre. 

 

Município de Belo Horizonte – Lei n0. 7.166 de 27/08/1996 - Estabelecem Normas e Condições 

para Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano no Município. 

Art. 50 – Considera-se taxa de permeabilização a área descoberta e permeável do terreno, 

em relação a sua área total, dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio climático e 

propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana. 

§ 20 – As edificações, exceto as localizadas nas ZP’s, podem impermeabilizar até 100% (cem 

por cento) da área do terreno, desde que: 

II – seja construída caixa de captação e drenagem que retarde o lançamento das águas 

pluviais provenientes da área referida no inciso anterior. 

§ 30 – A caixa referida no inciso II do parágrafo anterior deve possibilitar a retenção de até 

30 l (trinta litros) de água pluvial por metro quadrado de terreno impermeabilizado que exceda o 

limite previsto no caput. 

 

Município de São Paulo - Lei n0.13.276 de 05/01/2002 – Torna obrigatório a execução de 

reservatório para as águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, 

que tenham área impermeabilizada superior a 500 m2. 

Art. 10. – Nos lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 500 m2 

deverão ser executados reservatórios para acumulação das águas pluviais como condição para 

obtenção do Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei n0. 11.228, de 26 

de junho de 1992. 

 

Município de Porto Alegre – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da 

cidade de Porto Alegre. 

No dia 17 de junho de 2002 o decreto sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental da cidade de Porto Alegre foi aprovado pelo Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre.  

O texto relativo a aplicação de técnicas alternativas, contempla os seguintes aspectos: 

• Uma vazão específica única a ser mantida após o desenvolvimento de 20,8 l/s.km2 para 

a cidade;  

• Uma equação para cálculo do volume de amortecimento baseado na área impermeável, 

se esta for a solução adotada;  
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• Redução da área impermeável se medidas de controles internas ao lote forem adotadas 

(desejável) para reduzir o escoamento superficial. 

 

CONCLUSÃO 

Como pode ser visto as legislações federal, estaduais e municipais sobre o Código Florestal, 

recursos hídricos, uso e ocupação do solo e Planos Diretores Urbanos, contém artigos que podem 

ser favorecidos pelo emprego de técnicas alternativas de drenagem pluvial urbana. 

Essas técnicas podem proporcionar ao meio ambiente, resultados satisfatórios na melhoria da 

qualidade das águas pluviais, na minimização das inundações, na redução dos volumes escoados, na 

criação de espaços públicos, na redução de erosões das margens dos cursos d’água, entre outros 

atributos, através de pouca intervenção no meio físico. 

Por outro lado, artigos das legislações citadas, podem dar ao poder público instrumentos 

legais para incentivar o uso dessas técnicas. 

Diante deste quadro os gestores de sistemas de drenagem pluvial urbana podem passar a 

incentivar o uso das técnicas alternativas de drenagem pluvial urbana na solução de problemas 

desses sistemas, com amplos benefícios para o meio ambiente e a comunidade. 
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