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RESUMO 

O Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB tem por princípio a 

universalização do acesso. Traz uma estimativa do déficit. E, para a superação do déficit, traz 

também metas e objetivos, além de estimativas de custos e indicadores. De acordo com o que 

determina a lei nº 11.445/2007, o PLANSAB contempla todas as quatro componentes do 

saneamento básico. Só que, para a componente de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas - DMAPU, por falta de melhor opção disponível, o PLANSAB apresenta um 

indicador ruim, até hoje não revisto, em grande parte por falta de um conceito de déficit 

adequado, capaz de subsidiar a construção de um indicador nuclear, simples e expressivo, 

que, - fazendo valer a acepção da palavra, - bem oriente as ações voltadas para a 

universalização desta componente. Este trabalho tem por objetivo contribuir com a superação 

da falta em questão, sugerindo, a partir da abertura de um diálogo crítico com SOUZA et al. 

(2013), a ampliação do debate sobre o conceito de déficit na DMAPU.  

INTRODUÇÃO 

No Brasil, em tempos recentes, o setor de saneamento básico – (e, como parte deste 

setor, também a componente de DMAPU) - teve avanços, uns até significativos, que incluem: 

a criação do Ministério das Cidades, em primeiro de janeiro de 2003; e a aprovação da lei do 

saneamento (lei nº 11.445/2007), regulamentada pelo decreto n° 7.217/2010. 

Estes normativos, a lei nº 11.445/2007 e o decreto que a regulamenta, trazem diversas 

disposições, inclusive a de que, - sob a coordenação do Ministério das Cidades, - a União 

deve desenvolver o PLANSAB, abrangendo todas as quatro componentes do saneamento 

básico, com a definição de objetivos e metas, todos financeiramente atrelados a estimativas de 

custos, além de operacionalmente ligados a indicadores. Entre 2008 e 2015, o Ministério das 

Cidades fez o disposto nos aludidos normativos. O processo todo teve muitas etapas. E uma 
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das etapas teve por objetivo a preparação do Panorama do saneamento básico no Brasil, um 

amplo estudo, dividido em sete volumes, entre os quais o volume 2 - análise situacional do 

déficit em saneamento básico (BRASIL, 2011) - envolveu a conceituação deste déficit, 

reservando, no entanto, um tratamento distinto para a componente de DMAPU. Sem colocar 

em questão o tratamento distinto apresentado em BRASIL (2011), SOUZA et al. (2013) 

retomaram a parte do debate sobre a componente de DMAPU em 2013. E, desde então, esta 

parte das discussões, a parte sobre a componente de DMAPU, segue estagnada no meio 

técnico-científico nacional, ainda que esta estagnação não combine nem com a situação das 

grandes cidades brasileiras, - notoriamente dotadas de sistemas de DMAPU deficientes, - nem 

com a falta que um conceito de déficit adequado faz para bem orientar as ações destinadas à 

reversão desta situação. 

Tentando romper com a estagnação atual, este trabalho tem por objetivo ampliar o 

debate em torno do conceito de déficit na DMAPU. 

MÉTODO 

O método adotado para o desenvolvimento deste trabalho pode ser resumido como a 

abertura de um diálogo crítico com o artigo “Déficit na drenagem urbana: buscando o 

entendimento e contribuindo para a definição”, de SOUZA et al. (2013). 

De modo abstrato, a abertura de um diálogo crítico significa, neste trabalho, a 

colocação em questão dos pontos-chave de uma proposta a partir de contrapontos capazes de 

proporcionar o desenvolvimento de uma proposta alternativa, a ser também explicitada, 

estando, assim, disponível para a continuação do debate. 

De modo concreto, no caso particular deste trabalho, a abertura de um diálogo crítico 

significa a colocação em questão, com a devida contraposição, de três dos pontos-chave de 

SOUZA et al. (2013), que são: 

1. o de que os sistemas de DMAPU são planejados e dimensionados para falhar; 

2.  o de que a especificidade da componente inviabiliza a expressão do déficit na 

DMAPU por meio de valores per capta; e, por fim, 

3. o de que, na DMAPU, o conceito de déficit tem que ser abrangente, com o 

aspecto de cobertura expresso por indicadores de falha do sistema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segue, abaixo, a exposição dos pontos e contrapontos anunciados. 
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Os sistemas de DMAPU são planejados e dimensionados para falhar 

Para apoiar este ponto, SOUZA et al. (2013) escreveram: sobre o risco atrelado à 

definição de um Tempo de Retorno (TR); sobre as fontes de incertezas envolvidas nos 

trabalhos em questão, exemplificadas, no artigo, pela adoção de uma curva IDF, pela 

determinação de um coeficiente de escoamento superficial e pelo cálculo de um tempo de 

concentração; além de sobre o contraste entre as situações em que não são raros despejos de 

esgotos e aportes de lixo e de sedimentos, no Brasil, comuns em muitos dos cursos d’água, e 

as situações de projeto, em que normalmente as fontes de degradação (e obstrução) 

mencionadas não são levadas em conta, concluindo, então, com base no exposto, que os 

sistemas de DMAPU são planejados e dimensionados “para falhar”. 

A especificidade da componente inviabiliza a expressão do déficit na DMAPU por meio de 

valores per capta 

Para subsidiar este ponto, SOUZA et al. (2013) partiram do esquema abaixo (Figura 

1), base do conceito de déficit adotado no PLANSAB: 

 

Figura 1 – Esquema do conceito de déficit adotado no PLANSAB. Fonte: adaptado de Brasil (2015) 

Comparando a componente de DMAPU com as componentes de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, os autores 
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argumentaram, então, que estas admitem as três divisões, - de oferta, uso e adequação, - 

reproduzidas no esquema acima, as quais a primeira não admite. Concluíram, por fim, que, 

por ser mais complexa, a componente de DMAPU não comporta a expressão do déficit por 

meio de indicadores tradicionais, inclusive os baseados em valores per capta. 

O conceito de déficit na DMAPU tem que ser abrangente, com o aspecto de cobertura 

expresso por indicadores de falha do sistema 

Opondo as abordagens tradicional e moderna, SOUZA et al. (2013) apresentaram este 

terceiro ponto, a grande proposta do artigo em debate: a de que o conceito de déficit na 

DMAPU tem que ser “abrangente”, envolvendo aspectos de informação; qualitativo; 

tecnológico; técnico-institucional; de cobertura; e de concepção e comunicação. Cada aspecto 

teve uma argumentação. E, especificamente sobre o de cobertura, articulando os primeiros 

pontos expostos, - o da finalidade de falha e o da inviabilidade dos valores per capta, - os 

autores defenderam que este aspecto, o de cobertura, deve ser tratado a partir de indicadores 

de falha do sistema (além de indicadores de degradação dos cursos d’água). 

 

Concluída a expositiva, segue, agora, a parte crítica – e propositiva – deste trabalho. 

Os sistemas de DMAPU são planejados e dimensionados para minimização dos prejuízos 

proporcionados pelas inundações 

Apesar de ter uma parte positiva, a de trazer a atenção para o risco intrínseco a todo 

projeto, o ponto segundo o qual são planejados e dimensionados “para falhar” reduz – e muito 

- o objetivo dos trabalhos de planejamento e dimensionamento dos sistemas de DMAPU, que 

normalmente incluem as etapas de diagnóstico e de proposição de alternativas. Na primeira, a 

partir de modelos matemáticos, são, em geral, calculadas manchas de inundação. E, na 

segunda, com os mesmos modelos, são, também em geral, testados diversos arranjos de 

solução, todos voltados para a minimização dos prejuízos proporcionados pelas inundações 

por meio da eliminação (ou “otimização”), para um determinado TR, das manchas calculadas 

na etapa anterior. Os custos não são ignorados. E os arranjos de solução testados variam de 

acordo com a abordagem adotada, se a tradicional ou a moderna. Em forte resumo, na 

abordagem tradicional basta fazer o escoamento superficial caber dentro da calha (ou do leito 

menor), explorando medidas associadas a alterações na geometria do canal. Já na abordagem 

moderna, os objetivos vão além e incluem, também: a recuperação das capacidades de 
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amortecimento e infiltração da bacia hidrográfica (BAPTISTA et al., 2005); o zoneamento 

dos fundos de vale (TUCCI, 2007); e a preocupação com a paisagem urbana (MIGUEZ et al., 

2015), neste caso, por meio da exploração de um rol de medidas muito maior, além de mais 

complexo. 

A abordagem tradicional deve, portanto, ser superada pela, - e não oposta a, - 

abordagem moderna, com o objetivo de minimização dos prejuízos, - operacionalizado por 

meio da eliminação (ou “otimização”), para um determinado TR, das manchas de inundação, - 

sendo um objetivo central em qualquer abordagem, apesar de quase exclusivo no caso da 

primeira.  

O déficit na DMAPU pode sim ser expresso por meio de valores per capta 

SOUZA et al. (2013) têm razão quando colocam que a DMAPU não admite o 

esquema conceitual apresentado na Figura 1. O que, no entanto, não significa que esta 

componente não admita um esquema similar, como o apresentado na Figura 2, por exemplo, 

do qual, a partir da exploração do conceito de manchas de inundação, pode ser extraída a 

conclusão de que o déficit na DMAPU pode sim ser expresso por meio de valores per capta. 

As divisões, neste caso, também são simples. E não são muitas
1
. Primeiro, partindo da 

população total, a da população inserida ou não em regiões estudas a partir de modelos 

matemáticos. E, segundo, partindo da parte inserida, a da população dentro ou fora das 

manchas de inundação.  

 

Figura 2 – Proposta de esquema para o déficit na DMAPU. Fonte: o autor. 

                                                 
1
O esquema apresentado na figura 2 pode ser mais complexo e ter mais divisões. Partindo da parte dentro das 

manchas de inundação, pode ser incluída a divisão da população atendida ou não por medidas não estruturais, 

como as soluções individuais e os sistemas de alerta, por exemplo. Mas para este contraponto, o exposto já basta. 
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O conceito de déficit na DMAPU pode ser desenvolvido a partir de um núcleo, simples e 

expressivo 

Por fim, mantendo a simetria com os pontos expostos, este terceiro contraponto, além 

de articular os primeiros, - o da finalidade de minimização dos prejuízos e o da viabilidade 

dos valores per capta, - traz, também, a grande proposta deste artigo: a de que o esquema 

exposto na Figura 2 serve de núcleo para um bom conceito de déficit, capaz de subsidiar a 

construção de um indicador nuclear, simples e expressivo, dado pela razão entre a população 

em risco e a população total, podendo, então, com base nesta proposta, ser devidamente 

criticada a abrangente de SOUZA et al. (2013), pois, tirando o “de cobertura”, - que, como 

demonstrado, admite sim valores per capta, - todos os aspectos restantes podem ser tomados: 

como objetivos adicionais (caso da parte do aspecto “qualitativo” ligada à poluição difusa); 

como causas do déficit (caso do aspecto “tecnológico” e da parte do aspecto “qualitativo” 

ligada à poluição não difusa); como dificuldades para o diagnóstico e para a proposição de 

alternativas (caso do aspecto “de informação”); ou, enfim, como um pouco de tudo (caso do 

aspecto “de concepção e comunicação”); e não como partes ou aspectos do déficit em si. 

CONCLUSÕES 

Objetivo cumprido. Diálogo crítico aberto e proposta alternativa apresentada.  
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