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RESUMO - Os serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas - DMAPU, definido 

como componente do saneamento básico, carece de uma métrica que determine a cobertura da 

prestação desses serviços à população. Assim, avaliou-se a estrutura que compõe o sistema, utilizando 

os dados informados no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), desde a 

abordagem convencional a dispositivos de baixo impacto. Também foram considerados instrumentos 

de planejamento como Planos Diretores de Drenagem, cadastro técnico de obras lineares e projeto 

básico que impactam na determinação de medidas mitigadoras das diversas consequências resultantes 

do escoamento superficial nas áreas urbanas. Propõe-se, portanto, que a cobertura dos serviços de 

DMAPU não está, necessariamente, ligada à dimensão do sistema de drenagem implementado no 

município, mas aos impactos sofridos por esses frente a eventos hidrológicos e a capacidade de 

enfrentamento de situações de inundações, alagamentos, enchentes e enxurradas. 
 

ABSTRACT - The Urban Stormwater Drainage and Management Services – DMAPU, defined as a 

sanitation component, lacks a metric that determines this service coverage to the population. Thus, 

the structure that composes the system was evaluated, using the data reported in the National 

Sanitation Information System (SNIS), from a conventional approach to low-impact devices. 

Planning instruments that impact the measures determination to mitigate the various consequences 

resulting from surface runoff in urban areas, such as Drainage Master Plans, register of linear 

construction, and basic technical projects, were also considered. Therefore, it is proposed that the 

DMAPU coverage is not necessarily linked to the drainage system size implemented in the cities, but 

to the impacts suffered by these due to hydrological events and the ability to cope with flooding 

situations, floods, and flash floods. 

 

Palavras-Chave - Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; Cobertura dos serviços; SNIS. 

 

INTRODUÇÃO 

A intensificação dos processos de urbanização, de forma desordenada e sem planejamento, 

resulta em importantes alterações no ciclo hidrológico, uma vez que a cobertura do solo é modificada, 
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substituindo-se uma cobertura vegetal por pavimentos impermeáveis, bem como em significativos 

impactos na gestão das águas urbanas (Tucci, 2003; Tucci, 2008). Como consequência de tais 

alterações, observa-se o aumento da impermeabilização das superfícies, o aumento das áreas expostas 

e das fontes de poluição difusa, que por sua vez resultam em erosão, assoreamento de corpos d’água, 

aumento da velocidade do escoamento superficial e da vazão de pico, e em mudanças significativas 

na qualidade da água dos corpos hídricos (Tucci; Mendes, 2013). As alterações no escoamento 

superficial, quanto ao seu volume e a sua velocidade de deslocamento, podem produzir eventos como 

inundações, enchentes, enxurradas e alagamentos. Esses são considerados uns dos principais tipos de 

desastres naturais que afetam comunidades em todo o mundo (Brasil; IPT, 2007). 

Desde o ano 2000, o Brasil sofreu eventos de inundações que causaram 2.642 mortes e afetaram 

mais de 7,5 milhões de habitantes, totalizando perdas econômicas de mais de US$ 5,8 bilhões (EM-

DAT, 2021). De acordo com a última coleta de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, módulo Águas Pluviais (SNIS-AP), o país registrou cerca de 24,2 mil eventos 

hidrológicos extremos (inundações, enchentes, enxurradas e alagamentos) entre os anos de 2015 e 

2020, que resultaram em 938 óbitos, o que corresponde a mais de 35% dos registros dos anos 2000 

(Brasil, 2021a). É provável que as mudanças climáticas aumentem a gravidade e a frequência desses 

tipos de eventos (Rasch, 2015). 

Nesse cenário, é essencial avaliar se os municípios brasileiros apresentam um serviço de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas adequado, capaz de atenuar os impactos resultantes 

de eventos hidrológicos extremos. Uma das formas utilizadas pelos demais componentes do 

saneamento para avaliar o acesso aos serviços é por meio de índices de atendimento, para o 

abastecimento de água e o esgotamento sanitário, e índices de cobertura, para o manejo de resíduos 

sólidos urbanos. Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, também 

consideram o conceito de cobertura dos serviços, estando esse relacionado aos locais em que as redes 

de distribuição de água e de coleta de esgoto estão disponíveis, ou seja, retrata o alcance das redes 

públicas aos domicílios, podendo esses estarem ou não ligados a elas. No que se refere ao manejo de 

resíduos sólidos, essa cobertura está associada à coleta direta e indireta de resíduos domiciliares e 

públicos. (Brasil, 2021b). 

Para os serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (DMAPU) ainda não 

existe um conceito definido para a sua cobertura. Assim, questiona-se se seria possível correlacionar 

a cobertura do serviço à existência de infraestruturas relacionadas à micro e macrodrenagem, 
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considerando a drenagem clássica, e medidas de detenção, retenção e infiltração das águas pluviais, 

considerando soluções de baixo impacto ou Low Impact Development (LID), ou seja, a cobertura dos 

serviços de DMAPU poderia ser mensurada pela existência de infraestruturas de drenagem clássica e 

de baixo impacto? 

Assim, o objetivo deste artigo é propor uma perspectiva de cobertura de serviço para DMAPU 

e avaliar o cenário brasileiro em relação à essa cobertura com base nos dados disponibilizados pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, módulo Águas Pluviais (SNIS-AP). 

 

COBERTURA DOS SERVIÇOS DE DMAPU 

A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece os serviços de DMAPU como um dos 

componentes do saneamento básico, juntamente com o abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário e o manejo dos resíduos sólidos urbanos. A referida lei também define a universalização do 

acesso a esses serviços a todos os domicílios ocupados como um de seus princípios fundamentais. 

Conhecer a situação do acesso aos serviços de saneamento básico no Brasil, admitindo seus quatro 

componentes, é de grande importância para o desenvolvimento do setor. No entanto, quando se trata 

dos serviços de DMAPU, o conceito de cobertura ainda não está definido. Na tentativa de 

compreender como se daria a cobertura desses serviços no país, o presente artigo trabalha com uma 

abordagem que considera uma correspondência com os demais componentes do saneamento básico, 

avaliando os aspectos das infraestruturas de DMAPU nos municípios brasileiros, ou seja, buscou-se 

associar a cobertura desses serviços com a existência e a dimensão dos sistemas de drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas no Brasil. 

A perspectiva de sistema de drenagem clássico que propõe a inserção de infraestruturas que 

visam evacuar das áreas urbanas de forma rápida o escoamento superficial para jusante, buscam 

realizar o transporte das águas superficiais nas ruas por meio de sarjetas, captar nas chamadas bocas 

de lobo quando a capacidade de vazão é superada e conduzir o transporte dessas águas até o desague 

ou até os dispositivos de macrodrenagem, constituídos de canais abertos ou de condutos enterrados 

de porte significativo denominados galerias (Baptista et al., 2005). 

A fim de melhorar a capacidade e atuação dos sistemas de drenagem urbana, apresenta-se a 

abordagem norte americana de Low Impact Development – LID, Desenvolvimento de Baixo Impacto, 

(Pereira; Ito, 2017) ou Best Management Practice (Boas Práticas de Manejo - BMP). Esses sistemas 

são projetados para maximizar as oportunidades e benefícios que se pode obter da gestão das águas 
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superficiais (Kellagher et al., 2015), que tem como principais objetivos a garantia de um ambiente 

natural saudável e livre de agentes poluidores, com a melhoria das condições de saúde, bem como da 

economia de recursos humanos e financeiros utilizados na manutenção do sistema (Righetto, 2009). 

Os LIDs consistem em técnicas compensatórias que buscam reorganizar as vazões no tempo, 

bem como reduzir o volume escoado e a probabilidade de inundações, possibilitando ganhos de 

qualidade das águas pluviais (Baptista et al., 2005; Pereira; Ito, 2017). Ressalta-se ainda que o 

Sistema de Drenagem Sustentável considera medidas não estruturais como essenciais para seu bom 

desempenho. 

Dessa forma, a cobertura dos serviços de DMAPU poderia ser entendida, a princípio, como a 

disponibilidade de infraestruturas de drenagem clássica e ampliada para a disponibilidade de 

infraestruturas de drenagem sustentável. Assim, seria possível quantificar a cobertura desses serviços 

no Brasil. Para tanto, pode-se considerar as informações do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), que surge como um instrumento que subsidia a formulação e a implementação 

de políticas públicas que visam solucionar diversos problemas como os causados por eventos 

hidrológicos extremos. 

O sistema coleta dados acerca da prestação dos serviços de água e esgoto desde 1995 (SNIS-

AE), da prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos desde 2002 (SNIS-RS) e, de forma mais 

recente, da prestação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas desde 2015 

(SNIS-AP). As informações que compõem o SNIS são obtidas por meio da coleta anual de dados 

junto aos prestadores de serviços de saneamento básico de cada município brasileiro e são de caráter 

operacional, gerencial, financeiro e de qualidade (Brasil, 2021a).  

 

METODOLOGIA 

Considerando uma abordagem de cobertura dos serviços de DMAPU, o presente trabalho 

buscou, por meio dos dados disponibilizados pelo SNIS-AP, quantificar o acesso a esses serviços nos 

municípios brasileiros. Para essa análise foi utilizada uma amostra contendo os municípios 

participantes das coletas do SNIS-AP, referentes aos anos de 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

Analisando a participação dos municípios ao longo desse período, observa-se que existe uma 

flutuação em seu número (Figura 1), ou seja, nem todos os municípios mantém a assiduidade nas 

coletas anuais. 
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Figura 1. Evolução da participação dos municípios no SNIS-AP ao longo dos anos de referência 

 

A coleta realizada com ano base 2015 foi uma coleta piloto e, após a análise de seus resultados, 

o sistema passou por significativas mudanças, não apenas em relação às variáveis coletadas, mas 

também em relação à funcionalidade do sistema, bem como à adequação de avisos e erros que são 

emitidos no momento do preenchimento. Assim, optou-se por considerar uma amostra inicial 

composta apenas por aqueles participantes das coletas a partir do ano base 2017, resultando em uma 

amostra de 4 anos com 2.413 municípios. 

Após definir a amostra de estudo, foi necessário definir quais dados do SNIS-AP poderiam ser 

aplicados na avaliação da cobertura dos serviços de DMAPU. Considerando que a abordagem está 

voltada para a infraestrutura de drenagem, optou-se por trabalhar com os indicadores de infraestrutura 

calculados pelo SNIS, com base em informações que são de preenchimento obrigatório no sistema. 

Os indicadores selecionados para essa análise estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Indicadores de infraestrutura selecionados para a análise de cobertura dos serviços de DMAPU. 

Indicador Descrição Equação do indicador 
Unidade de 

medida 

IN020 
Taxa de cobertura de pavimentação e 

meio-fio na área urbana do município 

IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas com 

pavimento e meio-fio (ou semelhante) / IE017 - 
Extensão total de vias públicas urbanas do município 

Percentual 

IN021 
Taxa de cobertura de vias públicas com 

redes ou canais pluviais subterrâneos na 
área urbana 

IE024 - Extensão total de vias públicas urbanas com 

redes ou canais de águas pluviais subterrâneos 

/IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do 
município 

Percentual 

IN026 
Parcela de cursos d’água naturais perenes 
com canalização aberta 

IE034 - Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes canalizados abertos em áreas urbanas / 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais 
perenes em áreas urbanas 

Percentual 

IN027 
Parcela de cursos d’água naturais perenes 
com canalização fechada 

IE035 - Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes canalizados fechados em áreas urbanas / 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes em áreas urbanas 

Percentual 
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Indicador Descrição Equação do indicador 
Unidade de 

medida 

IN025 
Parcela de cursos d’água naturais perenes 
em área urbana com parques lineares 

I IE044 - Extensão total de parques lineares ao longo 

de cursos d’água naturais perenes em áreas urbanas / 

E032 - Extensão total dos cursos d’água naturais 
perenes em áreas urbanas 

Percentual 

IN029 
Parcela de cursos d’água naturais perenes 
com dique 

IE033 - Extensão total dos cursos d’água naturais 
perenes com diques em áreas urbanas  

/ IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais 
perenes em áreas urbanas 

Percentual 

IN040 
Parcela de domicílios em situação de risco 
de inundação 

RI013 - Quantidade de domicílios sujeitos a risco de 

inundação /GE008 - Quantidade total de domicílios 
urbanos existentes no município 

Percentual 

Fonte: Brasil, 2021c. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos indicadores do SNIS-AP, observou-se que a taxa de cobertura de pavimentação e 

meio-fio na área urbana (IN020), que visa medir a extensão de vias pavimentadas em relação à 

extensão total de vias existentes na área urbana, tem uma média de 75,7% de cobertura. Observa-se 

que existem municípios que apresentam taxas de cobertura inferiores à 13,0%. A taxa de cobertura 

de vias públicas com rede ou canais pluviais subterrâneos na área urbana (IN021) apresenta o valor 

percentual da extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de águas pluviais 

subterrâneos pelo total de vias do município. Assim, tem-se que menos de 50,0% das vias públicas 

possuem canais que compõem a rede de drenagem da área urbana, sendo a média nacional igual a 

28,6%. 

 

  

Figura 2. Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio 

na área urbana - IN020 (Fonte: SNIS, 2021) 

Figura 3. Taxa de cobertura de vias públicas com redes 

ou canais pluviais subterrâneos na área urbana - IN021 

(Fonte: SNIS, 2021) 

 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  7 

Em relação ao IN020, observa-se que grande parte dos municípios brasileiros apresentam vias 

pavimentadas com meio-fio, o que se configura como uma solução de drenagem que visa atenuar o 

impacto dessa pavimentação, uma vez que as águas superficiais são captadas por tais unidades e 

encaminhadas para um outro destino, reduzindo o escoamento superficial nas vias e, 

consequentemente, seus impactos para a população. No entanto, ainda existem municípios que 

apresentam baixa cobertura de vias pavimentadas com meio-fio, o que pode ser um agravante frente 

a eventos hidrológicos extremos que podem resultar em episódios de alagamentos e enxurradas. Por 

outro lado, o IN021 mostra que menos da metade dos municípios brasileiros possuem redes ou canais 

subterrâneos nas áreas urbanas, o que pode ser entendido como uma deficiência no sistema de 

drenagem, uma vez que essas infraestruturas têm como objetivo encaminhar a água captada por bocas 

coletoras até os pontos de lançamento. 

No que se refere a parcela de cursos d’água naturais perenes com canalização aberta (IN026), 

ou seja, que apresenta a extensão percentual dos cursos d’água com canalização pelo total existente 

no município, a tendência é a não canalização, sendo a média informada de 16,6% dos cursos d’água 

em áreas urbanas. Para cursos d’água naturais perenes com canalização fechada (IN027), que 

apresenta a extensão percentual dos cursos d’água com canalização fechada pelo total existente no 

município essa parcela é ainda menor, sendo a média de 8,1%.   

 

  

Figura 4. Parcela de Cursos d’água naturais perenes com 

canalização aberta - IN026 (Fonte: SNIS, 2021) 

Figura 5. Parcela de cursos d’água naturais perenes com 

canalização fechada - IN027 (Fonte: SNIS, 2021) 

 

Apesar da abordagem brasileira tradicional ser de canalizar os rios urbanos e utilizá-los para o 

transporte de efluentes gerados pelo escoamento das águas superficiais urbanas, a amostra evidencia 

que esse percentual é relativamente baixo para a maioria dos municípios, sendo que os outliers 
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observados, referentes aqueles municípios com maiores parcelas de cursos d’água naturais perenes 

com canalização, superior a 75,0%, estão concentrados nas macrorregiões Sul e Sudeste. 

No que diz respeito à drenagem sustentável, a implantação de parques lineares (IN025) 

apresenta o percentual médio de cursos naturais em áreas urbanas que possuem tal alternativa igual a 

22,2%. Existem casos pontuais de ampla implantação em municípios como Sorocaba/SP, que informa 

possuir 100,0% (14,8 km) de curso d’água dentro de áreas urbanas com parques lineares. 

A implantação de parques lineares em áreas urbanas tem diversos objetivos, dentre os quais, 

destaca-se o de aumentar a área de várzea dos rios, ampliando as zonas de inundação e, 

consequentemente, reduzindo a vazão da água à sua jusante durante as enchentes. Outra solução de 

drenagem sustentável é em relação à parcela de cursos d’água naturais perenes com diques, que 

protegem as áreas ribeirinhas contra o extravasamento, sendo identificada uma grande diversidade da 

aplicação da alternativa, uma vez que cerca de 40,0% desses cursos d’água inseridos nas áreas urbanas 

possuem diques. 

O que se observa é que a implementação da drenagem sustentável ainda é incipiente no Brasil, 

sendo necessário avançar consideravelmente nesses aspectos, uma vez que esse tipo de drenagem 

contribui para o controle de cheias, prevenindo e atenuando os impactos dos eventos hidrológicos 

extremos. De acordo com o SNIS-AP, 147 municípios informaram a capacidade estrutural efetiva 

(volume) de reservação ou de retenção das águas pluviais referente à estrutura para amortecimento 

de vazões de cheias da área urbana total do município (IE058), ou seja, considerando a amostra de 

estudo, poucos municípios implementam soluções de amortecimento de cheias, o que seria uma 

solução efetiva para a atenuação dos impactos de eventos hidrológicos extremos. 

 

  

Figura 6. Parcela de Cursos d’água naturais perenes com 

parques lineares - IN025 (Fonte: SNIS, 2021) 

Figura 7. Parcela de cursos d’água naturais com diques – 

IN029 (Fonte: SNIS, 2021) 
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Tomando os indicadores de infraestrutura calculados pelo SNIS-AP como base para a 

quantificação da cobertura dos serviços de DMAPU no Brasil foi possível observar que os municípios 

da amostra desse estudo apresentam deficiências em tais infraestruturas. 

O IN040, que quantifica a parcela de domicílios em situação de risco de inundação, pode ser 

utilizado para a avaliação da infraestrutura no município. De acordo com o SNIS-AP, 3,1% dos 

domicílios presentes nos municípios da amostra se encontram em situação de risco de inundação. 

Embora esse número possa ser considerado baixo, a população urbana abrangida nessa situação 

corresponde a cerca de 123,0 milhões de habitantes.  

Considera-se, ainda, os municípios que apresentam mais de 50,0% dos seus domicílios em 

situação de risco de inundação, totalizando mais de 300 mil habitantes urbanos nessas condições. 

Nesses municípios, observa-se a ausência de estruturas de drenagem sustentável como parques 

lineares e cursos d’água com diques, bem como se identificou a baixa parcela de cursos d’água com 

canalizações abertas e/ou fechadas. No que se refere às taxas cobertura de pavimentação com meio-

fio e de vias com redes ou canais subterrâneos, observou-se que tais municípios são similares ao 

restante da amostra, com taxas equivalentes a 75,0% e 50,9%, respectivamente. 

Considerando apenas os indicadores que são apresentados não é possível avaliar efetivamente 

a cobertura dos serviços de DMAPU. Além dos elementos de infraestrutura, deve-se considerar 

aspectos de planejamento e gestão de risco como, por exemplo, a existência de Plano Diretor de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas no município, cadastro técnico de obras lineares, 

projeto básico, executivo ou as built, entre outros. O mapeamento de áreas de risco de inundação, que 

consiste no levantamento ou medição das áreas onde existe a possibilidade de ocorrência de eventos 

adversos, é outro elemento que possibilita entender a dinâmica do município, podendo indicar a 

necessidade de intervenção estrutural para um efetivo sistema de DMAPU. 

Outro fator a ser considerado é que a drenagem natural da região pode atuar de forma eficiente 

para as áreas urbanas que a compõem, sendo assim, o município considerado “coberto” por um 

sistema de drenagem. Dentre os 265 municípios que declararam não ter um sistema de drenagem, 

apenas 2 declararam eventos de enxurradas em sua área urbana e 1 de evento de alagamento. A 

maioria desses munícipios sem sistemas de drenagem implantados estão na macrorregião Nordeste 

(54,72%), podendo assim esse aspecto estar relacionado tanto a questão climática da região como a 

estrutura das cidades. 
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CONCLUSÃO 

A cobertura dos serviços de DMAPU não está definida no setor saneamento. O presente artigo 

considerou um conceito para cobertura relacionado com a existência de infraestruturas de drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas nos municípios brasileiros. Observou-se que apenas os 

indicadores de infraestruturas calculados pelo SNIS-AP não são o suficiente para quantificar a 

cobertura dos serviços de DMAPU, bem como analisar apenas questões de infraestrutura de drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas não reflete a real situação de um município quanto à sua 

capacidade de enfrentamento a impactos oriundos de eventos hidrológicos extremos. 

A cobertura dos serviços de DMAPU não está, necessariamente, ligada à dimensão do sistema 

de drenagem implementado no município, mas aos impactos sofridos por esses frente a eventos 

hidrológicos extremos. O objetivo da cobertura dos serviços deve ser a minimização desses impactos, 

podendo essa associar, tanto medidas estruturais (físicas), clássicas ou de baixo impacto, quanto 

aspectos de planejamento e gestão de risco. Deve-se considerar, também, as questões da drenagem 

natural do próprio município, que podem ser suficientes. No entanto, é sempre necessário avaliar as 

medidas implementadas, uma vez que um município que de fato não necessite de um sistema robusto, 

possa ser acometido por eventos de cheia com grande tempo retorno, resultando em significativos 

impactos para a população. 
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