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1. INTRODUÇÃO 

A questão da cobrança pela prestação do serviço de drenagem apesar de fundamental para um 

planejamento sustentável do setor e de contar com previsão legal, não consegue avançar no cenário 

brasileiro, isso devido a várias razões como dificuldade de implementação, impacto político e 

opinião pública.  

No entanto, um conjunto de eventos desastrosos envolvendo inundações, prejuízos ao 

patrimônio público e privado e perdas de vidas humanas tem despertado a atenção da sociedade e 

dos gestores públicos para a drenagem pluvial e evidenciado a necessidade de investimentos e de 

manutenção no setor, fazendo emergir o debate acerca da dimensão econômico-financeira da 

prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Sem pretender indicar soluções ou propor o melhor mecanismo para remunerar o serviço, e 

sim, apenas contribuir para o debate acerca da cobrança pela prestação do serviço público de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, realizou-se breve pesquisa exploratória por meio de 

levantamento da legislação aplicável, de documentos institucionais e de publicações técnicas na 

área. Foi possível encontrar diversos autores que sustentam a viabilidade de uma cobrança 

individualizada para o serviço de drenagem, inclusive com propostas de vários modelos e equações 

para fixação de taxa ou tarifa de drenagem.  

Assim, por meio de uma abordagem teórico-conceitual e limitando o debate aos mecanismos 

da taxa, da tarifa e do imposto, foi possível tecer algumas considerações sobre os avanços e os 

retrocessos legislativos e institucionais encontrados na cobrança pela prestação do serviço público 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Em razão do escopo limitado, não foram 

incluídos mecanismos como preço público, receitas alternativas e tarifa social. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Há autores que defendem (BAPTISTA et al., 2005) que a cobrança individualizada pelo 

serviço de drenagem de águas pluviais já encontrava respaldo para ser implementada na Lei nº 

9.433/1997, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, a qual instituiu a 

cobrança pelo uso da água como um dos cinco instrumentos da PNRH.  

No Brasil, a experiência pioneira é a do município de Santo André, em São Paulo, por meio 

do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – Semasa, que cobra uma taxa de 

drenagem desde o ano de 1998. A taxa de drenagem foi instituída por meio da Lei Municipal nº 

7.606/1997, com o objetivo de remunerar os custos com a manutenção do sistema de drenagem.  Os 

recursos provenientes da taxa de drenagem não são usados para obras, estas são custeadas pelo 

orçamento geral e por outros recursos. 

O pagamento da taxa objetiva promover o funcionamento do serviço da drenagem. O 

contribuinte da taxa é o proprietário de bem imóvel abrangido pelo serviço público de drenagem. 

Assim, a taxa de drenagem é devida em razão da utilização efetiva ou da possibilidade de utilização, 

pelo usuário, dos serviços públicos de drenagem de águas pluviais. A competência para o 
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lançamento e arrecadação desta taxa é do poder público municipal. A base de cálculo é a área 

impermeabilizada e a contribuição volumétrica das águas advindas de cada imóvel, lançadas ao 

sistema de drenagem urbana.  

A Lei nº 11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB trouxe que o serviço de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas será remunerado na forma de tributos, inclusive 

taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. Determinou 

ainda que se deve levar em conta, nessa remuneração, os percentuais de impermeabilização e a 

existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva em cada lote urbano, 

bem como poderá considerar o nível de renda da população da área atendida e as características dos 

lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

Numa interpretação simplista, o novo marco regulatório do saneamento básico parece 

sinalizar para uma remuneração do serviço de drenagem baseada em mecanismos públicos – 

impostos e taxas – excluindo os mecanismos privados como tarifa e preço público. 

Contudo, o município de Porto Alegre, única capital brasileira a contar com um órgão 

específico para implantação, conservação e desenvolvimento de tecnologias de drenagem urbana, o 

Departamento de Esgotos Pluviais – DEP, cobra tarifa pluvial desde 1990, instituída pela Lei 

Complementar nº 206 A/1990. Na verdade é uma tarifa de esgoto misto, tendo em vista que é paga 

por todos os usuários atendidos pela rede mista, uma rede de drenagem pluvial utilizada também 

para o transporte do esgoto doméstico ou industrial. O objetivo da tarifa pluvial é o implemento do 

programa de recuperação de drenagem urbana. A tarifa é cobrada anualmente, sobre o IPTU, a 

razão de 2, 1 ou 0,5 URM, conforme a localização da divisão fiscal do lote.  

Entretanto, apesar de: (i) diversos trabalhos técnicos afirmando a possibilidade de cobrança 

individualizada pelo serviço de drenagem; (ii) experiências, aparentemente bem sucedidas, em 

cobrança pelo serviço, via taxa em Santo André e via tarifa em Porto Alegre; (iii) LNSB definir a 

remuneração do serviço via taxa; e, (iv) reconhecimento da imensa necessidade de investimentos na 

área, o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, surpreendentemente trouxe que o serviço 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas não é jurídica ou tecnicamente passível de 

cobrança direta ou indireta dos usuários sob qualquer forma admitida (taxa ou tarifa). 
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O Plansab afirma ainda que, independente da capacidade de pagamento dos usuários, o 

serviço de drenagem jamais seria autossustentável, pois não teria capacidade de geração autônoma 

parcial ou integral dos recursos necessários. A solução proposta pelo referido Plano é considerar 

que a pretendida condição de autossustentação econômico-financeira do serviço de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas se configura quando o município demonstra capacidade para 

financiá-los integral e permanentemente, seja via orçamento próprio ou com o acesso aos recursos 

federais onerosos ou não-onerosos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Diante de previsões legislativas e práticas institucionais tão diversificadas, até mesmo no 

âmbito do Poder Executivo Federal, percebe-se que o debate acerca da cobrança pela prestação do 

serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas carece de amadurecimento e 

precisa avançar no cenário brasileiro, tendo em vista a urgente necessidade de investimentos no 

setor de drenagem pluvial e de conscientização da sociedade acerca da utilização racional do solo 

urbano. 
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