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RESUMO –  O aumento da impermeabilização do solo associado ao intenso crescimento urbano, 

tem provocado ao longo dos anos o aumento na ocorrência e na intensidade das inundações urbanas, 

de modo a reduzir a capacidade dos sistemas de drenagem de garantir seu pleno funcionamento. O 

objetivo deste projeto é apresentar uma simulação de taxas para garantir a manutenção e a operação 

de uma rede de drenagem urbana em um loteamento residencial localizado na cidade do Rio de 

Janeiro. A metodologia utilizada neste projeto foi a Unidade Residencial Equivalente (URE), a 

partir de uma classificação de uso e ocupação do solo por imagens de satélite e de valores de 

manutenção e operação da rede de drenagem. Os valores médios encontrados para a cobrança de 

drenagem no por lote foram de R$ 21,86 mensais e R$ 262,35 anuais, com uma arrecadação total 

pelo órgão gestor no valor de R$ 24.398,49, compatível aos valores de orçamento anual para a 

manutenção da rede. A metodologia URE se apresenta como alternativa de estudo de viabilidade 

técnica e econômica de implantação de cobranças de taxas de drenagem. 
 

ABSTRACT– The increase in soil sealing associated with intense urban growth over the years 

caused an increase in the occurrence and intensity of urban floods and reducing the ability of 

drainage systems to ensure their full functioning. The objective of this project is to present a 

simulation of fees to guarantee the maintenance and operation of an urban drainage network in a 

residential subdivision located in the city of Rio de Janeiro. The methodology used in this project 

was the Equivalent Residential Unit (ERU), based on a classification of land use and occupation by 

satellite images and values of maintenance and operation of drainage system. The average values 

found for the collection per lot were BRL 21.86 monthly and BRL 262.35 annually, with a total 

charge by the managers in the amount of BRL 24,398.49, compatible with the annual budget values. 

for system maintenance. The URE methodology presents itself as an alternative for a study of 

technical and economic feasibility for the implementation of drainage fees. 

 

 

 

Palavras-Chave – Drenagem Urbana, Gestão de recursos hídricos, Manejo das águas pluviais. 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento de taxas de solo impermeabilizado em áreas urbanizadas é decorrente, sobretudo, 

da ocupação descontrolada e do crescimento desordenado de áreas urbanas. Com o aumento da taxa 

de impermeabilização em áreas urbanas, o volume de água infiltrada é afetado diretamente, assim 

como também o aumento no volume escoado. Desta forma o aumento na frequência e na 
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intensidade de eventos extremos, impacta diretamente na recorrência de inundações em centros 

urbanos (AICH et al., 2015) 

As inundações em áreas urbanas tornam-se frequentes, tendo em vista o aumento das taxas de 

impermeabilização do solo e alterações climáticas cada vez mais impactantes nos eventos extremos. 

No ano de 2021, o número total de 432 desastres foi relatado, sendo a inundação o mais 

frequentemente relatado, com 223 eventos reportados, indicando um número acima da média entre 

os anos de 2001 e 2020, que é de 163 eventos ao ano. As perdas financeiras no ano de 2021, 

relacionadas a inundações, chegam a 74,4 bilhões de dólares e apresentam valores também acima da 

média anual que é de 34,1 bilhões de dólares anuais (CRED,2021). Um estudo realizado por Ogie et 

al (2018) apresenta que, sem forte atuação na redução das inundações, os danos financeiros 

chegariam até o ano de 2050 ao valor de 1 trilhão de dólares. 

O controle da drenagem urbana e de desastres que influenciam na drenagem torna-se 

primordial e de extrema importância. A solução para mitigar os impactos gerados pelas inundações 

passa pela utilização de recursos científicos, como por exemplo o estudo hidrológico e 

geomorfológico da bacia, e de aspectos operacionais que visem a manutenção de um eficiente 

sistema de drenagem (BRYNDAL et al.,2017) 

O Brasil, assim como diversos outros países, não possui orçamento próprio para a drenagem 

urbana e sua manutenção/operação, e assim são utilizados impostos municipais, e eventualmente 

com investimentos estaduais ou federais para a realização da manutenção e da operação do sistema 

de águas pluviais urbanas (TUCCI,2002). Entretanto, apesar da inexistência de um orçamento 

próprio federal , há municípios que informam realizar a cobrança pelo serviço de drenagem das 

águas pluviais urbanas. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS), 24 municípios brasileiros (de um total de 4.107 municípios cadastrados) informam realizar 

algum tipo de cobrança ou ônus pelo serviço de manejo de águas pluviais urbanas (SNIS,2021). 

Apesar da cobrança estar prevista na Lei 11.445/2007, em seus artigos 29, inciso III, e artigo 

36, incisos I e II, o instrumento de cobrança pelo serviço de manejo das águas pluviais ainda é 

embrionário no país, onde atinge menos de 1% dos municípios informados. Os valores médios 

encontrados no Brasil são de R$31,11 mensais por imóvel, dos quais 11 municípios informam 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  3 

utilizar uma cobrança de tarifa ou preço público, enquanto 13 municípios informam realizar essa 

cobrança através de uma cobrança de taxa específica (SNIS,2021). 

A dificuldade de implantação de uma cobrança sobre os serviços de manutenção e operação 

encontra barreiras sociais e políticas, uma vez que as taxas devem ser justas, equitativas e baseadas 

apenas nos custos de manutenção e operação dos sistemas de drenagem das águas pluviais. A 

implantação deste instrumento necessita de um esforço conjunto entre partes técnicas, políticas e 

jurídicas, e se apresenta como uma forma importante para a obtenção de recursos de manutenção do 

sistema (TASCA et al, 2017) 

A cobrança como instrumento de gestão é tratada de forma amplificada quando analisada em 

países em que é amplamente implantada. Um estudo realizado por Campbell e Bradshaw (2021) 

encontrou 2.057 concessionárias responsáveis por gestão das águas pluviais, localizadas em 41 

estados e no distrito de Colúmbia, assim como também 62 no Canadá. 

Os valores encontrados por Campbell e Bradshaw (2021) apresentam uma média de 6,01 

USD (32,51 BRL)1 mensais, com um desvio padrão de 4,69 USD (25,37 BRL)2. A metodologia de 

cobrança mais encontrada é a Unidade Residencial Equivalente (URE), que utiliza a parcela 

impermeável de cada unidade familiar, para desta forma poder compor uma média ao redor do local 

de cobrança. No Canadá, foram encontrados valores médios mensais de 11,62 USD (62,50 BRL), 

com a metodologia mais utilizada também como a Unidade Residencial Equivalente (URE). 

METODOLOGIA 

O estudo realizado é apresentado no fluxograma da Figura 1, composto de etapas que visam o 

objetivo principal que é a simulação de uma taxa que financie os custos de manutenção e operação 

da rede pelo órgão gestor da cidade do Rio de Janeiro. A área de estudo selecionada encontra-se no 

bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (Figura 2) como um loteamento regular, com 

infraestrutura de drenagem urbana consolidada e cadastro da rede de drenagem atual disponível na 

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS,2019). 

 
1Cotação do dólar no dia 18/07/2022 – 1 Dólar americano (USD) = 5,44 Reais (BRL) 
2 Cotação do dólar no dia 18/07/2022 – 1 Dólar americano (USD) = 5,44 Reais (BRL) 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas de obtenção das taxas de drenagem 

  

Figura 2 – Mapa de localização da área do loteamento residencial no bairro Jacarepaguá, Rio de Janeiro-RJ 

A etapa de caracterização de uso e ocupação do solo foi obtida do geoprocessamento de 

imagens de satélites. O estudo utilizou de classificação supervisionada de imagens, com a seleção 

de pixels utilizados como modelos e caracterizados no mapa, e com tratamentos estatísticos pela 
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ferramenta QGIS, para a seleção de probabilidade de ocorrência de cada pixel na imagem estudada 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Amostragem da imagem e classificação utilizada. 

Descrição 
Área 

(m²) 
Classe 

Quantidade 

de polígonos 

% Amostras 

Área Construída 17.623,37 Impermeável 724 69,0% 

 

 

  

Vias e calçadas 3.738,99 Impermeável 154 14,6% 
  

Solo Exposto 312,82 Permeável 13 1,2% 
  

Vegetação Herbácea / Gramínea 644,47 Permeável 26 2,5% 

 

  

Vegetação Arbórea 3.224,43 Permeável 133 12,6% 
  

O loteamento utilizado neste estudo foi obtido do cadastro técnico existente na Fundação Rio-

Águas, com localização situada à Estrada da Boiuna, e lotes residenciais registrados no Projeto de 

Parcelamento e Loteamento (PAL) de número 25.285, que foi substituído pelo projeto de número 

30.065. Após pesquisa e detalhamento dos lotes existentes, foram identificados 107 lotes 

pertencentes ao cadastro. No entanto, dos 107 lotes estudados, foram contemplados um total de 87 

lotes capazes de gerar o escoamento superficial contribuinte à rede de drenagem local. 

Após a identificação dos lotes contribuintes e de posse das informações de uso e ocupação do 

solo, um cruzamento de informações e sobreposição de camadas foi realizado a fim de obter a 

permeabilidade do solo de cada lote em questão. A partir da sobreposição das camadas de lotes e do 

uso e ocupação do solo, foram encontrados os dados obtidos na figura 3, e desta forma é possível 

ver o lote denominado “Recreação”, que apesar de contribuir para o escoamento na rede de 

drenagem local, é um lote que não possui um pagador. Desta forma, a cobrança do lote em questão 

foi realizada através da metodologia idêntica as demais e o valor encontrado para a taxa foi dividido 

igualmente entre os lotes restantes. 
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Figura 3 – Classificação de uso e ocupação do solo dos lotes. 

Os valores a serem financiados por esta metodologia são referentes ao montante anual para 

manutenção do sistema de drenagem e , ainda segundo Cruz (2004), estes valores são de 

aproximadamente 5% do valor utilizado para a implantação desta rede. Os valores utilizados para  

implantação do projeto foram obtidos a partir do Sistema de Custos de Obras (SCO-Rio) e do 

catálogo do Sistema de Obras (SISCOB,2021). Em estudo realizado por Coelho (2022), o autor 

apresenta um valor de implantação de R$ 487.969,86, baseados nos valores de junho/2021, e desta 

forma os valores a serem financiados são referentes a 5% deste valor, ou R$ 24.398,49 anuais, 

conforme a equação 1. 

Vmanut = Vimplant × 5% = R$ 487.969,86 × 5% = R$ 24.398,49/ano                       (1) 

A metodologia utilizada para cálculo da cobrança neste projeto é a metodologia da Unidade 

Equivalente Residencial (URE). A escolhe desta metodologia considerou o método difundido na 

literatura, apesar das diversas variações dentro de cada utilização, demonstra em sua base um 

parâmetro que demonstra a metodologia como uma cobrança justa. A equação 2 demonstra a taxa 
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de área impermeabilizada por lote (TI), e considera o somatório das áreas impermeáveis de todos os 

lotes contribuintes para a drenagem (AI), e o número total de lotes utilizado na drenagem. 

𝑇𝐼 =
∑ 𝐴𝐼

𝑛
=

15.371,27

87
= 176,7 𝑚2/𝑙𝑜𝑡𝑒                           (2) 

O cálculo da quantidade de unidades equivalentes residenciais de cada lote em questão (URE) 

pode ser demonstrado como a área impermeável deste lote, de acordo com a taxa impermeável 

calculada anteriormente(TI) (Equação 3). 

𝑈𝑅𝐸 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑝.𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒

𝑇𝐼
=

Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑝.𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒

176,7
= 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑈𝑅𝐸′𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑡𝑒               (3) 

A metodologia constitui uma forma da divisão de custos operados pelos lotes que contribuem 

para a drenagem, a partir de sua área impermeável. Logo, os valores a serem custeados, são os 

valores encontrados para a manutenção local divididos por seus respectivos lotes (Equação 4).  

𝑇𝑥 𝑈𝑛𝑖𝑡 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑛
=

𝑅$24.398,49

87
= 𝑅$280,44 /𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒               (4) 

Com o custo de cada taxa unitária por lote, é calculada a sua taxa anual através do produto da 

taxa unitária por URE (Tx Unit), pela quantidade de URE’s que este mesmo lote possuí (URE) 

(Equação 5). 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒 = 𝑇𝑥 𝑈𝑛𝑖𝑡 × 𝑈𝑅𝐸                   (5) 

RESULTADOS 

O financiamento da manutenção da rede de drenagem, a partir da cobrança de uma taxa de 

drenagem na metodologia utilizadas neste estudo, está diretamente ligada a contribuição que este 

lote possui na rede de drenagem. A implantação da metodologia existente apresentou uma média de 

valores mensais de R$ 21,86 e valores anuais médios de R$ 262,35 por lote.  

Os valores encontrados em todos os lotes são apresentados de forma resumida na Figura 4. Os 

valores do lote denominado “Recreação” encontram-se rateados pelos lotes, e que no eixo 

secundário das ordenadas, é apresentado que a área impermeável é diretamente proporcional ao seu 

valor cobrado de taxa. 
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Figura 4 – Correspondência entre taxa anual e área impermeável.  

De acordo com a metodologia URE, a arrecadação obtida nesta simulação foi de R$ 

24.398,49, equivalente aos valores necessários para a manutenção e operação da rede anualmente. É 

importante demonstrar que a cobrança da taxa nestes moldes não gera déficit orçamentário, o que 

acarretaria uma retirada de outros impostos, a fim de atingir o valor orçado, mas também não gera 

um superavit, o que demonstra uma preocupação com a cobrança de uma taxa justa apenas para 

realização da manutenção da rede. 

CONCLUSÕES 

 De acordo com os resultados obtidos de simulações para taxas com o objetivo de financiar a 

manutenção de um sistema de drenagem local, pode-se concluir que: 

i. As taxas médias mensais, de R$ 21,86 por lote, são uma maneira de custear a 

manutenção do sistema de drenagem sem retirar os valores em questão de outros 

impostos municipais e eventualmente federais; 

ii. O valor arrecadado por esta metodologia de cobrança se demonstra um valor justo e 

adequado, ao demonstrar para a população que o valor cobrado atingiria seu objetivo 

sem alcançar lucros ou prejuízos aos cofres públicos. 
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iii. Este estudo indica que, para trabalhos futuros, deve-se elaborar um cadastro  da 

quantidade de economias que possam pagar por essa cobrança em um único lote, 

assim como uma retroanálise de validação de classificação de uso e ocupação do solo. 
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