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APRESENTAÇÃO 
 

Desde os primórdios das civilizações, o ser humano 

vem construindo elementos e estruturas que tem como 

principal finalidade a sua evolução, seja do ponto de vista 

fisiológico, social ou intelectual. As sociedades mais 

arcaicas já se preocupavam com questões ligadas ao 

saneamento, mesmo que de forma apenas generalizada. Com 

o passar dos séculos, tribos, metrópoles e países passaram a 

adotar cada vez mais o saneamento como um componente 

fundamental e indispensável para o desenvolvimento e 

dignidade humana.  

O Brasil, infelizmente, possui mazelas crônicas ligadas 

ao tema, principalmente por sua péssima cobertura nacional, 

sendo a população do país altamente carente de serviços 

envolvendo o saneamento básico, que se caracteriza pela 

existência mínima de alguns elementos, como: o tratamento 

e abastecimento de água para consumo humano; a drenagem 

urbana; a coleta e acondicionamento de resíduos sólidos; e a 

coleta, transporte e tratamento dos esgotos. Esse problema se 

apresenta menos agravante nos segmentos de água, contudo 

ainda se encontra em estado de precariedade nos setores de 

esgotamento, resíduos sólidos e drenagem. 



 
 

 

Tal fato trás graves consequências para a saúde, 

corroborando para a proliferação de doenças infecciosas e de 

veiculação hídrica, um mau que atinge grande parte da 

população, com destaque para os cidadãos mais pobres e em 

condições de miséria. A ingerência e ineficiência do poder 

público para com estes menos favorecidos, faz com o sistema 

de saúde nacional seja sobrecarregado todos os anos com 

novos pacientes afetados, levando muitas vezes ao óbito 

destes. 

Não somente a saúde é afetada, mas também a 

economia e o desenvolvimento industrial das cidades. A falta 

de saneamento prejudica o crescimento dos ambientes como 

um todo, impacta diretamente no maio ambiente urbano, que 

muitas vezes está inserido num contexto de convívio com os 

recursos naturais. As estruturas de saneamento quando 

devidamente funcionais no espaço urbano, podem promover 

o turismo, a instalação do comércio, da indústria, melhora e 

valorização das áreas mediante a especulação imobiliária, 

além da geração de empregos e renda, tanto na implantação 

e manutenção, quanto na operação dos sistemas. 

Para que a gestão do saneamento atue com qualidade 

na prestação dos serviços, é necessário que seja realizada de 

forma integrada e consolidada através de um sistema de 



 
 

 

acompanhamento contínuo dos elementos, sua influência e 

interação com os usuários dos diversos segmentos. Deve ser 

apoiada pela legislação do país, pautada sobre leis, 

regulamentos e resoluções capazes de subsidiar a 

fiscalização, o licenciamento e dar responsabilidade de 

deveres para todos os entes da sociedade, que participação 

da dinâmica do ambiente saneado. 

Para que os mecanismos de gestão, gerenciamento e 

planejamento dos sistemas de saneamento básico possam 

atender as demandas que surgem ao passo das mudanças da 

sociedade e dos espaços habitados, faz-se necessária que a 

pesquisa científica atue no desenvolvimento de novas 

técnicas e tecnologias que auxiliem, otimizem e facilita a 

vida dos usuários, como também melhore a abrangência e 

cobertura do sistemas. A tecnologia e a pesquisa científica 

que antes era apenas um adendo para as incorporação do 

saneamento básico nas cidades, hoje possui um local de 

destaque, sendo o tema do saneamento, seus componentes, 

elementos e seus aparatos tecnológicos, discutidos por toda 

a comunidade científica como forma de avançar na busca 

pela excelência do desenvolvimento humano, mitigação de 

doenças, melhoria da gestão e eficiência na preservação do 

meio ambiente. 



 
 

 

Este livro tem como premissa reunir vários artigos 

científicos que expõem e representam de maneira 

despretensiosa um pouco da contribuição da comunidade 

acadêmica para com o avanço do saneamento básico. Este 

livro traz, uma abordagem muito importante dentro de um 

contexto que altamente relevante, não somente para a 

sociedade, bem como engenheiros, tecnólogos, arquitetos e 

técnicos de nível médio, que trabalhem na área de 

saneamento básico, sustentável e ambiental. 

Este livro é estruturado por capítulos, que 

apresentam um artigo respectivamente, que poderá ser visto 

separadamente, auxiliando a leitura e compreensão dos 

vários conteúdos abordados. O livro aborda importantes 

conteúdos dentro do tema de saneamento que pode ser do 

interesse, principalmente dos profissionais que atualmente 

aplicam os conhecimentos dentro da engenharia civil, 

sanitária e ambiental. Assim o livro possui o intuito de 

contribuir para aplicação dos conhecimentos do saneamento 

nas obras civis. 

Agradecemos a todos os leitores e esperamos que 

apreciem das linhas que se seguem, sendo estimulados ao 

crescimento científico prático, ao universo do saneamento 

ambiental e sustentável e suas diferentes componentes de 



 
 

 

gestão e estruturais de vários segmentos, promovendo o 

desenvolvimento do leitor e a conscientização em torno do 

seu papel como cidadão e parte do meio ambiente. 

 

CÍCERO FELIPE DINIZ DE SANTANA 
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CAPÍTULO 1 

 
 
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA DE 

DETENÇÃO PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES 

NO CENTRO DA CIDADE DE BUÍQUE – PE 
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Aceito em: 18 de março de 2020. 

 
Amanda Mayanne Pereira de Almeida1 

Arianny Élida Amorim Simões2 
Clauton de Almeida Silva3 

Douglas Henrique Vieira Beserra4 
Sarah Raquel Araújo Mesquita 5  

Eduardo Cabral da Silva6 
 
RESUMO 
 
Atualmente grande parte dos municípios brasileiros têm 
enfrentado diversos problemas, relacionados a ausência de 
infraestrutura e ao rápido crescimento populacional. Fatores 
que geram o aumento de áreas impermeabilizadas nos 
centros urbanos, resultando assim, na diminuição de 
infiltração quando ocorrem as precipitações e, 

 
1 amanda.mayanne22@hotmail.com 
2 ariannyamrim@gmail.com 
3 eng.clautonalmeida@hotmail.com 
4 douglashenriquevb@hotmail.com 
5 sarah.raquel.mesquita@gmail.com 
6 edcs.cabral@gmail.com. 
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consequentemente, o aumento do escoamento superficial, 
tornando mais propensa a ocorrência de enchentes. Por ser 
algo recorrente e em grande escala, foram desenvolvidas 
novas medidas compensatórias de drenagem de águas 
pluviais, com a finalidade de funcionar como complemento 
aos sistemas já existentes. Tais medidas partem do conceito 
de gerenciamento de águas pluviais, preocupando-se assim 
com a destinação das águas, ao mesmo tempo que são 
regidas pela ideia de desenvolvimento de baixo impacto, 
tendo em vista, que se utilizam dos espaços já existentes para 
a sua execução. Um dos métodos de medidas compensatórias 
diz respeito as bacias de detenção, empregadas para 
amortecer os picos de vazão e consequentemente o 
escoamento superficial. Consistem em reservatórios de 
armazenamento temporário de águas pluviais, provenientes 
de precipitações intensas, que garantem a dissipação lenta 
das águas, após um determinado período.  Logo, este estudo 
visa propor a implantação de uma bacia de detenção no 
município de Buíque-PE, com a finalidade de mitigar as 
enchentes, tendo em vista a recorrência desses 
acontecimentos na área, gerando transtornos e danos 
socioeconômicos a população. Para o desenvolvimento da 
proposta, foi realizado o dimensionamento preliminar da 
bacia, determinando a capacidade de armazenamento em um 
extremo pluviométrico, na ordem de 160 m³. 
 
Palavras-chave: Enchentes. Drenagem urbana. Medidas 
compensatórias. 
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INTRODUÇÃO 
 

O elevado grau de urbanização e a 

impermeabilização das superfícies são fatos evidentes em 

todo o Brasil, trazendo como consequência a ocupação 

desordenada em áreas de risco, o aumento da velocidade e 

do volume do escoamento superficial direto, o aumento da 

temperatura, a degradação da qualidade da água, 

proporcionando assim diversos prejuízos à sociedade 

(COUTINHO, 2011). 

Tais problemas encontram-se associados a ausência 

de um planejamento urbano eficiente, que tem por finalidade 

prever e propor saídas para tais questões por meio de um 

gerenciamento de riscos. O mesmo determina parâmetros 

construtivos a serem seguidos para a diminuição desses 

impactos e devem estar dispostos no Plano Diretor do 

município. Porém, nem todos os municípios utilizam-se 

dessa ferramenta de planejamento urbano da maneira 

adequada (ALMEIDA, 2019).   

Segundo Trindade (2009), os sistemas de drenagem 

foram por muito tempo colocados de lado no planejamento 

das cidades, não só no Brasil, mas em todo planeta. 

Silva (2018) ainda afirma que, os sistemas de 

drenagem urbana durante muitos anos foram moldados pelo 
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conceito higienista, onde as águas pluviais eram relocadas 

através de tubulações enterradas para pontos à jusante. 

Porém essa técnica se tornou inviável diante o crescimento 

populacional desenfreado e também por não solucionar de 

fato a questão.  

Como a maioria das cidades não possuem uma 

infraestrutura adequada para a nova configuração 

populacional, acabam surgindo a ocorrência de enchentes. 

Um outro fator condicionante para esse acontecimento é o 

aumento de temperatura nos centros urbanos, que exercem 

influência sob o ciclo hidrológico, deixando-o vulnerável e 

suscetível a variações pluviométricas bruscas (ALMEIDA, 

2019). 

Como saída aos problemas gerados pelas enchentes 

tem-se buscado alternativas que vão além das convencionais, 

moldadas por bases sustentáveis e ambientalmente corretas e 

tendo por finalidade suavizar os impactos gerados pela 

urbanização. Um desses meios consiste na utilização de 

bacias de detenção, que tem a função de reservar águas 

pluviais, possibilitando sua dissipação de maneira branda 

(FRANCISCHET, 2012). 

As bacias de detenção já foram aplicadas em algumas 

regiões do Brasil, locais em que existe a ocorrência constante 
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de enchentes, obtendo-se sucesso. É característico desse 

sistema ter uma dupla funcionalidade, tendo em vista que seu 

uso só ocorrerá em dias com volumes pluviométricos 

elevados, podendo ser usado para fins de recreação, como 

praças, quadras ou ainda outros fins. Uma outra vantagem é 

a sua execução, custo e durabilidade, quando comparado aos 

sistemas convencionais (ASSUNÇÃO, 2012). 

Na cidade de Buíque tais enchentes encontram-se 

associadas à falta de um sistema adequado de drenagem e são 

agravadas pelas características geográficas da região central, 

que apresenta uma altitude inferior aos demais bairros. 

Proporcionando redução da qualidade de vida, amplificação 

da exposição a doenças de origem hídrica, além de danos 

socioeconômicos.   

Diante a problemática identificada no município e 

considerando o sistema de drenagem sustentável, esse 

trabalho tem por finalidade dimensionar uma bacia de 

detenção para o centro da cidade de Buíque-PE, com a 

finalidade de abrandar as enchentes as quais está susceptível. 

 
METODOLOGIA 
 

O município de Buíque está localizado no Agreste 

pernambucano (Figura 1 - Localização da cidade de Buíque-
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PE), entre a latitude 08º37’23’’ sul e longitude 37º09’21’’ 

oeste, encontra-se inserido no semiárido brasileiro, mais 

especificadamente na região do Vale do Ipanema. Tendo 

como área 1.345,124 km² e uma altitude de 814 metros. 

Pertencente a bacia hidrográfica do Rio Ipanema e tem o 

reservatório do Mulungu como principal fonte de 

abastecimento, com uma capacidade de 1.281 m³. A Figura 

1 apresenta a localização da cidade. 

 
Figura 1 - Localização da cidade de Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

O centro do município de Buíque encontra-se em 

uma região de baixa altitude quando comparado aos demais 
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bairros da cidade, fator que o deixa propenso a ocorrência de 

enchentes, associado ainda a ausência de uma infraestrutura 

com sistema de drenagem eficiente. Nos últimos anos esse 

problema está a se intensificar, de modo a causar transtornos 

à população, bem como danos socioeconômicos. A Figura 2 

mostra os impactos gerados pelas enchentes no município de 

Buíque. 

 
Figura 2 - Impactos das enchentes em Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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A Figura 3 por sua vez, representa o nível atingido 

pela água durante uma precipitação intensa, tomando por 

referência um veículo. 

 
Figura 3 - Enchentes no centro de Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Diante a situação e como uma forma de proteção 

contra as enchentes, algumas pessoas residentes no 

munícipio construíram uma espécie de barramento na frente 

das suas casas (Figura 4), como forma de mitigar os 

impactos. 
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Figura 4 - Residências atingidas pelas enchentes no centro da cidade de 
Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Considerando os transtornos e danos gerados a 

população, este trabalho tem por objetivo indicar a 

implementação de uma bacia de detenção como saída para 

os problemas relacionados as enchentes. Tal medida foi 

escolhida por ser de fácil instalação e por poder aproveitar o 

espaço de uma praça já existente (Figura 5), localizada no 

centro da cidade. Deste modo, ela passaria a exercer uma 
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dupla função, mantendo a característica recreativa e 

permitindo a aceitação facilitada da população.  

 
Figura 5 - Praça Major França localizada no centro da cidade de 
Buíque-PE 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Logo, o presente estudo trata-se um estudo 

hipotético, o qual terá como objetivo central o 

dimensionamento e a elaboração de um projeto de adequação 

de um elemento de técnica compensatória, bacia de detenção, 

numa área impermeabilizada no centro do município de 

Buíque-PE. 
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2.2 Drenagem Sustentável 
 

Diante os inúmeros problemas relacionados aos 

sistemas de drenagem convencional, surge a necessidade de 

implantação de novas técnicas. Essas mais eficientes e 

respeitando a nova configuração de uso e ocupação do solo, 

além do grande contingenciamento nas áreas urbanas (DIAS 

e ANTUNES, 2010). Por sua vez, essas novas técnicas 

partem do conceito atual de sistema de drenagem 

sustentável, denominadas de “Low Impact Development” 

(LID) ou Desenvolvimento de Baixo Impacto (COUTINHO, 

2011).  

Tais métodos visam sua implementação em espaços 

urbanos que, no entanto, devem passar por um processo de 

planejamento capaz de integrá-lo ao ambiente 

(GONZALEZ, 2014). Sendo classificados como estruturais 

e não estruturais. De acordo com Meller, Dresch e Daronco 

(2014), medidas estruturais correspondem aquelas que 

necessitam de obras de engenharia para sua implementação. 

Para Tucci (2005), as não estruturais tratam de medidas que 

podem ser associadas as estruturais ou não, visando reduzir 

os danos e custos.  

Diversas são as técnicas de drenagem sustentável, 

elas se caracterizam por apresentar soluções que podem ser 
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integradas ao sistema convencional, surgindo como uma 

forma de substituir os métodos higienistas (AGOSTINHO e 

POLETO, 2012). Dentre elas, podemos destacar: pavimentos 

permeáveis, trincheira de infiltração, telhado verde, jardim 

de chuva, faixas gramadas, bacias de retenção e bacias de 

detenção.  

Para este estudo foi utilizada a bacia de detenção 

(Figura 6) com o intuito de captar as águas pluviais e dissipá-

las lentamente, amortecendo os picos de vazão. Se difere das 

bacias de retenção, pois após a sua utilização a mesma 

permanece seca, podendo ser utilizada para outros fins como 

áreas verdes, praças e quadras (FRANCISCHET, 2012). 

 
Figura 6 - Bacia de detenção 

 
Fonte: Krull (2016). 
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Uma de suas vantagens quando comparado aos 

demais sistemas é que além de reduzir os picos de enchentes, 

por meio da diminuição dos volumes escoados de águas 

pluviais, também proporciona a redução da poluição difusa 

de origem hídrica. No qual essa poluição sedimenta ao longo 

do tempo de reservação das águas na bacia, ou seja, os 

sólidos depositam-se no fundo da mesma (TASSINARI, 

2014). 

 

2.3 Dimensionamento  
 

Dimensionar uma bacia de detenção nada mais é que 

do que determinar a vazão de projeto e sua capacidade de 

armazenamento. Para determinação das vazões é necessário 

a realização do estudo da bacia hidrográfica, no qual 

compreende todos os dados relacionados a precipitação, a 

ocupação da bacia e a projeções futuras da população 

(VALENTE, 2013). 

O método empregado para o cálculo da vazão da 

bacia de detenção corresponde ao Racional. Já que, ele se 

aplica de maneira mais adequada para bacias de detenção 

hipotéticas e de dimensão reduzida (pequeno porte), além de 

ser um método mais simplificado (ALMEIDA, 2019). 

Segundo Mira Júnior (2016), o Método Racional é 
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tradicional e indireto, permitindo determinar a vazão 

máxima de pico de uma bacia, após eventos de precipitação.  

As dimensões para as quais tal Método se aplica 

podem ser limitadas em função da área da bacia, aplicando-

se em ambientes de até 2 km2 (dado este que pode variar de 

um autor para outro) e com tempo de duração menor que uma 

hora (permitindo assim, considerar a precipitação constante). 

Tal característica é definida a partir do armazenamento 

superficial e das variações de intensidades pluviométricas 

(SANTOS, 2010). 

A teoria defendida pelo Método Racional é que haja 

a ocorrência de precipitação com intensidade constante e 

distribuição uniforme, tornando assim possível considerá-la 

de regime permanente na bacia. De modo, a originar uma 

vazão máxima com precipitação de mesma duração do 

tempo de concentração (CSOBI, 2011). Tempo de 

concentração, por sua vez, trata-se do tempo que o 

escoamento leva para atingir o pico de vazão da bacia no 

exutório (GUERZONI FILHO, 2014). 

Para o dimensionamento da bacia é necessário, 

inicialmente, definir a vazão de projeto. A mesma pode ser 

obtida pela Equação 1 (GRIBBIN, 2009). 
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𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,278 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑖𝑖      (1) 
 
Onde: 

Qp = vazão máxima (m3/s); 

A = área da bacia (km2); 

i = intensidade pluviométrica (mm/h). 

 

Obs.: o valor de 0,278 é referente a um fator de 

correção, quando se usa os dados de área da bacia em km². 

Porém a Equação 1 não considera em seu cálculo a 

infiltração ou a evapotranspiração, tendo em vista que se 

baseia no conceito de bacia impermeável, no qual todo o 

volume precipitado é escoado. Dessa forma, para que a 

equação fosse capaz de apresentar a realidade de maneira 

mais próxima foi acrescentado a mesma um coeficiente de 

deflúvio ou de runoff (C), assim como mostrado na Equação 

2 (KRULL, 2016). 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,278 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑖𝑖     (2) 
 

No qual, C corresponde ao coeficiente de escoamento 

superficial ou coeficiente de runoff (varia de 0 a 1) e 

apresenta valores padronizados em decorrência do tipo de 

superfície, assim como descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Coeficiente de escoamento superficial 

Tipo de Superfície Valor 
Recomendado 

Faixa de 
Variação 

Concreto, asfalto e telhado 0,95 0,90 - 0,95 

Paralelepípedo 0,70 0,58 - 0,81 

Blockets 0,78 0,70 - 0,89 

Concreto e asfalto poroso 0,03 0,02 - 0,05 

Solo compactado 0,66 0,59 - 0,79 
Matas, parques e campos de 

esporte 0,10 0,05 - 0,20 

Grama solo arenoso 0,10 0,08 - 0,18 

Grama solo argiloso 0,20 0,15 - 0,30 
Fonte: SUDERHSA (2002). 

 

Entretanto para que seja possível a aplicação da bacia 

de detenção a vazão de projeto deve ser maior que a vazão 

de pré-desenvolvimento (KRULL, 2016). Desse modo, a 

vazão de pré-desenvolvimento deve seguir os mesmos 

parâmetros utilizados na determinação da vazão de projeto 

utilizando o método racional, diferindo apenas na aplicação 

do coeficiente de escoamento. 
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Equação de Chuvas Intensas 
 

A definição da intensidade das chuvas corresponde a 

precipitação, esse dado é de fundamental importância no 

dimensionamento de obras hidráulicas. A caracterização das 

precipitações ocorre por meio de bases estatísticas e é 

denominada de equação de chuvas intensas ou curva de 

Intensidade – Duração – Frequência (IDF) (ASSUNÇÃO, 

2012). 

Para Dias (2010) a equação de chuvas intensas é 

obtida por meio de dados provenientes de estudos 

hidrológicos, monitorados durante um certo intervalo de 

tempo. Permitindo inferir os parâmetros k, m d e n que 

participam da equação. A obtenção dos dados é garantida 

pela leitura de alguns equipamentos de quantificação de 

chuvas, como o pluviômetro. Diante a ausência de dados 

pluviométricos, pode-se utilizar as equações pré-existentes 

em bibliografias, desde que essa região possua regimes 

pluviométricos semelhantes com a localidade em questão.  

Segundo Krull (2016) a Equação 3 representa as 

chuvas intensas de maneira geral. 

 

𝑖𝑖 = 𝑘𝑘∗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚

(𝑡𝑡+𝑑𝑑)𝑛𝑛
      (3) 



 
28 

Almeida et al. 

Onde: 

i = intensidade pluviométrica (mm/h); 

TR = tempo de retorno (anos); 

t = duração da chuva (min); 

k, m, d e n = parâmetros obtidos por meio dos dados 

pluviométricos. 

 

Sendo o tempo de retorno estimado de acordo com a 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Tempo de retorno 

Sistema 
Caracterís

tica 
Intervalo 

(anos) 

Valor 
recomendado 

(anos) 

Microdre
nagem 

Residencial 2 -5 2 
Comercial 2 -5 2 
Áreas de 
prédios 
públicos 2 -5 2 

Áreas 
comerciais e 

avenidas 2 -10 2 
Aeroporto 5 -10 5 

Macrodrenagem 10 -50 10 
Zoneamento de áreas 

ribeirinhas 5 - 100 50 
Fonte: SUDERHSA (2002). 
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De acordo com Silva (2018) para aplicação das 

fórmulas e consequentemente uma análise satisfatória dos 

dados é necessário uma série de observações de no mínimo 

30 anos, com o registro das precipitações máximas.  

Os dados em questão podem ser obtidos com o uso 

de alguns equipamentos capazes de realizar a leitura da 

lâmina d’água precipitada, como o pluviográfo. Porém o 

monitoramento pluviométrico brasileiro, consiste em sua 

maioria em uma leitura por dia, tornando necessário a 

desagregação de chuvas para aplicação na equação de chuvas 

intensas. Tal desagregação consiste no fracionamento das 

chuvas diárias, sendo um processo satisfatório e de simples 

utilização. Os coeficientes empregados com maior 

frequência são os desenvolvidos e disponibilizados pelo 

DAEE/CETESB, (1980), conforme expresso na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Coeficientes de desagregação de chuvas propostos pelo 
DAEE/CETESB (1980) 

Relação entre durações CETESB (1980) 
5min/30min 0,34 

10min/30min 0,54 
20min/30min 0,81 

30min/1h 0,74 
1h/24h 0,42 
2h/24h - 
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3h/24h - 
6h/24h 0,72 
12h/24h 0,85 
24h/1dia 1,14 

Fonte: Silva (2018). 
 

Após a desagregação dos dados, poderá ser obtida a 

equação de chuvas intensas. 

 
Volume de armazenamento 
 

A finalização do dimensionamento ocorre com a 

determinação da capacidade de armazenamento de águas 

pluviais na bacia de detenção. Um dos métodos mais 

aplicados para esse tipo de medida compensatória é o 

Método da Curva Envelope. O qual realiza análises 

comparativas entre volumes de entrada e saída, de modo a 

ser classificado como dimensionamento expedido 

(SILVEIRA E GOLDENFUM, 2007).  

De acordo com o Manual de Drenagem Urbana de 

Curitiba (SUDERHSA, 2002), o volume máximo para 

dimensionamento da bacia de detenção é estabelecido a 

partir da base dos parâmetros a, b e c da curva IDF. 
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A conversão de dados para Talbot (Equação 4), 

permite o uso dos dados da IDF na curva envelope (KRULL, 

2016).  

 

𝑖𝑖 =  𝑎𝑎∗𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑏𝑏

𝑡𝑡+𝑐𝑐
  (4) 

 

Onde: 

i = intensidade da chuva (mm/h); 

TR = tempo de retorno (anos); 

t = duração da chuva (min); 

a, b e c = parâmetros da equação. 

 

Sendo os parâmetros a, b e c determinados pelas 

Equações 5, 6 e 7 respectivamente (KRULL, 2016). 

 

𝑎𝑎 =  0,68 ∗ 𝑘𝑘 ∗ exp(0,06𝑛𝑛−0,26 ∗ 𝑑𝑑1,13)  (5) 

𝑏𝑏 = 𝑚𝑚  (6) 

𝑐𝑐 =  1,32 ∗ 𝑛𝑛−2,28 ∗ 𝑑𝑑0,89  (7) 

 

Onde: 

k, n, d e m = parâmetros da IDF. 
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Posteriormente os dados são aplicados em uma 

fórmula genérica que permite a determinação do volume 

máximo de dimensionamento (Equação 8) (SILVEIRA E 

GOLDENFUM. 2007).  

 

𝐻𝐻 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉 = �� 𝑎𝑎
60
∗ √𝐶𝐶𝑇𝑇

𝑏𝑏
2 − � 𝑐𝑐

60
∗ �𝑞𝑞𝑞𝑞�

2

  (8) 

 

Sendo: 

Vmax = volume de acumulação (mm); 

H = profundidade média do volume de acumulação (mm); 

T = tempo de retorno (anos); 

a, b e c = parâmetros da IDF de Talbot; 

C = coeficiente de escoamento; 

qs = vazão de saída (mm/h). 

 

Segundo Krull (2016) existem três alternativas de 

dimensionamento para a vazão de saída, sendo ela 

determinada pelo tipo de bacia a ser utilizada, sendo elas: 

 

1. Com leito impermeável (esgotamento por tubulação); 

2. Com leito permeável e esgotamento por infiltração 

(bacia de infiltração); 
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3. Com leito permeável e infiltração no solo, 

simultaneamente (bacia de detenção/infiltração). 

 

Para o presente estudo será utilizada as bacias de 

detenção com leito impermeável, onde a vazão de saída será 

igual a vazão de pré-desenvolvimento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Vazão de Projeto 
 

Para o cálculo da vazão de projeto do município de 

Buíque-PE foi empregada a Equação 2, com a aplicação de 

seus dados de entrada na ordem de: a intensidade 

pluviométrica de 118,47 mm/h; o coeficiente de escoamento 

superficial 0,95 e área de contribuição da bacia de 1km². 

Obtendo como resultado o valor de 31,29 m³/s. 

Ao determinar a vazão de projeto foi necessário 

definir a vazão de pré-desenvolvimento. Também calculada 

por meio do Método Racional, com a aplicação da Equação 

2, diferindo da vazão de projeto devido o valor do 

escoamento superficial, que nesse caso corresponde a 0,15, 

de acordo com as características anteriores a urbanização do 

município. O valor obtido para a vazão de pré-

desenvolvimento corresponde a 4,94 m³/s. 
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Ao realizar uma análise comparativa entre as vazões 

pré e pós urbanização, pode-se inferir que a vazão de projeto 

(31,29 m³/s) é maior que é maior que a vazão de pré-

desenvolvimento (4,94 m³/s), tornando assim, viável a 

aplicação de uma bacia de detenção como saída para os 

problemas das enchentes. Já que a bacia será capaz de 

comportar os picos de vazão, provocando a diminuição do 

escoamento superficial.  

Os resultados encontrados para as vazões pré e pós 

urbanização estão de acordo com o defendido por Melo 

(2016), tendo em vista que o parâmetro condicionante foi o 

escoamento superficial, dado este que varia de acordo com o 

grau de urbanização. Desse modo, áreas que receberam 

pouca influência das atividades humanas presentam 

coeficiente de escoamento reduzido, enquanto que as áreas 

que passaram por um maior processo de urbanização esse 

valor comporta-se de maneira contrária. 

 
Volume de Armazenamento da Bacia e Projeto 
 

Para a elaboração do projeto executivo se faz 

necessário o dimensionamento da bacia e dos seus 

componentes de saída, necessitando para tal determinar o 

volume de armazenamento, já que o controle das enchentes 
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ocorrerá justamente pelo armazenamento de águas pluviais 

temporários. 

Sendo assim, utilizou-se a conversão dos dados da 

IDF para a IDF de Talbot, que permitiu determinar o volume 

máximo de detenção. Possibilitando assim, o emprego do 

Método da Curva Envelope, estando os resultados dispostos 

na Tabela 6, de acordo com as Equações 6, 7 e 8. 
 

Tabela 4 - Parâmetros da equação de Talbot oriundos dos 
parâmetros da IDF de Buíque-PE 

IDF DE TALBOT 
a b c 

846,9989331 0,1387 14,98621 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O cálculo do volume foi definido a partir da Equação 

8, necessitando para sua aplicação a conversão de unidades 

da vazão de saída, que neste caso foi igual a de pré-

desenvolvimento e correspondeu ao valor de 17,78 mm/h. 

Após a determinação de todos os parâmetros, 

aplicou-se a Equação 8 para o cálculo do volume máximo de 

armazenamento, totalizando 0,16 mm, equivalente a 1,6 

m³/ha ou 160 m³. 

Tais informações indicaram a necessidade de avaliar 

a área de implantação da bacia, para identificar se a mesma 

seria capaz de comportar todo o volume de maneira eficaz. 
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Já que, para ela ter dupla finalidade, sendo estas de 

armazenamento e recreativa, não poderia apresentar 

elevados valores de profundidade.  

As dimensões disponíveis na praça central do 

município são de 11,70 m de largura por 29,05 m de 

comprimento, totalizando uma área de 339,885 m². 

Considerando o volume de 160m³ para o amortecimento, 

seria necessário obter uma profundidade de 0,471 m, 

tornando viável o seu uso. 

 
CONCLUSÃO 
 

Este trabalho teve como centro de pesquisa o 

município de Buíque-PE e como objetivo indicar uma 

medida de mitigação para as enchentes, levando em 

consideração os conceitos e técnicas de drenagem urbana 

sustentável. Dessa forma, foi proposto uma técnica de 

medida compensatória de baixo impacto, chamada de bacias 

de detenção, que são caracterizadas por amortecerem os 

picos de vazão, diminuindo o escoamento superficial.  

A partir da definição do método a ser empregado, foi 

determinado o volume de águas pluviais que a bacia de 

detenção poderia comportar. Uma barreira para a aplicação 

desse método diz respeito a disponibilidade de espaços 
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urbanos capazes de abrigar tais bacias, levando em 

consideração que as áreas urbanas se encontram saturadas.  

Logo, podemos concluir que a bacia de detenção 

proposta para a cidade de Buíque é uma ótima alternativa 

para reduzir os picos de enchentes, podendo funcionar em 

conjunto com os sistemas de drenagem existentes, servindo 

de complemento e tendo como vantagem a sua execução. 
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RESUMO 
 
Ao longo dos séculos a nossa necessidade sobre a água 
apenas cresce, muitas vezes, de forma pouco sustentável. 
Constituídos de características diferentes da urbana, as 
comunidades rurais no semiárido brasileiro apresentam 
problemas ainda mais complexos em relação a 
disponibilidade de água potável. O sertão nordestino é uma 
das regiões semiáridas mais povoadas do mundo, contudo é 
necessário o desenvolvimento de tecnologias adaptativas de 
convivência com a restrição hídrica. Considerando este 
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contexto, objetivo da pesquisa foi analisar a eficiência da 
Eichhornia crassipescomo (Aguapé) como uma alternativa 
de fitorremediação em um sistema experimental. O sistema 
foi monitorado entre os meses de setembro e novembro de 
2019. Com a capacidade de capacidade de incorporar em 
seus tecidos, o Aguapé consiste em altas quantidades de 
nutrientes, o que torna interessante sua utilização como 
agente despoluidor de águas. Neste contexto a utilização de 
plantas macrófitas como depuração biológica, para a 
remoção de resíduos poluentes presentes nos efluentes 
líquidos domésticos após 87 dias, observou-se que a redução 
da Turbidez do efluente foi de 54,92%, a cloração da água 
após este período apresentou-se levemente amarelado e, em 
comparação com a etapa inicial (Bruta), mais translúcida. O 
aguapé apresentou valores característicos e importantes para 
processo de fitorremediação, tonando-se uma alternativa 
sustentável para o saneamento em áreas rurais do semiárido. 
 
Palavras-chave: Esgotamento sanitário. Fitorremediação. 
Semiárido.
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INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios aprendemos a manipular a água, 

ela é a fonte indispensável para a manutenção da vida no 

planeta, é a chave do nosso sucesso como espécie devido sua 

importância para a humanidade. Com ela aprendemos a gerar 

energia para o mundo, irrigar aproveitando a gravidade, 

mudamos seu ciclo hidrológico mudando o seu curso natural 

para alimentar cidades, controlar e aumentar nossa 

agricultura e pecuária. Contudo, historicamente, ainda não 

fomos capazes de adotar um meio que contemple um modelo 

de sobrevivência sem este recurso natural em nosso dia a dia.  

No entanto, ao longo dos séculos a nossa necessidade 

sobre a água fresca no mundo apenas cresce, muitas vezes de 

forma pouco sustentável, continuamos poluindo os rios e 

destruindo as nascentes. Diante disto, o volume de água 

potável acessível para consumo tem se tornado cada vez mais 

escasso, graças ao aumento da população mundial, associado 

a seu consumo insustentável, esquecemos o quão essencial é 

este recurso para o equilíbrio do planeta. 

Constituídos de características diferentes da urbana, 

as comunidades rurais no semiárido brasileiro apresentam 

problemas ainda mais complexos em relação a 

disponibilidade de água potável graças aos seus longos 
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períodos de estiagem. Além disso, as condições de transporte 

e de armazenagem dessa água afetam sua qualidade, e 

principalmente na destinação final dos efluentes domésticos 

nestas áreas oferecem riscos à saúde da população.  

É de conhecimento de todos que as áreas rurais 

necessitam de investimentos em infraestrutura de 

saneamento, entretanto, a sustentabilidade das ações torna-

se imprescindível para manutenção do benefício oferecido à 

população. Logo, torna-se necessário não apenas 

desenvolver estratégias preventivas e tratamentos a fim de 

diminuir esses impactos, mas a garantia da sua 

implementação, tal como, a união das soluções já existentes. 

Diante do exposto, as soluções baseadas na natureza 

têm o potencial de resolver muitos dos nossos desafios 

relacionados à água. Precisamos fazer muito mais com a 

infraestrutura “verde” e, onde for possível, harmonizá-la 

com a infraestrutura “cinza”. Está é uma alternativa para 

garantir a sustentabilidade ambiental com baixo custo de 

implantação, operação, manutenção, aplicabilidade imediata 

em curto prazo. 

Neste contexto a utilização de plantas macrófitas 

como depuração biológica, para a remoção de resíduos 

poluentes presentes nos efluentes líquidos domésticos 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brasilia/pdf/brz_sc_wwdr_agenda_por_2018_final.pdf
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apresentam alternativa sustentável na remoção da matéria 

orgânica dos esgotos. O tratamento biológico, apresentam 

capacidade de retirar da água nutrientes e substâncias 

tóxicas, dando condições favoráveis para a base alimentar 

nos ecossistemas aquáticos consequentemente melhorando a 

qualidade no meio ambiente. 

Considerando este contexto, objetivo da pesquisa foi 

analisar a eficácia da Eichhornia crassipescomo alternativa 

de fitorremediação em um sistema experimental entre os 

meses de setembro e novembro de 2019.Com o intuito de 

avaliar a qualidade das águas cinzas antes e após o cultivo do 

aguapé em cada um dos pontos, para analisar os resultados 

dos parâmetros físicos químicos das águas cinzas: pH, 

turbidez, magnésio, cálcio, dureza e alcalinidade totais. 

 
METODOLOGIA 
 

Dividido em duas etapas, este trabalho fundamentou-

se em revisões científicas da literatura. Baseado em 

levantamentos bibliográfico tais como dissertações, livros, 

artigos retratando a temática nacional e internacional, tais 

como: Potencial de Uso de plantas Aquáticas na Despoluição 

da Água (AMBRAPA, 2002), Uso de Aguapé (Eichhornia 

Crassipes) em Sistema de Tratamento de efluentes de 
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Matadouro e frigorifico e avaliação da sua compostagem 

(MEES et al.,2006). A justificativa da escolha se deu pela 

relação em espelhar de forma mais clara  

A segunda etapa constituiu-se na coleta de dados 

realizada a partir da implementação do experimento cujo o 

objetivo se deu na montagem de um tanque com plantas 

aquáticas da espécie aguapé (Eichhornia Crassipes) afim de 

avaliar seu comportamento como filtros despoluentes de 

água cinza, em 3 (três) diferentes etapas. 

A Presente pesquisa foi conduzida na zona rural de 

Caruaru (PE), no sítio Campo Novo de Baixo, onde 

prevalece a produção de frutos e hortaliças para consumo 

próprio da família. 

 
Figura 1 - Município de Caruaru

 
Fonte: Autoria própria. 
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Condução do experimento 
 

Dentro do domicilio, diferentes esgotos são gerados, 

para cada tipo, há uma definição especifica. O abastecimento 

do reservatório para o experimento do presente artigo se deu 

em com águas provenientes de pias de cozinhas, lavagem de 

alimentos, roupas, banhos e outras atividades de higienes 

pessoais denominada água cinza. Apesar das várias 

literaturas tratarem da disposição final de água cinza em área 

rural, para o local em estudo o efluente é conduzido 

diretamente ao solo (Figura 2), logo, essa designação torna-

se uma prática comum na região. 
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Figura 2 - Disposição de águas cinza na comunidade rural 
Campo Novo de Baixo.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para cada etapa em analise, utilizou-se valores 

médios de duas amostragens, para características físicas, 

químicas e microbiológicas do efluente constituído dentro do 

tanque.  

As análises laboratoriais foram realizadas no 

Laboratório de Qualidade da Água do Departamento de 

Engenharia Química no Campus do UniFavip | Wyden, em 

conformidade com recomendações do Standard Methods 

(APHA, 1995) para análise de água residuária, apresentando 

as características de dureza, pH, turbidez, cálcio e 

alcalinidade. 
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Estabelecimento Da Planta 
 

Segundo Joana e Pott (2002) é de fundamental 

importância nos cuidados com a introdução e escolha de 

espécies despoluidoras, deve-se procurar utilizar plantas 

aquáticas nativas, para não correr o risco de introdução de 

espécies exóticas de plantas e da fauna associada, que 

poderiam ser invasoras em ecossistemas aquáticos e eliminar 

as nativas, reduzindo a biodiversidade, pois propágulos 

poderiam ser carreados através da água. Joana e Pott (2002) 

esclarece que para o tratamento de água em tanques, as 

plantas adequadas são flutuantes, como as lemnáceas, azola, 

alface-d'água, orelhas-de-onça e os aguapés. 

Diante do exposto anteriormente a Macrófita 

escolhida foi Eichhornia crassipes (Aguapé) cujas 

características podem ser representadas por ser aquática 

flutuante livre e possui alta capacidade de multiplicação 

podendo aumentar sua área de cobertura em 15% ao dia, 

devido principalmente, ao seu elevado potencial de 

fitorremediação (CAMPOS et al., 2013 e MARTINS et al., 

2009). Através da evapotranspiração das folhas, pode 

aumentar em até oito (8) vezes a perda de um corpo d’agua 

(SOUZA E LORENZI, 2005). O aguapé se alimenta da 
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poluição orgânica (esgotos residenciais, resíduos vegetais e 

animais) ou inorgânicas (esgotos industrias produtos de 

limpeza metais e resíduos petroquímicos) por um processo 

que envolve três etapas: Bioquímica, física e fisiológica 

(MAFEI, 1988). 

Os aguapés (Eichhornia crassipes) inseridas na área 

experimental, foram plantas jovens, apresentando aparência 

uniforme e cor verde, com seu tamanho variando entre 13 e 

20 cm, já as raízes apresentaram 5 cm e 8 a 15 cm de caule e 

folha podendo ser visualizado na figura 3. 

 

Figura 3 - Aguapé (Eichhornia cassipesr).

 
Fonte: Autoria própria. 
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Montagem do Experimento 
 

Como meio de suporte escolhido para montagem do 

experimento se aplicou em um reservatório de formato 

cilíndrica. Denominado tanque cujo diâmetro foi de 1,36m 

(D = 136cm), possuindo uma área superficial de 

aproximadamente 1,41m²; largura media constitui um raio de 

0,67m; profundidade de 0,18m; total do recebimento da 

vazão de 254l. 

A montagem do experimento foi executada no dia 07 

de setembro de 2019, onde nesta mesma data iniciaram-se os 

estudos com a introdução das macrófita aquática no tanque, 

ocupando 25,5% da sua capacidade total, destacado a seguir: 
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Figura 4 - Tanque e implementação do Aguapé.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após a introdução das macrófitas na área 

experimental representada na Figura 5, realizou-se o 

acompanhamento durante 3 meses. 
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Figura 5 - Macrófita em etapa inicial.

Fonte: Autoria própria. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das análises físico-químico do presente 

trabalho estão apresentados nos quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

A etapa inicial, ocorreu momentos antes da 

implementação do Aguapé (Eichhornia crassipes) no dia 1 

de setembro de 2019, com intuito de analisar os índices de 

poluição na mediana de duas amostragens das águas cinzas. 

Para segunda etapa, respeitou-se o quantitativo da 

primeira, sendo retirada 15 dias após a implementação da 

macrófita aquática, afim de justificar em testes laboratoriais 
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a alteração visual na coloração e odor das amostras em 

análises. 

A terceira e mais importante etapa, ocorreu no dia 26 

de novembro, contabilizando 87 dias após a implementação 

do Aguapé (Eichhornia crassipes), as plantas apresentaram 

do desenvolvimento máximo como se pode observa na 

Figura 6. 

 
Figura 6 - Macrófitas em estágio final da análise.

 
Fonte: Autoria própria. 
 
Turbidez 
 

Para análise de turbidez das amostras foi utilizado 

turbidímetro (Alfakit) de bancada, sendo uma expressão 
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definida como uma medida do grau de interferência à 

passagem da luz através do líquido. Logo para as três etapas, 

os dados desenvolvidos ao longo do experimento, podem ser 

observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultado final da Turbidez. 

ETAPAS Turbidez 

1 42,7 UNT 

2 151,3 UNT 

3 68,2 UNT 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme observou-se, o aumento máximo da 

turbidez na segunda etapa durante o experimento, 

comparando-a com a primeira, é importante destacar a 

ocorrência de precipitação pluviométrica neste período. 

Logo, é possível verificar no Gráfico 1 a expressiva redução 

na turbidez durante o experimento de 151,3UNT para 68,2 

UNT entre a segunda e terceira etapa respectivamente. 
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Gráfico 1 – Valores de turbidez (Unidade Nefelométrica de 
Turbidez - UNT) nas diferentes etapas do tratamento. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Mees (2006) obteve com a aplicação do aguapé, em 

tratamento de efluentes do matadouro, uma redução média 

de 52,73% da turbidez. Para Arantes (2002), no mesmo 

processo de aplicação do Aguapé em efluentes domésticos 

de uma comunidade rural, ocorreu uma redução de 57% da 

turbidez. 

 
Determinação do Potencial hidrogeniônico (pH)  
 

Para determinar os valores de pH em cada etapa 

utilizou-se pHmetro (BEL), ilustrada na imagem 7. Logo, 

representa a concentração de íons hidrogênio em uma 
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solução, verificou-se variação de 7.3 (imagem 7), para 8.9 

para o efluente final. 

 
Figura 7 - Amostra 1, analise do pH.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nas diferentes etapas do tratamento o valor do pH 

variou entre os valores de 7,3 e 8,9, conforme apresentado 

no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Valores de potencial hidrogeniônico – pH do efluente 
após a implementação do Aguapé, nas diferentes fases do 
tratamento. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com Deveza et al. (2017) está mesma 

análise de pH reduzi-o de 7,76 para 6,66. Mees (2006) não 

houve grande alteração, porém o acréscimo se deu de 7,6 

para o afluente de 7,8. 

A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde 

recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 

9,0 no sistema de distribuição. 
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Cor e Odor 
 

A água bruta na Etapa 1 apresentou coloração 

acinzentada como ilustra a Figura 9, e com o odor 

extremamente forte. Após 15 dias a coloração se encontrava 

na tonalidade esverdeada (Etapa 02) e o cheiro se enquadrava 

levemente desagradável. Após 87 dias a coloração se 

apresentou leve amarelado (Etapa 03), justificando a 

presença de vegetação, em comparação com as demais 

amostras, a etapa 3 estava mais translúcida e sem presença 

de odor. 

 
Figura 9 - Amostras das águas cinzas antes e após a 
implementação do aguapé em três etapas.

 
Fonte: Autoria própria. 
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Deveza et al., (2017), em retenção de 25 dias em sua 

análise da influência dos aguapés (Eichhornia Crassipes) 

como planta fitorremediadora na água da represa bortolan 

em poços de caldas, água obteve a translucides da água e a 

permanência de cheiros desagradáveis.   

 

Alcalinidade Total 
 

A Alcalinidade total de uma água é dada pelo 

somatório das diferentes formas de alcalinidade, podendo 

medir a capacidade da água em neutralizar os ácidos. A 

medida da alcalinidade é de fundamental importância 

durante o processo de tratamento de água, pois é em função 

do seu teor que se estabelece a dosagem dos produtos 

químicos utilizados (FUNASA, 2006). A alcalinidade é 

representada pela equação a seguir equação: 

 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶3 = ∑𝑣𝑣
2
𝑉𝑉25     (1) 

 

Em que, 

CaCO3 = Alcalinidade Total 

∑v = Somatório do volume gasto 

25 = Quantidade em ml de amostra utilizada 
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Tabela 2 - Resultados das analise de laboratório da Alcalinidade. 
AMOSTRA ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

1 8,05 ml 10,03 ml 22,06 ml 

2 8,04 ml 10,4 ml 22,07 ml 
Fonte: Autoria própria. 

 

A alcalinidade total foi calculada pela soma das 

amostras da Tabela 2, aplicada na Equação 1. Diante disso, 

os valores finais da alcalinidade estar descrito na tabela 3. 

Para águas de abastecimento, o padrão de 

potabilidade estabelece o limite de 500mg/L de CaCO3, para 

águas de abastecimento. Logo para analise final (Amostra 3) 

representado na tabela abaixo, ultrapassa significativamente 

o esperado, e em comparação das amostras anterior o valor 

da alcalinidade dobra. Não sendo indicado para consumo 

direto. 

 
Tabela 3 – Valores de alcalinidade total (mg/l) nas diferentes 
etapas do tratamento. 

ETAPAS Amostra de 
Alcalinidade 

1 201,13 mg/l 

2 250,87 mg/l 

3 551,63 mg/l 
Fonte: Autoria própria. 
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Os dados apresentados na tabela 2 para Amostra C 

representado ultrapassa significativamente o esperado 

tornando-se insatisfatório com 551,3 mg/l, pois ultrapassa 

9,4% da alcalinidade recomendada para abastecimento. Já 

em comparação das amostras A e B anterior o valor da 

alcalinidade dobra, não sendo indicado para consumo direto. 

 
Determinação de Cálcio 
 

Para terminação do cálcio utiliza-se a Equação 2 

 

𝐶𝐶𝑎𝑎2𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙

=
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎2𝑥𝑥0,2𝑥𝑥25

25
𝑉𝑉1000   (2) 

 

Em que,  

Ca²: Cálcio 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎2:Volume gasto em amostra 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados dos 

ensaios do laboratório para a determinação do cálcio, 

resultados os quais foram substituídos na equação obtendo 

os valores da Tabela 5. 
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Tabela 4 - Volume gasto em amostra da Cálcio. 
AMOSTRA ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

1 1,07 ml 2,06 ml 3,07 ml 

2 1,05 ml 2,03 ml 3,06 ml 
Fonte: Autoria própria. 

 
Logo abaixo (Tabela 5), observa-se também que o 

aguapé não contribuiu para a perda de Cálcio, seu acréscimo 

foi continuo apresentando na WTAPA 003 613mg/l. 

 
Tabela 5 -Resultados finais de Cálcio. 

ETAPA Cálcio 

01 212 mg/l 

02 409 mg/l 

03 613 mg/l 
Fonte: Autoria própria. 

Na tabela 6 pode-se observa a concentração de maior 

consumo do volume de reagentes do magnésio. A Etapa 3 

apresenta 5,05ml, já para a Etapa 01 e 02 obteve-se com uma 

amostra de 2,30ml e 2,08ml, respectivamente. 
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Tabela 6 -Resultados da amostra de Magnésio. 
AMOSTRAS ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

1 2,02 ml 2,08 ml 5,06 ml 

2 2,04 ml 2,09 ml 5,05 ml 

Fonte: Autoria própria. 
 

A Tabela 7 representa um resumo das análises totais 

antes e após a aplicação da macrófita aguapé com prazo total 

de 87 dias. 

 

Tabela 7 - Resumo dos valores obtidos após aplicação do Aguapé 
em águas cinzas. 
Analises Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Turbidez 42,7 mtu 151,3 mtu 68,2 mtu 

pH 7.3 7.3 8.9 

Cloro Livre - - 0,48 

Cloro Totais - - 0,0 
Alcalinidade 
total em mg/l 201,13 m/l 250,87 m/l 551,63 m/l 

Cálcio 212 m/l 409 m/l 613 m/l 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação cloro residual livre e cloro residual total, 

utilizou-se o aparelho Milwaukee (comparador 
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colorimétrico, Mi 404) para a leitura dessas dos resultados 

(Figura 10), onde apenas amostra C pode ser identificada. O 

valor de cloro livre obteve-se 0,48 mg/l.de acordo com a 

portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde estabelece a 

obrigatoriedade de se manter, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro 

residual livre. 

 

Figura 10 – Milwaukee não estabelecendo resultados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Outras características a serem observadas encontram-

se no processo de evapotranspiração cuja lâmina d’água 

inicial de 18 cm, ocorreu redução 13,5 cm de lamina d’agua, 
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representando uma baixa de 75% do seu efluente. Esse 

processo a havia sido mencionado por Souza e Lorenzi 

(2005) através da evapotranspiração das folhas, podendo 

aumentar em até oito vezes a perda de um corpo d’agua. 

 
CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos com a aplicação do Aguapé 

(Eichhornia Crassipes) em Águas Cinzas, mostraram-se 

satisfatórios quanto a remoção de odor, eliminação pelo 

processo de evapotranspiração e turbidez, atendendo as 

literaturas.  

Com relação ao pH no sistema de tratamento, o 

mesmo comportou-se de forma bastante desfavorável. Sua 

alteração justifica a presença de dejetos domésticos, porém 

ainda dentro dos padrões aceitos para abastecimento. 

O sistema de tratamento apresentado neste artigo 

apresentou um bom desempenho, tornando-se uma 

alternativa sustentável e de baixo custo, em sistema de 

saneamento nas áreas rurais do semiárido, em períodos mais 

longos. 
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RESUMO 
 
A falta de saneamento básico em grande parte dos 
municípios brasileiros, causa uma série de problemas, tanto 
relacionados com a disponibilidade hídrica, quanto ao 
favorecimento de doenças de vinculação hídrica devido a 
ineficiência ou escassez de infraestruturas de saneamento, 
principalmente em áreas rurais, o que afirma a necessidade 
de preservação, reuso e tratamento da mesma. Neste estudo 
foi proposto um sistema de tratamento de esgoto doméstico, 
objetivando contribuir através minimização da poluição e 
melhoria da qualidade da água para posterior reuso, 

 
1 nayaradeliima@gmail.com 
2 cicero.esa@hotmail.com 
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composto por fossa séptica associada a wetland construído 
vertical, em uma residência pertencente a comunidade do 
Engenho Oricuri, na zona rural do município de Catende-PE. 
Foram estabelecidos parâmetros de dimensionamento para o 
sistema, coletados através de inspeções à campo para 
verificação da área disponível, de forma a considerar suas 
limitações para construção do sistema, população residente e 
análise do efluente doméstico . Por fim, após análise do 
efluente obteve-se os parâmetros DBO, fósforo total, 
Nitrogênio amoniacal total, Oxigênio dissolvido e sólidos 
sedimentáveis que, quando comparados com a literatura, 
apresentaram viabilidade de eficiência após passagem pelo 
sistema e condição adequada de despejo em corpo hídrico, 
pertencentes a classe 2 conforme a Resolução 430/2011 do 
CONAMA, 2011 com o uso da macrófita Chrysopogon 
zizanioides (Capim Vetiver). O uso do sistema weltand 
construídos pós fossa séptica também mostrou-se um meio 
rentável através do uso da flor Zantedeschia aethiopica 
(copo-de-leite), a ser plantada no tanque. 
 
Palavras-chave: Saneamento básico. Dimensionamento. 
Pós-tratamento. Reuso. 
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INTRODUÇÃO 
 

O descarte indevido de efluentes em rios, lagos e 

corpos hídricos em geral, polui o meio ambiente e afeta o 

ciclo hidrológico, prejudicando não somente a 

disponibilidade dos recursos hídricos, como também os 

sistemas de abastecimento, a saúde pública, bem como na 

propagação de doenças, à exemplo da leptospirose. No ano 

de 2008, 12% dos municípios brasileiros foram afetados por 

esta doença e em 3% destes obtiveram-se óbitos. Quando o 

despejo correto dos efluentes, principalmente domésticos, 

acontece com tratamento adequado, a qualidade de vida da 

população atendida, preservação do meio ambiente e o 

aspecto corpos hídricos melhoram significativamente. Algo 

que pode ser considerado compensatório, uma vez que o 

Brasil vem enfrentando uma grave crise hídrica, envolvendo 

disponibilidade e distribuição da água, ao longo das últimas 

décadas (KRONEMBERGUER, 2011).  

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2010), 

declara que existem mais mortes por ano ocasionado pelas 

águas contaminadas do que todas as formas de violência no 

mundo. Dentre as várias tecnologias desenvolvidas no 

empenho de resolver esse problema, os sistemas de 

tratamento Wetlands, apresenta-se como opção viável e 
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proporciona uma alternativa para o tratamento de esgoto, 

com destaque para o uso em áreas rurais, combatendo o 

problema tanto socialmente quanto economicamente 

(ANDRADE, 2012). 

O sistema de acordo com Iaqueli (2016), é composto 

por camadas filtrantes de areia e brita, podendo ser utilizado 

também outros materiais, como bambu ou casca de arroz. O 

sistema também possui um componente de depuração com 

plantas macrófitas, que absorvem nutrientes, como 

nitrogênio e fosforo, assim, de maneira conjunta tratando o 

efluente. 

 
MÉTODOLOGIA 
 

Foi realizado um estudo de caso onde foi observada 

a situação real da localidade em estudo situada no município 

de Catende-PE, em uma residência localizada na zona rural 

do município. A partir da definição dos parâmetros de 

projeto, foi executado o dimensionamento do sistema 

wetland construído pós fossa séptica, através das normas da 

ABNT e dos métodos apresentados por Metcalf e Eddy 

(1991). 
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Universo e amostra 
 

A residência rural estudada, está localizada na zona 

rural pertencente a cidade de Catende-PE na comunidade do 

Engenho Oricuri), localizada na mesorregião da Mata 

Pernambucana, microrregião da Mata Meridional, ocupando 

160,3 km2 do estado. 

O acesso da cidade Catende se dá através da BR-101, 

e PE-126/120, está a 142 km de Recife capital do estado é 

constituída pelo município sede (Catende) e mais dois 

distritos, Roçadinho e Laje Grande, possui população 

estimada segundo IBGE (2016) de 41.865 habitantes, 

população rural de 8.958 (IBGE, 2010), limita-se ao sul com 

a cidade de Maraial, ao norte com Bonito, ao leste de 

Palmares e a oeste com a cidade de Jaqueira. Localiza-se a 

uma latitude 08º40'00" sul e a uma longitude 

35º43'00" oeste, estando a de 168 metros do nível do mar, 

inserida no no bioma da Mata atlântica (IBGE, 2016). Na 

Figura 1, é apresentado a localização do Municio Catende-

PE. 
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Figura 1: Localização da Cidade de Catende-PE.

 
Fonte: IBGE,2017. Adaptado por (Autoria própria). 
 

Com o clima tropical chuvoso, Catende apresenta 

grande quantidade recursos hídricos mesmo tendo o verão 

seco. As águas subterrâneas presentes na região advêm do 

domínio hidrológico fissural, os cursos das águas 

superficiais da cidade que se encontra nos domínios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una, têm escoamento perene e 

drenagem dendrítico. Em um estudo realizado pelo 

ministério de minas e energia (2005), de diagnóstico do 

município de Catende e projeto cadastro de fontes de 

abastecimento por água subterrânea, observou-se que foi 
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cadastrado na cidade cerca de 34 poços d’água onde 33 

encontra-se em operação e 1 não instalado e/ou paralisado, 

97% das águas subterrâneas é composta por água doce e 3% 

salobra, de acordo com o uso, 47% é destinado para consumo 

humano, 46% para uso geral e 7% para outros tipos de usos, 

sendo 27 fontes naturais, 1 poço escavado e 6 poços 

tubulares, de forma que 32 destes poços estão localizados em 

propriedades particulares, o que não isenta a necessidade de 

preservação do mesmo. Esses dados e informações possuem 

sua relevância por evidenciar quais os recursos hídricos mais 

impactados pela falta de medidas de saneamento na zona 

rural da cidade (MISNISTERIO DE MINAS E ENERGIA, 

2005). 

Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos e 

Energéticos – SRHE (2005), no que se refere ao sistema de 

esgotamento, a cidade Catende apresenta um Índice de 

esgotamento sanitário de 51,48%, é operado autonomamente 

pelo serviço autônomo de água e esgoto - SAAE Catende, 

possui um total igual a 9.975 de domicílios existentes, destes 

5.900 possui rede de esgoto e 4.075 não, boa parte destes 

localizada em zona rural.  

Segundo o Governo do Estado (2016), a cidade em 

questão exporta água do Rio Pirangi à Barragem do Prata 
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localizada em Bonito, beneficiando 800 mil pessoas através 

da Adutora do Pirangi e estações elevatórias, garantindo 

assim o abastecimento hídrico há cidade de Caruaru e regiões 

do agreste como Agrestina, Santa Cruz do Capibaribe, 

Riacho das Almas, Passira, Cumaru, Toritama, Altinho, 

Ibirajuba e Cachoeirinha, entre outros distritos da região.  

 
Procedimento de coleta e análise de dados 
 

A coleta de dados ocorreu mediante a inspeção do 

sistema de esgotamento sanitário e a disposição final do 

efluente da residência estudada, sendo possível adquirir 

informações importantes ao dimensionamento. A quantidade 

de moradores residentes foi de 4 moradores. O terreno total 

possui aproximadamente 200m2, com um espaço viável de 

implantação para aplicação do sistema proposto de 

aproximada de 70𝑚𝑚2. O sistema de esgotamento já existente 

na residência (Figura 2), trabalha de forma à despejar o 

efluente ao ar livre, aumentando do risco a saúde dos 

moradores. 
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Figura 7: Residência selecionada para estudo, na zona rural de 
Pernambuco. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 

Os efluentes do banheiro (vaso sanitário, lavatório, 

ralo do chuveiro), efluentes da Cozinha, são dispostos a uma 

única tubulação, e o efluente do tanque de lavar roupas está 

disposto diretamente a superfície do solo, mas segue o 

mesmo fluxo da tubulação dos efluentes do banheiro e da 

cozinha sem nenhum tratamento. Este efluente não tratado é 
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despejado em um córrego a frente a residência e se encontra 

com outro córrego que por sua vez vem de um reservatório 

menor, carreando os poluentes domésticos para um rio a 

jusante. 

É apresentado na Figura 3, o encontro do efluente 

doméstico com o fluxo de água de saída do reservatório 

menor e Bica Oricuri próximo da residência rural de estudo. 

 
Figura 3: Fluxo do esgoto doméstico. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Através das visitas à campo foi possível constatar que 

próximo a residência do estudo, encontra-se uma das fontes 

naturais de água Catende-PE, proveniente de águas de 

nascentes subterrâneas, intitulada popularmente como “bica 

Ouricuri” (Figura 4), utilizada por parte dos habitantes 

catendenses, principalmente da zona rural, onde fazem uso 

destas fontes para consumos humanos e atividades 

domésticas. 

 

Figura 4: Bica Oricuri, na zona rural de Pernambuco. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Definição do meio suporte do sistema wetland 
construído. 
 

A escolha do meio de suporte foi feita com base na 

realização de levantamento na literatura entre alguns autores 

como Kadlec e Wallace (2009); Tomaz (2010); Metcalf e 

Eddy (1991). Onde foi observado os meios filtrantes mais 

utilizados e que apresentam eficiência satisfatória no sistema 

de tratamento wetland construído, são eles: Areia grossa e 

brita 2 com características conforme Tabela 1, segundo 

Weber (2015), adotados neste estudo devido a eficiência 

também como sua acessibilidade. 

 
Tabela 1: Características do material filtrante. 

Características Areia Grossa Brita n°2 
Diâmetro efetivo 
(mm) 0,6 - 2 6 - 20 

Porosidade (𝛼𝛼) 0,39 0,51 
Condutividade 
hidráulica, ks  (𝑚𝑚3/
𝑚𝑚2. d) 

0,48 0,59 

Constante de 
primeira ordem de 
temperatura K20 

1,35 0,87 

Fonte: Adaptado de Weber, (2015) citado por NBR 13969 (BRASIL, 
1997); NBR 6502 (BRASIL, 1995); METCALF & EDDY (1991); 
ANDRADE (2012); 
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Coleta da amostra do efluente da residência em estudo 
 

O efluente foi coletado no local de despejo, por meio 

de um sistema implantado no dia 15 de outubro de 2017 

composto por 1 balde de 30 litros que foi adaptado com 

torneira para facilitar a coleta, sobras de tubos de 50 mm e 

joelhos PVC de 100mm  e uma adaptação feita com balde a 

fim de conectar os tubos de coleta com o tubo de desejo do 

efluente de forma que induzisse o fluxo para confinamento 

no balde e posteriormente feito o armazenamento como 

apresentado a Figura 5.  
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Figura 5: Sistema de captação do efluente doméstico. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 

A coleta foi realizada no dia 17 de outubro de 2017 

com o uso de luvas, funil e cinco garrafas pet, armazenando 

um total de aproximadamente 2,5 litros conforme a Figura 6. 
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Figura 6: Coleta do efluente doméstico. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

No mesmo dia da coleta, o material foi armazenado 

nos recipientes que foram isolados da ação da luminosidade 

e da variação da temperatura em uma caixa de isopor 

envolvidos com alumínio, como apresentado na Figura 7 e 

encaminhado para serem feitas analises microbiológicas, que 

foram realizadas, no laboratório de análises de água na 

cidade de Caruaru-PE.  
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Figura 7: Armazenamento do efluente. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Todos os procedimentos de determinação dos 

parâmetros microbiológicos além da preservação, coleta e 

armazenamento das amostras seguiram as recomendações 

especificadas em American Public Health Association 

(APHA), American Water Works Association (AWWA) e 

Water Environmental Federation (WEF), (1999).  

 
Dimensionamento do tanque séptico 
 

O dimensionamento do tanque séptico foi realizado 

com base na NBR 7229:1997- Tanques sépticos – Unidades 

de tratamento complementar e disposição final dos afluentes 
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líquidos – Projeto, construção e operação, que complementa 

a norma NBR 7229:1993 referente ao tratamento e 

disposição dos efluentes de tanques sépticos. 

Para dimensionar o volume do tanque séptico, foi 

utilizada a equação 1: 

 

V=1000+N (C x T+K x Lf) (1) 
 
Em que: 

 

V = volume útil; 

N = número de pessoas ou unidades de contribuição (hab.); 

C = contribuição de despejos, (L/hab.); 

T = período de detenção, (d); 

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias equivalente 

ao tempo de 

acumulação de lodo fresco, em dias (d); 

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em 

litro/unidade x dia. 

 

Para se obter o valor da contribuição de lodo esgoto 

e lodo fresco foi adotada um valor equivalente ao tipo de 

padrão da residência em estudo utilizando a Tabela 2. 

 



 
88 

Araújo & Santana. 

Tabela 2: Contribuição de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo 
de prédio e de ocupante. 

Prédio Unidade 
Contribuição 

de esgotos 
(C)  

lodo 
fresco 
(Lf) – 

Unid.:L 
1.Ocupantes 
permanentes  

  

- residência Pessoa    
padrão alto Pessoa 160  1 
padrão 
médio 

Pessoa 130  1 

padrão 
baixo 

Pessoa 100  1 

- hotel 
(exceto 
lavanderia e 
cozinha) 

Pessoa 100  1 

alojamento 
provisório 

Pessoa 80  1 

Fonte: Adaptado NBR 7229, 1993. 
 

No que se refere a determinação do período de 

detenção dos despejos foi utilizada a Tabela 3, de acordo 

com a contribuição diária obtida a partir do produto entre 

contribuição diária e a quantidade de pessoas residentes na 

residência do estudo. 
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Tabela 3: Período de detenção dos despejos, por faixa de 
contribuição diária. 

Contribuição diária(L) 
Tempo de Detenção 

Dias Horas 

Até 1500 1,00 24 
De 1501 a 300 0,92 22 
De 3001 a 4500 0,83 20 
De 4501 a 6000 0,75 18 
De 6001 a 7500 0,67 16 
De 7501 a 9000 0,58 14 
Mais que 9000 0,50 12 

Fonte: NBR 7229, 1993. 
 

A determinação taxa de acumulação de lodo digerido 

em dias equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco, 

foi descoberta através da Tabela 4. 

 
Tabela 4: Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por 
intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio. 

Intervalo entre 
limpezas (anos) 

Valores de K por faixa de temperatura 
ambiente (t), em °C 

t ≤ 10 10 ≤ t ≤ 20 T > 20 
1 94 65 57 
2 134 105 97 
3 174 145 137 
4 214 185 177 
5 254 225 217 

Fonte: NBR 7229, 1993. 
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Parâmetros de projeto relativos ao tipo de residência 

em estudo: 

 

• Número de pessoas da residência do estudo: 4 

pessoas 

• Contribuição de despejos: sendo uma residência de 

baixo padrão em uma localidade rural, adotou-se uma 

vazão e 100 litros por pessoa por dia; onde: N x C = 

400l 

• Contribuição de lodo fresco: conforme 

recomendação da norma para a residência de baixo 

padrão, adotou-se a contribuição de 1 litro por 

pessoa por dia; 

• Período de detenção de despejos: como o valor da 

contribuição diária obtida é inferior a 1.500 litros, 

seguindo a recomendação da NBR 7229, 1993 

adotou-se um período de detenção de 1 dia; 

• Taxa de acumulação do lodo: adotou-se um intervalo 

de limpeza de 1ano para a temperatura do mês mais 

frio de 21ºC, em que de acordo com a tabela a taxa 

de acumulação é de 57. 
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Definição da vegetação e hidráulica utilizada no sistema 
wetland 
 

Foram encontradas próximo a residência, no 

reservatório menor já mencionado, alguns tipos de plantas 

aquáticas, apresentadas na Figura 8, as quais não se sabe a 

eficiência de remoção de poluentes no sistema proposto. 

 
Figura 8: Macrófitas encontradas no reservatório menor no 
Engenho Oricuri. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 

Utilizando a ferramenta computacional Plantnet, 

2017 que permite pesquisa de fotografias para auxiliar na 
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identificação plantas, foi possível estabelecer que a planta 

em questão faz parte da Família Nymphaeaceae, baseado 

também no estudo de Souza e Matias (2012) que classifica a 

família em tropicais, perenes, rizomatosas com folhas e 

flores flutuantes presentes em regiões temperadas, raiz 

fixada no substrato, as aberturas de suas flores podem 

acontecer durante o dia ou a noite. No momento da visita não 

foi possível identificar a sua flor, para definição da espécie. 

Esta planta não foi definida por não apresentar características 

adequadas ao sistema, uma vez que suas folhas e flores são 

flutuantes e o sistema proposto não permite esta 

configuração, já que o efluente não estará aparente na 

superfície. 

A planta macrófita a ser implantada no tanque 

wetland vertical foi definida através de levantamento na 

literatura, durante a pesquisa foram estudados alguns 

autores, observando os critérios de acordo com as 

características necessárias para o sistema proposto, sendo de 

fácil obtenção na região, algumas com folhagens 

ornamentais que possibilitem rentabilidade e ter 

demonstrado bons resultados encontrados no tratamento de 

efluentes domésticos. 
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Rodrigues (2012), utilizou em seu sistema a planta 

aquática Typha Latifólia espécie que se adapta bem a 

ambientes saturados, coletadas em um ambiente natural 

alago do município em estudo e obteve eficiência em termos 

de remoção dos parâmetros de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio - DBO 72,1%, Demanda Química de Oxigênio - 

DQO 77,4%, 80,7% de amônia, 80,7% de ortofosfato, 

99,93% de coliformes totais e 97,54% de coliformes 

termotolerantes.  

Em seu estudo, Ceve (2015), analisou o 

funcionamento de uma wetland construída subsuperficial 

com o uso de Zantedeschia aethiopica (copo de leite), cedida 

por um proprietário na região e obteve eficiência na remoção 

dos parâmetros de carga orgânica, nutrientes e retenção de 

sólidos suspensos, encontrando remoção média de 94,27% 

de Nitrogênio amoniacal, 39,76% de dióxido de nitrogénio, 

77,54% de Nitrato, 76,56% de nitrogênio total Kjeldahl, 

76,57% de nitrogênio total, 79,54% para fosforo e 72,66 para 

DQO, porém não apresentou eficiência significativa 

comparado ao leito sem planta.  

Já Pires (2012), no tratamento de esgoto doméstico 

de águas cinzas e negras em sistema de evapotranspiração e 

wetland construída, utilizou para o tanque da wetland de 
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escoamento horizontal, a planta macrófita lírio do brejo 

(Hedychium coronarium), apresentou dificuldade de 

adaptação devido a incidência a fonte solar, mas alcançou 

bom desempenho, obtendo remoções médias de 86% de 

DQO, 88% de DBO e variação de concentração de 19 e 37 

mg.𝐿𝐿−1 de sólidos suspensos. 

Zanella (2008) e Siqueira (2014), utilizaram-se em 

seus sistemas de tratamento as plantas beri e copo de leite, 

capim Vetiver respectivamente. Zanella (2008), em seus 

estudos, apresentou o uso de plantas ornamentais no sistema, 

dentre elas o papiro (Cyperus papyrus), mini papiro 

(Cyperus isocladus), copo de leite (Zantedeschia aethiopica) 

e biri (canna x generalis), no leito de brita, obtiveram 

eficiências médias de remoção de -122,2%, 75%, 82%, 7,9% 

e 40% de Nitrogênio amoniacal, coliformes totais, DBO, 

fosforo total e oxigênio dissolvido respectivamente, 

comparado a ceve (2015) que utilizou da mesma planta, 

obtendo resultados inferiores de eficiência de remoção de 

contaminantes no sistema devido ao uso de várias espécies 

em tanque.  

Siqueira (2014), diferente dos autores anteriores não 

usou plantas ornamentais, utilizou-se a planta aquática 

Chrysopogon zizanioides (capim Vetive) e obteve resultados 
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satisfatórios de eficiência média de remoção de 35,87% para 

nitrogênio amoniacal, 98,68% de sólidos sedimentáveis, 

92,81% para coliformes totais, 96,16% para Escherichia coli, 

86,80% de DBO, 38,10% de Fosforo total e  apresentou 

máximas de remoção acima de 83% e em sua maior parte na 

faixa de 90% de remoção atingindo condições para 

lançamento em corpos hídricos pertencentes à Classe 2, 

conforme a Resolução 430/2011 (CONAMA, 2011). 

Destes vários estudos, foram escolhidas duas plantas 

aquáticas, a Zantedeschia aethiopica pelo cunho ornamental, 

utilizada por Ceve (2015). Ela é popularmente conhecida 

como copo de leite, e segundo Joly (1979) apresenta fácil 

adaptação, possui grande capacidade de evapotranspiração, 

é perene, ou seja, pode florir por vários anos, suas folhas são 

firmes e duráveis, podem chegar até 1 metro de altura, habita 

ecossistemas úmidos o que permite sua permanecia 

constante no sistema subsuperficial afogado para retirada dos 

nutrientes e contaminantes, promovendo ação depuradora 

junto ao material filtrante. Segundo Ceve (2015), a não 

insolação contribui para seu crescimento, o que torna 

recomendável implantar um simples sistema de coberta no 

sistema. A outra planta é o capim Vetiver (Chrysopogon 

zizanioides) utilizada por Siqueira (2014) e escolhida por 
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apresentar remoção de poluentes satisfatórias para 

lançamento em corpo hídrico de acordo com o Conama 

(2011), que segundo Almeida (2011) é uma planta herbácea, 

perene, pode chegar até 2 m de altura suas raízes podem 

chegar até 3 m de profundidade e assim como na outra 

espécies escolhida o capim vetiver, em condições tropicais 

quentes e úmidas, possui crescimento acelerado, e utiliza 

com eficiência a radiação solar. 

A hidráulica definida para o sistema, foi o wetland de 

fluxo subsuperficial que segundo a Sezerino (2006), o 

efluente percola verticalmente pelo leito filtrante, até chegar 

a zona de saída. Foi escolhido devido os benefícios da 

implantação deste sistema apresentados na literatura, de 

acordo com Monteiro (2009), sua característica descendente 

possibilita maior oxigenação do biofilme proporcionando 

assim um sistema aeróbico devido ao ambiente saturado, e 

permite segundo Sezerino (2006), um carreamento de 

oxigênio atmosférico para dentro do meio de suporte, não 

deixando lamina d’água aparente e com o oxigênio 

transferido pelas plantas aquáticas, elevam a eficiência de 

degradação da matéria orgânica. Outro fator para a escolha 

desta configuração, é a necessidade de menor espaço para 

implantação quando comparado com wetland de fluxo 
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superficial, que apresenta canais longos e rasos (SEZERINO, 

2006).   

No que se refere ao requisito de escolha por eficiência 

na literatura sobre a hidráulica definida, Ferreira et al. 

(2013), em seu estudo encontrou elevados índices de 

remoção pós fossa séptica, apresentando boa eficiência no 

sistema demonstrado pela literatura levantada pelo mesmo, 

onde apontaram máximas de remoção de 99,6% de Fósforo 

93,3% de Nitrogênio total, 89% de Nitrogênio amoniacal, e 

remoção média de DBO entre 77% e 99% de eficiência, 99%, 

de remoção de coliforme total. 

 
Dimensionamento do wetland construído pós-fossa 
séptica. 
 

O método de dimensionamento adotado para o 

sistema wetland subsuperficiais, foi o desenvolvido por 

Metcalf e Eddy (1991) que utiliza a equação 2 para a 

determinação do tempo de detenção hidráulico baseado na 

porosidade do meio de suporte, porosidade esta que segundo 

Kadlec e Wallace (2009) deve ser multiplicada pelo volume 

do reservatório para um correto dimensionamento da 

wetland. 
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t’= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑑𝑑
Q

 (2) 

 
Em que: 

t’ = tempo de detenção hidráulico(d) 

Q = vazão do efluente (𝑚𝑚3) 

L = comprimento da wetland(m) 

W = largura da wetland(m) 

d = profundidade da wetland (m) 

𝛼𝛼 = porosidade do meio de suporte 

 

Para se obter a vazão doméstica de esgoto, adaptado 

de Metcalf e Eddy (1991), utiliza-se a equação 3 abaixo: 

 

𝑄𝑄𝑚𝑚é𝑑𝑑  = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇
1000

 
 

(3) 

 

Em que: 

𝑄𝑄𝑚𝑚é𝑑𝑑 = Vazão doméstica média de esgoto (𝑚𝑚3/𝑑𝑑) 

P = número de contribuintes (hab.) 

q = cota per capita de água (L/hab.dia) 

R = coeficiente de retorno 
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Para o coeficiente de retorno e cota per capita de 

água, foram obtidos através da NBR 7229:1997- Tanques 

sépticos – Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos afluentes líquidos – Projeto, construção 

e operação, em que obteve-se 80% de coeficiente de retorno 

e cota per capita de água de 100 (L/hab.dia), para residência 

padrão baixo de acordo com a tabela 2. O número de 

contribuintes foi obtido através de visita a campo e 

constatação se tua totalidade. 

O volume mínimo demandado para wetlands 

construídos de fluxo vertical afogado é obtido pela equação 

4 adaptada segundo Weber; Kaick (2015) para o tempo de 

detenção hidráulico, encontra-se abaixo: 

 
 
 

V = 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑋𝑋 𝑄𝑄

𝐿𝐿
 

(4) 

 
Em que: 

V = volume mínimo demandado (𝑚𝑚3) 

TDH = tempo de detenção hidráulica (d) 

Q = vazão diária de esgoto (𝑚𝑚3/𝑑𝑑) 

𝛼𝛼 = porosidade do meio de suporte 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Fossa séptica e wetland construído 
 

Definidos os parâmetros de projeto, posteriormente 

utilizou-se da equação 1 recomendada pela NBR 7229 

(1993), substituindo os valores das variáveis para obtenção 

do volume do tanque séptico, assim conhecendo sua 

respectiva dimensão para a residência em estudo, totalizando 

1628 litros ou 1,6𝑚𝑚3. Foram definidas através da norma, as 

dimensões da unidade de tratamento da fossa séptica sendo 

1,0 de largura, 1,6 cumprimento, altura útil de 1,3 mínima 

recomendada. 

Quanto ao dimensionamento do sistema wetland, 

aplicando na equação 3, para uma quantidade máxima de 4 

pessoas, coeficiente de retorno de 80%, cota percapita de 

água igual a 100 L/hab.dia e porosidade do meio de suporte 

de 51%, brita 2, areia grossa de 35% e tempo de detenção 

hidráulico de 1,0 dias (ANDRADE, 2012; METCALF e 

EDDY, 1991). Tem-se vazão igual a 0,32 m3/d, portanto 

substituindo os parâmetros na equação 4, temos: 

 

 
 𝑉𝑉 =

1𝑉𝑉0,32
0,47

= 0,68 𝑚𝑚3 → 1𝑚𝑚3 (5) 
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Portanto, para o sistema apresentado, considerando a 

área disponível para implantação, teremos as dimensões de 

1m de largura, 1m de comprimento e profundidade útil de 

1m.  

 
Análise do efluente doméstico do estudo 
 

No que se refere aos resultados da análise do efluente 

doméstico da residência em estudo, se observou os seguintes 

valores conforme apresentado na Tabela 5.  

 
Tabela 5: Relatório de ensaio microbiológico. 

Análises Referência 

Parâmetros Resultado 

Resolução nº 430 
do CONAMA, 

2011.Valor 
Máximos 
permitido. 

Coliformes totais 

Presente 
(960Unidade 
Formadora de 
Colônia/ML) 

 

Dbo 5/20 °c 314,71 mg/L < 120,00 mg/L 
Fósforo total 9,890 mg/L  
Nitrogênio 
amoniacal total 

98,84 mg/L  <20 mg/L 

Oxigênio dissolvido 22,78 mg/L  
Sólidos 
sedimentáveis 

0,40 mL/L < 1,0 mL/L 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Os resultados dos parâmetros analisados do efluente 

doméstico em estudo, comparados com os demais dados 

obtidos por Zanella (2008) e Siqueira (2014), apresentam 

semelhanças nas análises do efluente bruto conforme a 

Tabela 6. Também apresentam eficiência removedora dos 

mesmos diante de Cevi (2015), o que torna possível e viável 

o uso do sistema de wetland de fluxo vertical pós fossa 

séptica, pois foi apresentado resultados de teores de remoção 

em Siqueira (2014) adequados para o sistema proposto. 

Siqueira (2014), com uso de Chrysopogon 

zizanioides, apresentou concentrações médias satisfatórias 

de saída abaixo do limite estipulado pela Resolução 430 

(CONAMA, 2011) para sistemas de tratamento 

considerando o lançamento em corpo hídrico classe 2, e 

obtiveram resultados de remoção médios dos parâmetros 

alcançando 97,03%. Embora apresentando valores baixos 

quanto a remoção a planta Zantedeschia aethiopica utilizada 

como única por Ceve (2015) e Zanela (2008), em 

combinações incluindo também a Zantedeschia aethiopica, 

que referente ao leito com brita podem contribuir em cunho 

ornamental e rentabilidade como possível fonte de renda.  

Tendo sido observadas tais características torna-se 

viável a combinação de Zantedeschia aethiopica com a 



 
103 

Araújo & Santana. 

Chrysopogon zizanioides encontradas nos sistemas de Ceve 

(2015), Zanela (2008) e Siqueira (2014), devido a 

possibilidade de aproveitamento das vantagens de eficiência 

removedora de Chrysopogon zizanioides e cunho ornamental 

e comercial de Zantedeschia aethiopica.  

 
Tabela 6: Análises de pré, pós e eficiência do tratamento. 

Análises 
Autores 

Siqueira (2014) Zanella (2008) 
Ceve 
(201
5) 

Parâme
tros 

Médias 

Máx
imo 
de 
rem
oção  

Médias Médi
a 

Eflu
ente 
brut
o Saída 

Eflue
nte 
bruto 

Saíd
a 

Efici
ência 
de 
remo
ção 

Efici
ência 
de 
remo
ção 

Nitrogê
nio 
amonia
cal (mg 
𝐿𝐿−1) 

108 99,5
5 

83,3
1% 48,1 100,

7 

-
122,2

% 

94,27
% 

Sólidos 
sedime
ntáveis  

89,8 
(mL 
𝐿𝐿−1) 

<0,1
0 

99,9
9% - - - - 

Colifor
mes 
totais 
(NMP 
100 
m𝐿𝐿−1) 

4,6E
+07 

77.3
55,0

0 

99,9
9% 

2,5.
108 

1,3.
106 75% - 
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Escheri
chia 
coli 
(NMP 
100 
m𝐿𝐿−1 ) 

1,5E
+07 

14.9
32,5

0 

99,9
9% - - - - 

DBO 
369 
(mg 
𝐿𝐿−1) 

50,3
8(mg 
𝐿𝐿−1) 

99,4
0% 

225(m
g 𝐿𝐿−1) 

20 
(𝐶𝐶2.
𝐿𝐿−1) 

82,3
% - 

Fósforo 
total 
(mg 
𝐿𝐿−1) 

6,8 0,87 99,5
0% 7,4 7,3 7,9% 79,54

% 

Oxigên
io 
dissolvi
do 

- - - 
3,5(
𝐶𝐶2.
𝐿𝐿−1) 

2,5 
(𝐶𝐶2.
𝐿𝐿−1) 

40% - 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
 
Proposta de sistema tratamento de esgoto doméstico e 
orçamento de materiais 
  

O sistema de tratamento wetlands construídos pós 

fossa séptica, já dimensionados no estudo foi projetado de 

modo a ser constituído por 3 leitos de tratamento em série 

composto por caixas de PEAD (Polietileno de Alta 

Densidade) com capacidade de 1.000L cada, funcionando 

por gravidade e assim as caixas devem estar um pouco 

abaixo do nível de saída do esgoto da residência.  

Os dois primeiros taques foram determinados para a 

fossa séptica, neste sistema o efluente doméstico percorrerá 
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primeiramente as duas caixas d’agua devidamente tampadas 

com suspiro de 25mm de diâmetro e 30cm de comprimento, 

vedadas de forma sustentável com o uso de pedaços de 

câmaras de ar de pneus velhos, bicicleta, moto ou carro, 

colados nas bordas da caixa, auxiliando na retirada desses 

materiais que ficam ociosos no meio ambiente, as demais 

tubulações feitas em Policloreto de Polivinila - PVC de 

100mm, joelhos de 90°, flange de 25 mm, tês de inspeção e 

válvula de retenção unidos com cola PVC. As caixas devem 

estar parcialmente soterradas e para medir o tamanho da 

escavação basta emborcar a caixa e delimitar com o uso da 

pá a área, a profundidade vai de acordo com o tamanho da 

caixa, mas de forma que os furos superiores devem estar a 

3cm da borda superior da caixa.  

Esta escavação pode ser feita manualmente pelo 

próprio morador ou com ajuda comunitária a fim de reduzir 

gastos. A primeira caixa deve receber a mistura de 20L sendo 

10L de esterco de vaca fresco e 10L de água, após 30 dias 

colocar 10L da mistura, 5L de esterco bovino e 5L de água, 

que devem ser colocadas na válvula de retenção anterior a 

primeira caixa, para que assim aconteça o processo de 

biodigestão (EMBRAPA, 2014). Na segunda caixa o furo 

para tubulação de saída do efluente da fossa deve estar a 
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15cm da borda superior da tampa para permitir a 

configuração subsuperficial da terceira Caixa. Os tubos de 

suspiros que estarão no eixo central das tampas das caixas, 

terão tampas com pequenos furos para possibilitar a saída de 

vapores. 

A terceira caixa compreenderá o leito de wetlands de 

fluxo vertical subsuperficial, definido de acordo com Kadlec 

e Wallace (2008) devido a sua menor necessidade de área 

para implantação, além de evitar a proliferação de mosquitos 

e liberação de odores. Neste tanque, para sua entrada que 

introduzirá os efluentes do tanque, pia e chuveiro 

primeiramente passadas pela caixa de gordura, foi utilizado 

uma junção de 100mm que possibilitará a também a entrada 

do efluente pertencente ao tanque séptico. Utilizou-se na 

proposta para posicionamento da tubulação e sentido vertical 

do efluente, o fluxo afogado, que proporciona maior área 

alagada e assim melhor nutrição as plantas e melhor 

eficiência de remoção de poluentes no tratamento 

(ANDRADE, 2012).  

As plantas definidas, Chrysopogon zizanioides 

(Capim vetiver) e Zantedeschia aethiopica (copo-de-leite) 

apresentadas na Figura 9, serão plantadas 50% de cada sobre 

o leito filtrante, sendo o copo de leite espaçados 10cm entre 
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cada de acordo com Ceve (2015), e o Capim vetiver 

espaçados 15cm entre cada de acordo com Truong et.al 

(2008), ambos pertencem a um leito composto de 

primeiramente de camada de 10cm de brita 2 onde ficará a 

tubulação de entrada do efluente, abaixo 40cm de areia 

grossa e no fundo, 25 cm de brita 2, para cobrimento dos 

tubos de drenagem de saída impedindo entupimento dos 

mesmos e de acordo com a altura de 0,75m da caixa de 

1000L sem tampa, dimensões estabelecidas por fiberlight 

(2017). É recomendável que para o copo de leite, seja feito 

álbum tipo de proteção solar para evitar que ela receba forte 

incidência conforme já mencionado. Antes da implantação 

do sistema deve ser realizada uma limpeza simples no 

terreno.  
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Figura 9: Plantas definidas para o sistema. 

 
Fonte: Google imagens, 2017. 

 

Todas as caixas devem ter leve inclinação inferior de 

0,5-1%, referente a entrada do esgoto doméstico no início do 

sistema entre cada tanque, assim conduzindo o efluente para 

fora da wetland, quantidades estas estabelecidas baseadas 

nos estudos de Van Kaick (2002) e Hofmann et al (2011). 

Este tanque apresenta tubulação em forma de espinha de 

peixe tanto para parte superior como para inferior drenante 

com seis tubos de 0,50m de comprimento perpendiculares e 

conectados com tês de 90° a uma tubulação de 
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aproximadamente 1,00m e espaçados entre si por um 

comprimento igual a 0,15m.  

A parte superior com diâmetro igual a 50mm 

perfurados com furos de diâmetro igual a 10 mm, com 

espaçamento de 8 cm entre eles e alinhados, já a tubulação 

inferior de drenagem possui diâmetro de 50mm com 

perfurações de 10 mm de diâmetro alinhados e com 

espaçamento de 4 cm (BEGOSO, 2009).  

A tubulação de 100mm que proporcionará o sistema 

afogado terá conexão com suspiro de 50mm através de 

redução excêntrica e tampão furado e a partir desta se 

conectará com outra tubulação de 100mm sendo está de saída 

final do sistema que deverá ficar soterrado de maneira que o 

nível seja inferior ao da entrada da terceira caixa, que se 

conectarão posteriormente com a tubulação, já existente na 

localidade a fim de economizar e otimizar os custos e adiante 

despejado em corpo hídrico.  

De forma a apresentar uma melhor visualização do 

sistema implantado dito anteriormente, possibilitando a 

percepção estimada das plantas macrófitas definidas, foi 

realizado o modelo apresentado na Figura 10,  
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Figura 10: Ilustração de implantação do sistema de tratamento 
wetland pós fossa séptica. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 

Por fim apresenta-se na Figura 11 e 12, a proposta do 

sistema de tratamento de esgoto doméstico realizado para 

residência rural na cidade de Catende, composto por 

wetlands construídos de fluxo vertical subsuperficial 

afogado pós fossa séptica, com tratamento biodigestor. 
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Figura 11: Sistema de tratamento. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
Figura 12: Vista lateral do sistema. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Para percepção da localização deste sistema em 

planta, apresenta-se a Figura 13, o fluxo total do sistema de 

tratamento que segue primeiramente com as duas caixas 

sépticas, que receberão os efluentes apenas do vaso sanitário 

(1),  depois passará para a terceira caixa, que receberá os 

efluentes da caixa de gordura já fabricada e encontrada 

facilmente em lojas de construção, possibilitando a 

utilização dos os efluentes advindos do tanque (2), chuveiro 

e pia (3) misturados com o efluente advindo da fossa séptica. 

A residência em estudo só dispõe de um tanque para a 

lavagem de roupas e louças. 
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Figura 13: Representação do fluxo do sistema de tratamento. 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Comparado com outros tipos de tecnologias e 

sistemas convencionais centralizadores, o modelo proposto 

se destaca pelo baixo custo para o tratamento de esgoto. No 

que se refere aos custos de serviços, esse sistema tem como 

fator a intenção da possibilidade de construção manual que 

pode ser realizada pelo proprietário da residência, o que 



 
114 

Araújo & Santana. 

otimiza os custos e possibilita interação social entre a 

comunidade. A planta copo de leite apresenta possibilidade 

rentável ao morador. 

No que se refere a manutenção da wetland segundo 

Sperling (2014), este processo consiste em poda das plantas 

que possibilita rentabilidade e retirada das mesmas quando 

se encontram em estado de decomposição. Quanto a 

manutenção da fossa séptica biodigestora, segundo Embrapa 

(2010), não há necessidade de limpeza periódica das caixas, 

pois não há acumulo de resíduos sólidos, estes são 

consumidos durante o processo de biodigestão, mas deve ser 

respeitado o abastecimento da solução de água e esterco 

bovino, já mencionada. 

 
CONCLUSÕES  
 

Para dimensionamento do sistema proposto a escolha 

da vegetação não influenciou na obtenção das dimensões do 

reator, porém interfere na eficiência do tratamento e 

rentabilidade do mesmo. O sistema de tratamento de esgoto 

sugerido se apresentou como a melhor escolha para atender 

a situação características do local estudado. Sua 

característica vertical subsuperficial afogado, proporcionará 

um meio filtrante sempre alagado beneficiando o 
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crescimento das plantas e sua ação depuradora, também 

evitando maus odores e proliferação de mosquitos além uma 

menor necessidade de área para implantação quando 

comparado com o de fluxo superficial. 

O meio de suporte escolhido para o processo de 

filtração do sistema, possibilitou a proposta de implantação 

as macrófitas das espécies Zantedeschia aethiopica (copo-

de-leite), por suas vantagens emornamentação e 

rentabilidade, e a Chrysopogon zizanioides (Capim vetive) 

por sua eficiência de remoção ao atender às exigências legais 

para lançamento em corpo hídrico de classe 2, ambas 

facilmente encontradas na região. 

Quando comparado aos sistemas convencionais de 

tratamento de esgoto doméstico o proposto sistema wetland 

construído vertical subsuperficial afogado pós fossa séptica, 

tem um custo baixo, é facilmente aplicável sem necessitar de 

grandes investimentos, é de fácil manutenção, não utiliza-se 

de produtos químicos, e proporciona harmonia paisagística, 

sendo um grande potencial de aplicação em áreas como 

pequenas localidades rurais. 

O sistema de tratamento de esgoto se realizado 

atuaria como ferramenta educacional comunitária 

incentivando a conscientização sobre o correto manejo dos 
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efluentes domésticos, sobre importância da preservação dos 

recursos hídricos, minimização da poluição propondo 

benefícios ambientais, sociais e econômicos à localidade, 

principalmente do meio rural e comunidades carentes, além 

de contribuir de forma abrangente, em estudo, para os 

desafios enfrentados na área de saneamento 

Recomenda-se que para trabalhos futuros sobre o uso 

de sistemas wetlands construídos pós fossa séptica em zona 

rural, seja implantado o sistema de tratamento para a 

avaliação de adaptação das planas e comportamento das 

tubulações e meio de suporte com o fluxo do efluente, sua 

eficiência removedora de poluentes, fazer um sistema de 

bancada para prever alguma irregularidade ou não 

conformidade e fazer o uso de outras espécies de plantas, e 

meios de suportes, trazendo outras opções ao sistema. 
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RESUMO 
 

O crescimento urbano, na maioria das cidades ocorre de 
maneira desordenada, contribuindo para alocação da 
população em regiões de situação irregular. Essas áreas 
produzem grande volume de resíduos sólidos e, sua 
disposição final, é realizada em locais inadequados, 
intensificando os problemas de escoamento das águas 
urbanas. O município de Caruaru é um importante polo de 
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confecções e possui uma das maiores feiras de rua do Brasil. 
O setor industrial de confecções tem grande demanda hídrica 
e gera quantidade significativa de efluentes que, em sua 
maioria, são despejados no rio Ipojuca sem nenhum 
tratamento. O mesmo acontece com os efluentes domésticos, 
as águas pluviais e os resíduos sólidos. O objetivo do 
presente trabalho foi desenvolver um trabalho diagnóstico 
dos lançamentos dos resíduos sólidos em um trecho de um 
canal urbano situado na Feira de Caruaru para avaliação da 
fonte principal de lançamentos de resíduos para, 
posteriormente, desenvolver medidas que minimizem a 
poluição ambiental. O processo metodológico, consistiu na 
adaptação de um sistema australiano de retenção de resíduos 
sólidos nos canais urbanos para o município de Caruaru. A 
rede de retenção foi instalada numa saída de tubulação de 
esgotamento sanitário. O monitoramento da rede de retenção 
aconteceu por oito dias, não sendo constatado acúmulo 
desses resíduos, apenas escoamento de efluentes líquidos. 
Sendo assim, os resíduos sólidos no canal, provém de ações 
do vento, da chuva e do lançamento direto pelos próprios 
feirantes. Como objetivo de impedir o lançamento dos 
resíduos diretamente no corpo hídrico, foi proposta uma 
medida não estrutural, através de um projeto de 
conscientização sobre o descarte correto do lixo nas escolas 
periféricas a Feira de Caruaru. Como medida estrutural, foi 
proposto a instalação de um gradil para inibição do 
lançamento dos resíduos sólidos em um trecho do canal com 
extensão de 270 metros lineares. A outra medida proposta foi 
a instalação de placas educativas ao longo do canal para 
conscientização ambiental da população. 
 
Palavras – chave: Efluentes líquidos. Rede de retenção. 
Canais urbanos.
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do desenvolvimento da sociedade, o mundo 

foi percebendo que a ausência de cuidados com a qualidade 

da água de consumo e a destinação dos esgotos, impactava 

direta e negativamente a saúde e, consequentemente, as 

condições de vida da humanidade e do meio ambiente. 

Segundo Ferreira e Garcia (2017), o Brasil possui 

uma rede de abastecimento de águas considerada abrangente, 

embora não seja universalizada, cenário que não ocorre com 

os sistemas de esgotamentos sanitários, visto que este serviço 

ainda se encontra de forma precária com relação à sua coleta, 

tratamento e disposição. 

Um outro problema agravante das más condições de 

saúde pública no Brasil, são as disposições de resíduos 

sólidos em locais inadequados. Para Borges (2014), o 

crescimento do número de pessoas nas áreas urbanas, 

ocasiona um aumento cada vez maior da quantidade e 

disposição de lixos, que muitas vezes não possui um destino 

correto e acaba poluindo rios, solo e o ar, causando diversas 

doenças. 

Segundo dados do Instituto Trata Brasil, 48% da 

população ainda não tem coleta de esgoto, como se 5.650 
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piscinas olímpicas com águas de esgoto fossem despejadas 

nos corpos hídricos diretamente (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2019). O Brasil é um país com grande produção de 

resíduo sólido com baixos índices de reciclagem (13%) 

quando comparado a países europeus (50%) (CÂMARA, 

2019). 

Os rios são, em grande parte, poluídos por causa de 

esgotos não tratados que são lançados sobre eles, e lixos que 

são jogados todos os dias em seus leitos, prejudicando a 

qualidade da água, que, em alguns casos, se torna tão 

contaminada que não serve nem para ser tratada outra vez 

(MOLICA e OLIVEIRA, 2017). 

O acúmulo de resíduos sólidos nas margens de rios e 

canais também dificulta o escoamento de águas pluviais, 

ocasionando inundações e trazendo prejuízos à população e 

ao poder público. Este é um fato recorrente na cidade de 

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, que sofre com o 

descaso do rio Ipojuca e precisa desenvolver ações que 

evitem o lançamento de lixos em seu leito, afim de que possa 

controlar a poluição e melhorar a qualidade de vida na 

cidade. 

Segundo a secretaria de serviços públicos da cidade, 

só entre janeiro e abril de 2019, já foram retiradas quase 2 
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toneladas de lixo do rio Ipojuca e canais da cidade. Em dois 

anos foram retiradas mais de 16 toneladas de lixo e foi gasto 

o equivalente a 4 milhões de reais (PREFEITURA DE 

CARUARU, 2019). 

Por quê, mesmo com tanto lixo recolhido, os mesmos 

problemas voltam a surgir? O que precisa ser feito para evitar 

que o lixo chegue até o rio e cause todo esse prejuízo?  

A mitigação do problema descrito poderia vir com a 

adequação do sistema de drenagem no município, 

principalmente, próximo às áreas com maiores 

produções/acúmulos de resíduos sólidos, a fim de contê-los, 

impossibilitando a poluição dos corpos hídricos da região e 

favorecendo seus moradores, com a diminuição de enchentes 

e alagamentos. 

Visando este problema, o presente trabalho tem o 

objetivo de apresentar técnicas que possam evitar o despejo 

e/ou lançamento de resíduos sólidos especificamente às 

margens de um canal que deságua no rio Ipojuca na cidade 

de Caruaru, com propostas de intervenções através da 

adaptação do projeto de retenção de resíduos sólidos 

desenvolvido pela Prefeitura de Kwinana, na Austrália, para 

a cidade de Caruaru-PE, além de outras técnicas mitigadoras. 
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METODOLOGIA 
 
Área de estudo 
 

O município de Caruaru é um dos 185 municípios que 

fazem parte do estado de Pernambuco, localizado na 

mesorregião do Agreste pernambucano, a 130 km da capital 

do estado, situada a 561 metros de altitude, sua latitude: 8° 

16’ 53” sul, longitude 35°58’ 25” oeste. Caruaru se estende 

por 920,611 km², do qual 80.561 km² são de área urbana e 

840.05 km² compõe a zona rural do município. Segundo 

dados do IBGE em 2019, Caruaru possui uma população 

estimada 361.118 habitantes, a mais populosa do interior do 

estado. O clima de Caruaru é semiárido com verões quentes 

e secos e invernos amenos e relativamente chuvosos. 

A Feira de Caruaru, a maior feira livre do mundo, é 

dividida em três principais: feira da sulanca, feira de 

artesanato e feira livre. Só a feira da sulanca tem um 

quantitativo médio de 40 mil pessoas, por feira, 

(PREFEITURA DE CARUARU. 2018). O local de 

ocorrência da feira é às margens do rio Ipojuca e dos canais 

que contribuem para o mesmo.  
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Figura 8: Área de estudo no município de Caruaru, agreste 
pernambucano. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Coleta de dados 

 
Para impossibilitar a entrada de resíduos no Canal 

pluvial que deságua no rio Ipojuca, a primeira medida 

utilizada é baseada em um sistema de rede de drenagem de 

resíduos sólidos desenvolvido na Austrália, pela empresa 

Urban Asset Solutions.  

Este projeto tem o propósito de adaptar o sistema 

australiano de retenção, para os canais urbanos do município 

de Caruaru. Primeiramente, aconteceu a instalação da rede 
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de drenagem para reter os resíduos sólidos, encontrando-se 

na Travessa João Euzébio Ferreira – Vassoural, na Feira de 

Caruaru - PE. As mediações desse ponto são o Mercado da 

Carne – Açougue Público de Caruaru e a Floricultura Lírio 

dos Vales. 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

O ponto de implementação das técnicas de controle 

da primeira proposta, a instalação da rede de retenção de 

resíduos sólidos, foi estrategicamente escolhido de acordo 

com o Guia de manutenção (2018) – Ecosol Net Tech, 

devido aos altos índices de resíduos sólidos oriundos da feira, 

Figura 9: Local escolhido para instalação da rede de drenagem, 
Feira de Caruaru-PE. 
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adjacente ao local, e por seguir alguns critérios de instalação 

e manutenção, a saber: 

 

• Saída de concreto sobressalente para fixação da rede de 

drenagem; 

• Boa base para apoiar a rede, fornecendo estabilidade e 

acomodação, sem objetos cortantes para não rasgar a 

mesma; 

• Facilidade de acesso, para o posicionamento do caminhão 

guindaste para instalação e procedimentos de limpeza e 

manutenção. 

 
Dimensionamento, confecção e instalação da rede 
 

A rede de retenção foi instalada pela empresa Telas 

Fortes, que ficou responsável pela confecção e instalação da 

rede no local pré-estabelecido. Com o dimensionamento de 

acordo com a tubulação pré-existente no ponto selecionado 

para aplicação. A manilha de concreto na qual a rede foi 

instalada, tem 1m de diâmetro e é perpendicular ao canal 

principal que deságua os efluentes no rio Ipojuca. Um dos 

critérios de destaque para instalação da rede nesse ponto, foi 

a observação de grande quantidade de resíduos sólidos, 
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principalmente, marmitas de isopor, sacolas plásticas e copos 

plásticos descartáveis, presentes no interior do canal.  

A localização também foi determinante para a 

decisão de instalação, haja vista que, fica situado num ponto 

importante da feira livre de Caruaru. Da Figura 3 à Figura 6, 

observa-se o momento da instalação da rede de drenagem na 

manilha do canal, no dia 05 de novembro de 2019, no ponto 

escolhido. Se sucedendo a monitoramentos, como mostra na 

figura 6. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 10: Perfuração adjacente a tubulação para alocação da bucha e 
gancho. 



 
135 

Lima et al. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 11: Aplicação da rede nos ganchos. 

 

Figura 12: Amarração da rede na parte superior da tubulação, 
finalizando sua instalação. 
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A rede ficou dimensionada com volume de 2,5 m3, 

sendo 1 metro de diâmetro e 2,5m de extensão, construída 

com uma malha de 5cm de nó a nó, com fios torcidos para 

maior resistência, com matéria prima do polietileno de alta 

resistência, equilibrado com aditivo ANTI UV, para maior 

durabilidade, que suporta aproximadamente 200 kg por m2. 

 
Monitoramento dos dados 
 

Segundo recomendações do Guia de especificação 

técnico (2018) – Ecosol Net Tech, o monitoramento inicial 

deve ser realizado em curtos períodos ou imediatamente após 

de uma chuva, e posteriormente sendo adaptado a frequência 

de precipitações da região. Pois o sistema requer somente 

inspeção visual, para determinar sua porcentagem de 

preenchimento da rede. Visto que, os monitoramentos devem 

ser realizados em condições normais de tempo. 

Devido a vazão de escoamento da água presente na 

tubulação e pela frequência constante de feira na localidade, 

a inspeção, para averiguar se é necessário ou não a efetuação 

da limpeza na rede, aconteceu em dias alternados, ou depois 

da feira, que ocorrem nas segundas-feiras. 

De acordo com o Guia de especificação técnica 

(2018) – Ecosol Net Tech, quando a rede atingir 80% da sua 
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capacidade, deve ser imediatamente marcada a limpeza, ou 

efetuá-la no momento, dessa forma não desobstruindo a 

tubulação e sem deixar que os resíduos escapem. Após cada 

limpeza, é importante que todos os dados sejam gravados 

para gerenciamento das atividades por temporada e região. 

O monitoramento, limpeza e manutenção efetuados 

corretamente, ajuda significativamente na vida útil da 

unidade, emitindo assim, um relatório de limpeza com as 

seguintes informações:  

 

• Localização da rede 

• Data e hora da limpeza 

• Volume e peso do material recolhido 

• Composição do material capturado, tais como, 

sedimentos, plásticos e vegetação. 

• Detalhes de qualquer reparação realizado ou 

requerido na fase. 

 

Se necessário, segundo o Guia de manutenção 

(2018), efetuar um próximo agendamento de limpeza e/ou 

manutenção, também podem estar no relatório de limpeza. 

Dependendo das condições da rede ou do local.  
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Caso, ao decorrer das inspeções e monitoramentos, 

não houver uma quantidade considerável de resíduos 

contidos na rede de retenção, devem ser providenciados 

outros métodos para conter os resíduos sólidos no local. A 

instalação da rede de drenagem deve ser aplicada em outro 

local, outro ponto de tubulação devidamente condicionado. 

 
Características gerais do projeto da rede de contenção 
de resíduos sólidos para a cidade de caruaru 
 

Para instalação eficiente da rede de drenagem no 

município de Caruaru, o projeto foi adaptado para drenagem 

de águas pluviais e águas de esgoto sanitário, dessa forma foi 

preciso a utilização o polietileno (PE) de alta resistência 

como matéria prima do projeto. Pois polietileno é o polímero 

mais barato, mais simples quimicamente e mais comum no 

mercado. Sendo o material ideal para instalação, também por 

suas propriedades e características únicas, como: a 

resistência ao impacto, boa estabilidade térmica (com 

ebulição a partir de 110°C) e boa estabilidade química (em 

algumas condições), boa trabalhabilidade e alta 

flexibilidade.  

As empresas que produzem produtos, com matéria 

prima do polietileno, fazem compras diretamente com os 
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produtores do material, sendo mais viável tratar com um 

fornecedor de resinas termoplásticas.  

Tecnicamente para limpeza e manutenção da rede de 

drenagem precisa-se basicamente de um caminhão guindaste 

para erguer a rede do local, e de um caminhão basculante 

para despejar o lixo contido na rede no interior da caçamba, 

dessa forma será necessário apenas de dois operários para 

manuseios.  

A rede de retenção de resíduos sólidos foi orçada em 

uma única empresa que se colocou à disposição para 

confeccionar o produto.  A viabilidade econômica do projeto 

ficou avaliada mediante confecção de uma rede piloto de 

polietileno de alta resistência com volume de 2 m3 com custo 

estabelecido em R$ 250,00. Incluídos ao valor da rede, está 

também sua instalação. Os valores detalhados de limpeza, 

manutenção e reparação não estão contidos. 

 
Preparação dos outros métodos de intervenção 
 

Apesar da implementação da rede de contenção de 

resíduos sólidos no canal analisado, outras técnicas também 

foram desenvolvidas para contribuir, de forma associada e 

sistemática, com a diminuição dos resíduos ali presentes. 

Para isso, foram feitos estudos sobre o local, e através do 
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acompanhamento e da observação in loco entre os meses de 

agosto e novembro de 2019, foram observadas grandes 

quantidades de resíduos sólidos lançados pelos feirantes e 

visitantes. Observa-se, conjuntamente, diversas fontes 

difusas de outras naturezas, a exemplo dos resíduos e 

entulhos provenientes de outros locais que são transportados 

pela correnteza do canal. 

O local para implementação das técnicas de controle 

ao lançamento de resíduos sólidos do presente trabalho é em 

torno do mesmo canal pluvial utilizado para a instalação da 

rede. O perímetro compreendido para a proposta de 

instalação do gradil de contenção de resíduos, para fins deste 

estudo, se restringe a um trecho único do canal, que possui 

270 metros de extensão. Já as medidas não estruturais serão 

realizadas por um raio mais abrangente do canal pluvial, 

inclusive com projetos voltados para as escolas da região. A 

Erro! Fonte de referência não encontrada. e a Erro! 

Fonte de referência não encontrada. demonstram a área do 

canal, que será utilizada. 
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Figura 13: Ponto inicial de instalação do projeto. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 14: Ponto final de instalação do projeto. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Através do banco de dados do SNIS e da Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), pôde-se conhecer os 

problemas comuns em várias regiões do País para entender 

as soluções utilizadas e tentar aplicá-las no local de estudo 

analisado, fazendo-se valer das mesmas técnicas para evitar 

que o lixo chegue ao canal e, posteriormente ao rio. 

Os problemas identificados, através do diagnóstico 

da situação local, foram considerados passíveis de 

transformação. Por isso, para a transformação desta prática, 

partiu-se da problematização do cotidiano, da identificação 
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através do levantamento dos recursos potencializadores e, 

por fim, das estratégias de intervenção. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O monitoramento dos resíduos contidos na rede de 

drenagem foi realizado num ciclo total de oito dias, 

abrangendo também o período de feira no local, que 

acontecem nas segundas feiras. As visitas foram realizadas 

em dias alternados para verificar se a rede estaria com 

potencial de limpeza e/ou manutenção, ou seja, com sua 

capacidade acima de 80% do volume total. 

Após o período de monitoramento, foi verificado que 

nenhum tipo de resíduo sólido ficou contido na rede de 

retenção, o que implica que a tubulação escolhida apenas 

escoa efluentes líquidos, como se apresenta na Figura 9. 

Contudo, a instalação da rede provou que a origem 

dos resíduos sólidos no trecho do canal proposto à avaliação 

(Figura 26) se dá através de outras fontes, e não das 

tubulações ali presentes, que escoam apenas efluentes 

líquidos, como esgotamento sanitário.  

Sendo assim, a ação do vento, o carreamento de 

pedregulhos de montante do canal e lançados diretamente 

pelos munícipes, feirantes e consumidores são as possíveis 
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fontes de deposição desses resíduos. A partir daí, outros 

estudos foram realizados no local e informações foram 

pesquisadas, relacionadas à presença de material sólido no 

interior do canal.  

Fonte: Autor, 2019 

 
SEGUNDA PROPOSTA 
 

Através do monitoramento constante do local, foi 

constatado que a presença de resíduos indesejados no canal 

pluvial era preponderantemente proveniente do lançamento 

direto pelas pessoas que passam no local, que dispersam 

Figura 15: status da rede de contenção no dia da sua retirada no ponto 
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embalagens de alimentos e produtos e também pelos 

feirantes, que despejam no local, embalagens de marmitas, 

frutas, sacos plásticos, garrafas, embalagens de produtos ali 

comercializados, dentre outros menos expressivos. 

Na Figura 10 é possível perceber pessoas descartando 

restos de alimentos e folhas próximo ao canal. A Figura 11 e 

a Figura 12 mostram os tipos e a ausência de deterioração e 

decomposição do material que ali é despejado, apontando o 

descarte in loco recente e diário. Embora outros materiais ali 

presentes sejam trazidos de cotas mais altas, pela correnteza 

da água, estima-se que a maior parte é proveniente do 

lançamento direto pelas pessoas que passam pelo local, ou 

indireto, através da ação do vento ou das chuvas, que acabam 

levando esse material, descartado de forma inadequada nas 

ruas, para dentro do canal ou do próprio rio Ipojuca. 

De acordo com a Secretaria de serviços Públicos da 

cidade, através de entrevista não estruturada, em média 18 

toneladas de lixo são recolhidas por semana das feiras que 

ocorrem na região em torno do canal pluvial aqui estudado, 

que são as feiras livre, de artesanato da sulanca. Ainda 

segundo a secretaria, dentre os diversos tipos de materiais 

presentes, destacam-se plásticos, eletrodomésticos 

inservíveis e restos de alimentos. Contudo, a observação da 
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localidade, mais precisamente do trecho do canal em 

questão, mostrou que o principal material que compõe o lixo 

no local é o material plástico (embalagens de alimentos), 

restos de caixas de papel e o isopor, proveniente das 

marmitas de refeições, como se observa na Figura 12. 

 
Figura 16: feirantes dispondo restos de alimento próximo ao canal. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 17: resíduos dispostos dentro do canal, pelos feirantes. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 18: resíduos dispostos dentro do canal, pela população. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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 De acordo com a secretaria, nos dias de feira, 

40 funcionários da empresa Locar, responsável pela limpeza 

da feira, são disponibilizados para recolher o lixo originado 

ao final da feira e fazer a limpeza do local. Essa mesma 

quantidade de pessoas realizam a limpeza todos os dias em 

todo o Parque 18 de maio, que é o local onde funcionam as 

feiras. Ainda segundo a mesma, são recolhidas 4 caçambas 

de caminhão de 6 m3 de volume, cada uma, semanalmente, 

provenientes da limpeza do canal que passa pela feira. Esse 

trecho conta com a participação de 22 funcionários e são 

gastos em média, com todo o sistema de limpeza 

(recolhimento, transporte, disposição do lixo, limpeza e 

capinação do canal) R$ 1.060,00 por semana, representando, 

por tanto, um gasto mensal médio de R$ 4.240,00. 

 
CARACTERIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 
INTERVENÇÃO 

 
Após a identificação das características e dos tipos de 

materiais que são lançados diariamente no canal pluvial da 

região analisada, a primeira medida proposta para reduzir o 

descarte do lixo nas ruas foi implantar um projeto de 

conscientização que envolve ações integradas entre as 

Secretarias de Serviços Públicos, Saúde e Educação. Para 
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isso deve ser desenvolvido um projeto de ação social 

contendo visitas de profissionais da prefeitura, 

preferencialmente em dias de feira, para orientar e 

conscientizar a população local a evitar o descarte de lixo 

naquela região. Essas visitas deverão ser programadas, 

conforme um plano de ações, com conteúdo específicos, 

devendo ser realizadas em dias específicos da semana. Da 

mesma forma, esta medida deve alcançar as escolas da 

cidade, especialmente na região próxima à feira, para 

orientar os alunos com relação à educação ambiental, com 

visitas programadas semanalmente para levar o 

conhecimento sobre a importância da preservação do meio 

ambiente. 

Para CARVALHO (2007), a participação da equipe 

de saúde é fundamental na orientação do descarte correto do 

lixo na comunidade, pois o envolvimento desses 

profissionais, sensibiliza os usuários do sistema de saúde, ao 

passo que informam e educam para que todos possam viver 

em um ambiente saudável e livre de doenças. 

A segunda proposta busca soluções para o problema 

referido, deve ser a confecção e instalação de placas 

educativas em alguns pontos ao redor do canal, para que as 

pessoas possam perceber o empenho da prefeitura, 
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juntamente com todos os profissionais envolvidos, na 

questão da limpeza do rio Ipojuca e, dessa forma, sejam 

constrangidas ao descartarem inadequadamente algum tipo 

de resíduo na região referida, além de serem devidamente 

informadas sobre a maneira correta de disposição de 

resíduos, que é através do descarte em lixeiras e/ou através 

da coleta seletiva, quando existir. Essas placas deverão 

conter indicações objetivas e de fácil compreensão, com 

conteúdo de incentivos às boas práticas para garantir a 

limpeza das vias públicas e a saúde da população. 

Com o objetivo de impedir que o lixo chegue até o 

canal pluvial, a terceira medida desenvolvida deve ser a 

proposta de instalação de um gradil metálico, envolvendo 

parte do perímetro no entorno do canal. Esta técnica, que está 

presente em várias cidades do Brasil, vai além de medidas 

educativas, caracterizando uma solução estrutural. No 

entanto, enquanto na Via Mangue, em Recife-PE, e em várias 

outras regiões onde são aplicados os gradis, suas principais 

funções são garantir a segurança das pessoas e evitar a 

entrada indesejada de pessoas ou animais em determinados 

locais ou riachos e rios, neste trabalho a função principal 

desenvolvida será evitar o lançamento de resíduos no canal 

pluvial que posteriormente deságua no rio Ipojuca. Por isso, 
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todo o seu estudo será desenvolvido com base em padrões já 

existentes, a exemplo do gradil de proteção existente na via 

mangue na cidade do Recife-PE, conforme mostra a 

Figura13. 

Os gradis e grades de piso são extremamente 

versáteis e atendem a diversas necessidades, desde canais, 

rios e pontes, até projetos residenciais e condomínios, 

passando ainda por shopping centers, escolas, hospitais, 

plataformas marítimas, até grandes indústrias. 

O projeto de proposta de implantação do gradil de 

contenção foi desenvolvido conforme a recomendação do 

manual de instalação de gradil Morlan, atendendo às suas 

especificações técnicas, seus elementos de composição e 

suas recomendações de aplicação. 

O orçamento completo da instalação do gradil foi 

realizado através da solicitação à empresa Belgo cercas 

Recife comércio de aço e madeira LTDA, que é uma empresa 

especializada no setor de gradis metálicos, que fica na 

avenida Duas Unas, em Santo Aleixo, em Jaboatão dos 

Guararapes-PE. 

Com o orçamento de todas as etapas concluído, foi 

possível estimar o custo benefício que essas medidas 

provocarão na vida da população e ainda demonstrar a 
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economia dos serviços de limpeza urbana pela prefeitura da 

cidade, através da estimativa do tempo de retorno com a 

comparação do investimento em limpeza do canal pluvial 

antes e depois da implantação das técnicas mitigadoras a 

lançamento de resíduos sólidos na região aqui estudada. 

 
Figura 19: Gradil de contenção de resíduos na via mangue. 

 
Fonte: Queiroz Galvão (2015). 

 

 

 

 

 

 



 
153 

Lima et al. 

Desenvolvimento das estratégias de contenção 
 
Projeto de conscientização sobre educação ambiental 
 

O projeto de ação social com visitas de profissionais 

da área da saúde e da educação é uma medida não estrutural, 

com vistas à conscientização da população, afim de 

conseguir, a médio e longo prazo, resultados positivos, em 

função da mudança no hábito de descartar o lixo no local 

destinado e não nas vias públicas ou nos rios e canais da 

cidade. É importante sua extensão para as escolas, 

proporcionando o desenvolvimento da temática ambiental 

para os alunos, para que possa, através da educação, produzir 

resultados positivos de sustentabilidade, com a diminuição 

do descarte de lixo nas ruas. 

Esta técnica já foi utilizada em outros projetos em 

várias regiões no Brasil, que demonstrou sua contribuição 

pelo impacto social gerado pela visibilidade que os 

colaboradores adquirem ao participarem ativamente nas 

comunidades, trazendo orientações, entrevistas, palestras e 

debates sobre as implicações provocadas pela má 

acomodação e descarte inadequado de material não utilizado, 

pela própria comunidade. Para Borges (2014), o aumento da 

conscientização ambiental por parte dos indivíduos é uma 
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das medidas capazes de melhorar a qualidade de vida e o 

aumento da geração de emprego e renda, num ciclo virtuoso. 

Um projeto de conscientização sobre a destinação 

correta dos resíduos sólidos urbanos foi realizado por Freire 

e Tavares (2002), que realizaram visitas, palestras e 

entrevistas em escolas do estado do Rio de Janeiro. No final 

foram realizados questionários de avaliação a 70 alunos de 3 

escolas, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento 

sobre o assunto, aos seus usuários. Os resultados indicaram 

que 54% dos alunos demonstraram conhecimento sobre o 

local de disposição do lixo em seus depoimentos, e, desses, 

21% expressaram claramente que o lugar do lixo é no lixo. 

Isso implica que o projeto conseguiu transmitir a informação 

e que esta foi assimilada pelos usuários, contribuindo assim, 

de forma significativamente positiva para a diminuição da 

quantidade de lixos em locais indevidos das escolas que 

participaram do projeto. 

Embora as pessoas tenham noção de que o acúmulo 

de lixo em ambientes urbanos é um problema, é constatado 

que as raízes para a ocorrência deste problema esteja na 

própria sociedade e seus costumes, por isso o foco principal 

do problema é direcionado: aos maus hábitos da sociedade, 

que não se preocupa em dar ao lixo um descarte adequado; à 
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precária informação da população e dos gestores; à falta de 

compromisso da população com relação às questões 

ambientais, e ainda; a ineficácia de políticas públicas. Com 

isso, os prejuízos se agravam e a sociedade começa a se 

conscientizar, devido o odor indesejado, riscos de doenças, 

poluição dos rios, problemas estéticos, dentre outros. Dessa 

forma, o projeto de intervenção com vistas à conscientização 

da população local deve gerar resultados satisfatórios, 

devido à proposta de melhorar a qualidade de vida das 

próprias pessoas que ali vivem ou trabalham e que percebem 

que são cada vez mais afetadas pelo aumento do acúmulo de 

lixo. 

Esta medida de intervenção conta com a parceria da 

comunidade e das Secretarias de Saúde, Educação e Serviços 

Públicos, incluindo os agentes comunitários de saúde, para 

visitarem o local, afim de orientar feirantes e visitantes, 

especialmente aos sábados, quando funciona a feira livre, e 

às segundas-feiras, quando funciona a feira da sulanca, 

entrevistando-os e demonstrando as consequências da 

poluição do rio Ipojuca e o impacto que causa diretamente 

na vida da comunidade.  

A estratégia é impactar as pessoas com informações 

e dados de problemas comuns que são originados pela má 
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acomodação do lixo e os possíveis benefícios que seriam 

produzidos pela despoluição do rio e das ruas ao seu redor. 

Benefícios esses que devem ser bastante abrangidos pelas 

equipes, e que são: tornar o ambiente agradável e habitável, 

evitar a proliferação de insetos transmissores de doenças, 

melhorar a visibilidade do ambiente e diminuir ou eliminar o 

odor indesejável, e dessa forma, até melhorar as relações de 

negócios e potencializar as vendas pela atração de mais 

clientes, que por ventura, evitam o local devido às precárias 

condições ambientais. 

Para isso, foi desenvolvido um plano de ações 

contendo as operações necessárias para a realização desta 

proposta de intervenção. Neste plano, foram selecionadas as 

situações/problemas encontradas, suas soluções, operações, 

os resultados esperados dessas ações, produto e os recursos 

necessários à sua execução. Alguns recursos serão 

necessários, dentre eles, equipamentos, conhecimento, 

recursos políticos e financeiros. O quadro 1 mostra esse 

plano de ações. 
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Quadro 1: Plano de ações com a proposta de conscientização da 
população sobre o descarte correto de lixo na feira de Caruaru. 

Situação/
problema 

Operação Resultad
os 

esperados 

Produto Recursos 
necessári

os 
Baixo 
nível de 
informaç
ão e 
conhecim
ento da 
populaçã
o acerca 
do 
descarte 
correto 
do lixo. 

Aumentar 
o nível de 
informaçã
o da 
população 
sobre a 
importânc
ia do 
descarte 
correto do 
lixo. 

população 
mais 
informada 
sobre o 
assunto, 
diminuind
o os riscos 
de 
doenças 
provenien
tes do 
acúmulo 
de lixo. 

Grupo 
educativo 
periódico 
de equipe 
multiprofi
ssional, 
orientand
o sobre 
descarte 
correto de 
lixo. 

Informaçõ
es sobre 
os temas 
abordados 
nas 
visitas;             
Estratégia
s de 
comunica
ção; 
Elaboraçã
o do 
projeto. 

Hábitos 
destorcid
os da 
populaçã
o. 

Demonstr
ar a real 
diferença 
entre o 
local 
poluído e 
limpo. 

Mudança 
do hábito 
de jogar 
lixo em 
local 
inapropria
do e; 
Conscient
ização das 
pessoas 
sobre as 
consequên
cias deste 
problema. 

Grupo 
educativo 
com a 
comunida
de 
realizado 
por equipe 
multiprofi
ssional 
capacitada
. 

Visitas às 
feiras e 
escolas;  
Panfletos;         
Aprovaçã
o do setor 
educacion
al;   
Elaboraçã
o de 
grupos 
operativos
;   
Capacitaç
ão dos 
agentes de 
saúde; 
Recursos 
humanos. 
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Falta de 
informaç
ão sobre 
as 
doenças 
provenie
ntes do 
lixo. 

Informar 
as pessoas 
sobre os 
riscos de 
saúde 
existentes 
pelo 
contato 
com o 
lixo; 
Elaboraçã
o de 
cartilhas 
informativ
as sobre 
as 
doenças 
relacionad
as ao lixo. 

Diminuir 
casos de 
dengue, 
verminose
, 
leptospiro
se, dentre 
outras 
doenças. 

Grupo 
educativo 
periódico 
de equipe 
multiprofi
ssional, 
orientand
o sobre 
doenças 
provenien
tes do 
acúmulo 
de lixo. 

Obtenção 
de 
recursos 
financeiro
s para 
elaboraçã
o de 
material 
gráfico. 

Fonte: Autor (2019). 

 

Tendo em vista a intenção de conscientização, esta 

proposta não representa custos considerados para sua 

execução, pois se trata de um plano que envolve algumas 

secretarias da cidade, com o trabalho das equipes designadas 

para este fim, que já são funcionários da própria prefeitura, 

sendo assim, pode haver alguma variação de custos relativos 

ao combustível dos veículos que se deslocarão para o local 

da feira e escolas com as equipes de trabalho, ou ainda, 

relativos à confecção de cartilhas ou panfletos, se,ou quando 

considerar-se necessário, contudo, estas não representam o 
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foco da presente proposta, e por isso, não são consideradas 

no orçamento geral do projeto. 

 
PROJETO DO GRADIL DE PROTEÇÃO E 
CONTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A instalação de um gradil metálico ao entorno do 

canal pluvial na feira de Caruaru se trata de uma proposta de 

medida estrutural, que busca evitar, pontualmente, a entrada 

de resíduos sólidos no corpo hídrico no trecho aqui 

analisado, por isso se trata de uma estratégia a curto prazo, 

que visa conter o material descartado antes de chegar ao 

canal e, posteriormente, ao rio Ipojuca. 

As pesquisas realizadas sobre os gradis, mostraram 

que suas funções são principalmente relacionadas à 

segurança e visibilidade de ambientes de forma geral, como: 

jardins, praças, supermercados, concessionárias, 

estacionamentos, passarelas, pontes, viadutos, obras 

públicas, condomínios e parques. No entanto, este projeto 

surge como uma proposta inovadora onde a função principal 

será evitar que os resíduos sólidos indesejáveis e prejudiciais 

ao sistema, possam atingir o rio, proporcionando, por sua 

vez, a diminuição no acúmulo desses resíduos no canal, 

contribuindo diretamente com a limpeza do ambiente e com 
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a desobstrução da passagem da água pelo leito do canal, ao 

passo que também proporcionará significativa melhoria 

visual ao ambiente, devido à sua estética agradável, após a 

instalação. 

 
PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DO GRADIL DE 
CONTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

O tipo de gradil proposto para compor o projeto já é 

bastante utilizado no Brasil e também em Pernambuco, seja 

por empresas privadas ou órgãos públicos. As especificações 

seguem padrões comerciais estabelecidos, a exemplo do 

manual de instalação de gradil Morlan e o orçamento foi 

realizado pela empresa: Belgo cercas Recife comércio de aço 

e madeira LTDA. 

O sistema completo é composto por painéis (com 

arame de aço galvanizado por imersão à quente e revestidos 

com poliéster através de pintura eletrostática), postes (com 

aço zincado por imersão à quente e revestidos através de 

pintura eletrostática), tampa para os postes (fabricada em 

polipropileno com anti UV) e fixadores de poliamida para 

fixar os painéis nos postes. 

A malha que compõe o painel possui seção de 5 x 20 

cm (largura x altura), o painel, denominado pela empresa 
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Belgo de: PN Belgo slim, possui 2,03 m de altura, que define 

a altura do gradil. Os postes são denominados de: PT Nylofor 

BC, possuem seção de 40 x 60 mm e 2,60 m de altura. Para 

cada poste da altura escolhida é utilizada uma tampa na parte 

superior, e 6 fixadores, segundo o manual de instalação de 

gradil Morlan, que também especifica a distância de eixo a 

eixo dos postes a serem instalados, que deve ser de 2,52 m. 

O fixador Nylofor já é vendido junto com os parafusos e 

possui a mesma seção do poste (40 x 60), assim como as 

tampas Nylofor. 

O trecho proposto para instalação do gradil de 

contenção envolve parte do canal pluvial que passa pela feira 

livre e feira da sulanca de Caruaru e possui um perímetro de 

270 m. Dessa forma, serão necessários 109 postes, 109 

tampas, 654 fixadores e 108 malhas. O orçamento, fornecido 

pela empresa Belgo, pode ser observado conforme a Erro! 

Fonte de referência não encontrada.1. 
 

Tabela 5: Orçamento do gradil de contenção de resíduos sólidos. 

Descrição do 
produto/serviço 

Uni
dad

e 

Quan
tidad

e 

Valor 
unitári

o 

Valor 
total 
(R$) 

Fixador Nylofor 
poliamida c/ paraf 
branco 40x60mm 

Un 654 9,30 6.082,2
0 
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Tampa Nylofor 
poliamida branco 
40x60mm 

Un 109 3,50 381,50 

PT Nylofor BC - 
40x60mm 2,60 - BR L 

Un 109 127,00 13.843,
00 

PN Belgoslin 5x20cm 
2,03m BR 

Peç
a 

108 450,00 48.600,
00 

Serviço Un 1 
 

13.500,
00 

Total 
   

82.406,
70 

Fonte: Autor (2019). 

 

Esta proposta conta com a colaboração da prefeitura 

para fazer a manutenção do local, recolhendo o lixo que 

ficará preso no gradil e disponibilizando lixeiras em torno do 

canal, que poderão ser instaladas no próprio gradil, para que 

a população evite a disposição do lixo nas ruas ou por cima 

do gradil de contenção.  

Afim de atender todo o ambiente de projeção de 

gradil, serão disponibilizadas 27 lixeiras, fixadas a ele, a cada 

10 m lineares. O custo total das lixeiras foi estimado através 

da consulta à empresa: lojas americanas, que dispõe de 

lixeiras papeleiras com suporte, com capacidade para 50 

litros, onde cada uma custa R$ 128,52, totalizando R$ 

3.470,04. A manutenção do local poderá ser feita 

diariamente pela equipe de limpeza urbana responsável pelo 
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local do parque 18 de maio, com a mesma frequência já 

existente, inclusive nos dias de feiras, quando a limpeza e 

manutenção são concentradas especialmente no local da 

feira, após seu encerramento. Dessa forma, a manutenção 

não representará aumento de custos, mas diminuirá por 

diminuir gastos com a limpeza do canal e do rio Ipojuca, por 

isso o custo total para a realização desta proposta será a soma 

do orçamento do gradil e das lixeiras, sendo o seu valor 

calculado em: R$ 85.876,74. 

 
PROPOSTA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PLACAS EDUCATIVAS 
 

Esta medida visa despertar a atenção da população 

para a revitalização do rio Ipojuca e para a manutenção da 

limpeza urbana na região do parque 18 de maio. Para isso, 

conta com a estratégia de constranger as pessoas que passam 

pelo local, para que assim, não joguem lixos ou outros 

materiais nas ruas, no canal, ou no rio. 

Foi observado que já existem algumas placas 

disponibilizadas pela prefeitura ao redor do canal pluvial, 

com conteúdo de incentivo à preservação ambiental, porém, 

apesar da presença das placas, a quantidade de lixo disposto 

no local ainda é visivelmente expressiva, por isso, a proposta 
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de instalação de novas placas busca conteúdos mais 

impactantes sobre as questões ambientais, que proporcionem 

maior visibilidade e interesse imediato das pessoas. Sendo 

assim, algumas sugestões de mensagens foram criadas com 

ênfase nos problemas causados pelo acúmulo de lixo no rio, 

que podem ser visualizadas na Figura17. 

 
Figura 20: Sugestões de mensagens para as placas educativas. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Uma das medidas utilizadas nesta proposta é a 

disposição de algumas lixeiras externas, de aço, que deverão 

ficar em pontos estratégicos que tenham maior fluxo de 
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pessoas, contendo a seguinte mensagem: "Veja aqui. Este 

lixo poderia estar no rio ou no oceano!". A intenção da 

mensagem é demonstrar a eficiência da implantação das 

medidas estruturais e não estruturais adotadas neste projeto, 

mostrando o lixo que foi recolhido das lixeiras e do gradil de 

contenção do canal pluvial, para que as pessoas percebam os 

resultados das ações realizadas naquele local e, dessa forma, 

possam ser incentivadas a contribuir ainda mais para a 

manutenção da limpeza naquele ambiente. Por tanto, 

percebe-se que todas as propostas apresentadas neste 

trabalho estão associadas, e só atingirão real eficiência se 

forem desenvolvidas em conjunto, e para isso, será 

fundamental a participação e empenho da prefeitura de 

Caruaru. 

O orçamento das placas educativas de sinalização foi 

realizado através da internet, pela empresa: Brainbuilder, 

localizada em Recife-PE. Para as lixeiras de aço, serão 

estimadas 5, ficando fixas próximas ao canal para facilitar a 

compreensão de que aquele lixo foi coletado no local e antes 

que chegasse ao rio Ipojuca. O orçamento das mesmas foi 

feito através da empresa: lojas americanas. Ambos podem 

ser visualizados na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 
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Tabela 6: Orçamento da instalação de placas educativas e lixeiras 
de aço 

Descrição do 
produto/serviço 

Uni
dad

e 

Quant
idade 

Valor 
unitári

o 

Valor 
total 
(R$) 

placas educativas de 
sinalização 26x17 cm 

Un 100 6,99 699,00 

Serviço Un 100 2,00 200,00 
lixeiras de aço Un 5 165,46 827,30 
Serviço Un 5 40,00 200 

Total Un 1 
 

1.926,30 
Fonte: Autor (2019). 

 
CENÁRIOS DE ANÁLISE DA VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA DE IMPLEMENTAÇÃO 
DAS ESTRATÉGIAS ESCOLHIDAS 
 
Viabilidade técnica 

 
Ao analisar a eficiência das estratégias escolhidas, 

considerando as utilizadas em outros trabalhos já citados 

anteriormente, percebe-se a possibilidade de alcançar 

elevada redução de resíduos sólidos no trecho do canal que 

passa pela feira de Caruaru e deságua no rio Ipojuca, pois se 

trata de propostas já trabalhadas e que apresentaram efeitos 

positivos com relação ao tema: acúmulo de lixo em rios e 

canais urbanos. 
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A disposição dos materiais e meios para a elaboração 

de cada proposta, viabiliza, tecnicamente, a implantação de 

todo o projeto, tendo em vista a realidade de aquisição dos 

materiais para o gradil de contenção em empresas existentes 

no próprio Estado, que também disponibilizam a instalação 

em curto período de tempo, assim como a aquisição das 

placas e lixeiras, que podem ser feitas pelo mesmo 

procedimento já utilizado pela prefeitura, e ainda, a 

disponibilidade do pessoal das Secretarias envolvidas neste 

projeto, que já compõem o quadro de servidores da própria 

prefeitura, facilitando, entretanto, a realização do projeto de 

conscientização sobre educação ambiental. 

Embora o projeto de instalação do gradil represente 

uma proposta inovadora, por ser instalado ao redor do canal, 

diferentemente dos projetos utilizados com barreiras dentro 

do corpo hídrico, em sua seção transversal, uma comparação 

com estes, permite perceber que o material que chega ao 

canal diariamente, oferecendo riscos à saúde da população, 

além de gastos com limpeza e obstrução da passagem das 

águas da chuva, seja impedido pelo gradil, juntamente com 

as lixeiras presentes em seu entorno. Vale ressaltar que a 

efetividade dessa proposta depende da execução das outras 

duas, pois embora a presença do gradil indique maior 
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eficiência imediata na diminuição do lixo, a instalação das 

placas educativas e das lixeiras tende a coletar o lixo mesmo 

antes de chegar a ser bloqueado pelo gradil. Já a médio e 

longo prazo, o projeto de conscientização se caracteriza 

como uma campanha educativa e visa a mudança de hábitos 

da sociedade, e por esse motivo, pode ser a proposta mais 

promissora dentre as três apresentadas. 

A proposta de instalação das placas é uma medida 

bastante difundida no mundo, que serve de sinalização para 

o descarte correto do lixo. Com o objetivo de conscientizar a 

população com simples dicas sobre a educação ambiental, 

esta proposta ajuda a melhorar a qualidade de vida e evitar 

doenças, através da mudança no hábito de descarte 

inadequado de resíduos sólidos. Também gera uma relação 

positiva entre a população e a prefeitura, por mostrar que o 

poder público está presente e atento sobre a limpeza urbana 

naquela região. Contudo, se trata de uma medida de fácil 

execução, pela sua simples aplicação e tempo de instalação 

das placas, caracterizando sua viabilidade técnica. 
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Cenários de avaliação da viabilidade econômica 
 
Para estabelecer a viabilidade econômica da 

implantação associada das três propostas, foram elaborados 

dois cenários de possíveis resultados adquiridos, o primeiro 

considerando 45% de diminuição de resíduos sólidos no 

canal, e o segundo considerando 90%. 

 
Para um cenário de 45% 

 
Para uma projeção de 45% de efetividade através da 

implantação das estratégias escolhidas, considerando que 

esta porcentagem representa a diminuição da entrada de 

resíduos sólidos no trecho considerado, dos 4 caminhões de 

6 m3 de lixo, que são retirados semanalmente do canal do 

parque 18 de maio, totalizando 24,00 m3 de lixo, 45% deste, 

ou seja, 10,80 m3 serão recolhidos antes de chegarem ao 

canal. Considerando todo o projeto, para efeitos de cálculo, 

apenas na área de instalação do gradil, ou seja: 1/3 do canal 

que passa pela feira e gera o acúmulo de lixo local, então 3,6 

m3 de lixo serão evitados no mesmo. Entretanto, serão 

economizados R$ 580,56 mensalmente com a instalação do 

gradil. Isso representa uma economia de R$ 6.966,72 ao ano. 
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A viabilidade econômica é encontrada a partir da 

análise de custos, comparando-os antes e depois da 

implantação das propostas de intervenção, assim, todo o 

sistema de instalação do gradil de contenção custa R$ 

85.876,74, que somados aos R$ 1.926,30, referentes à 

confecção e instalação das lixeiras e placas educativas, 

representam um custo total de R$ 87.803,04 

(desconsiderando custos relativos à proposta do projeto de 

conscientização, em função de sua composição com recursos 

já existentes pela prefeitura). Considerando ainda que a 

economia gerada em função da diminuição do acúmulo de 

resíduos sólidos no canal, seja de R$ 6.966,72 ao ano, prevê-

se um tempo de retorno dos investimentos de 12 anos e 6 

meses, ou seja, após este período, todo o investimento gerado 

terá seu valor devolvido ao cofre público municipal. 

 
Para um cenário de 90% 
 

Para uma projeção de 90% de efetividade, 

considerando o mesmo trecho do canal e as mesmas 

condições de custos e serviços, considerando também esta 

porcentagem como a diminuição da entrada de resíduos 

sólidos no trecho considerado, dos 4 caminhões de 6 m3 de 

lixo, que são retirados semanalmente daquele trecho, 
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totalizando 24 m3 de lixo, 90% deste, ou seja, 21,6 m3 serão 

recolhidos antes de chegarem ao canal. Considerando, para 

o projeto, o mesmo 1/3 do canal que passa pela feira e gera 

o acúmulo de lixo local, então 7,2m3 de lixo serão evitados 

no mesmo. Sendo assim, serão economizados R$ 1.161,12 

mensalmente com a instalação do gradil. Isso representa uma 

economia de R$ 13.933,44 ao ano. 

 A comparação dos custos referentes à limpeza 

do canal, antes e depois da implantação das propostas de 

intervenção, mostra a análise econômica. Assim, todo o 

sistema de instalação do gradil de contenção custa R$ 

85.876,74, que somados aos R$ 1.926,30, referentes à 

confecção e instalação das lixeiras e placas educativas, 

representam um custo total de R$ 87.803,04 (também 

desconsiderando custos relativos à proposta do projeto de 

conscientização, em função de sua composição com recursos 

já existentes pela prefeitura). Considerando ainda que a 

economia gerada em função da diminuição do acúmulo de 

resíduos sólidos no canal, seja de R$ 13.933,44 ao ano, 

prevê-se um tempo de retorno dos investimentos de 6 anos e 

3 meses, ou seja, após este período, todo o investimento 

gerado terá seu valor devolvido ao cofre público municipal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O monitoramento do ponto selecionado apontou que 

os resíduos sólidos acumulados no canal não eram oriundos 

do esgotamento sanitário, mas sim de arremessos dos 

feirantes, consumidores e população em geral. A ação dos 

ventos também contribui para o grande volume de resíduos 

encontrados no canal. Diante dessa constatação, a rede não 

se mostra como solução viável para o trecho estudado, mas 

sim outras estruturas que venham a ter mais eficiência. 

Como medidas estruturais, a respeito da eliminação 

do acúmulo de lixo, ações instantâneas e com resultados 

rápidos podem ser desenvolvidas, afim de contribuir ainda 

mais para a manutenção da limpeza do canal e do ambiente, 

além de técnicas para reaproveitamento do material coletado 

que possa ser reciclado. 

Os containers de coleta são contentores de lixo 

adequados para ambientes com alta geração de resíduos 

coletados de forma mecanizada, que podem ser móveis ou 

fixos. Aderir a estes containers ajudará a coleta diária de 

resíduos, principalmente em dias de feiras, que aumentam 

expressivamente a quantidade gerada. Para isso, é preciso 

planejar um força-tarefa com o pessoal responsável pela 
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limpeza do parque 18 de maio, para se concentrarem nos 

pontos de maior poluição, ou ainda aumentar o número 

destes, afim de realizar a coleta em períodos mais curtos, 

evitando um acúmulo maior de lixo, durante e depois das 

feiras. 

Outra medida que contribuirá muito com a 

sustentabilidade será a coleta seletiva, que pode ser realizada 

em conjunto com as estratégias de mitigação deste trabalho, 

utilizando lixeiras apropriadas para a seleção dos tipos de 

resíduos, separando os orgânicos dos inorgânicos, para que 

se sejam devidamente reciclados, a fim de que possam ser 

reutilizados para a mesma finalidade ou de formas diferentes. 

Por fim, como existe grande deposição de esgotos 

diretamente nos canais e no rio Ipojuca, um dos grandes 

problemas de poluição são provenientes dessa falha no 

sistema de esgotamento básico da cidade, por isso uma 

medida de grande relevância e que extinguiria a poluição e 

revitalizaria o rio, seria o desenvolvimento de um projeto de 

saneamento básico, para coletar toda água residuária, tratar e 

devolver ao rio, além de desenvolver ações para que os 

órgãos públicos pudessem fiscalizar as comunidades 

ribeirinhas que insistem em direcionar as tubulações de 

esgotos para os canais pluviais e para o rio Ipojuca.  
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RESUMO 
 
O saneamento básico se caracteriza pelo conjunto de 
infraestruturas responsáveis por promover melhoras na 
qualidade de vida populacional e saúde pública por meio de 
fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, 
drenagem urbana e coleta e resíduos sólidos. No Brasil, o 
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saneamento básico foi instituído a partir do Plano Nacional 
de Saneamento Básico (PLANSAB), em 2013 e definido a 
partir da Lei Nº 11.445/2007 de saneamento urbano. A 
ausência ou precariedade de saneamento é uma realidade que 
permeia os municípios brasileiros e representa significante 
fator de risco a saúde humana, sendo por essa razão 
importante o desenvolvimento de mecanismos que forneçam 
informações acerca das condições de saneamento das 
diversas localidades, afim de se torne possível a análise e 
tomada de decisão a partir das necessidades de saneamento 
observadas. Este trabalho, se constitui pela avaliação das 
condições de saneamento do município de Cupira – PE, a 
partir dos indicadores de saneamento do Sistema Nacional 
de Informações Sobre Saneamento identificando, a partir dos 
indicadores de saneamento, suas maiores fragilidades. A 
metodologia utilizada para o trabalho foi composta por 
etapas, sendo configurada inicialmente pela 
contextualização e apresentação do tema, seguida pela 
fundamentação teórica a partir de materiais científicos, 
coleta de dados por meio das plataformas eletrônicas do 
IBGE e SNIS, seguida da apresentação e discussão dos 
resultados, que culminaram nas considerações finais da 
pesquisa, onde foi possível concluir que o saneamento básico 
do município de Cupira – PE, possui diversas ineficiências 
que implicam em eventuais problemas de saúde pública e na 
necessidade de investigação e  planejamento de ações 
estruturais e educativas para o melhoramento do perfil do 
saneamento e consequentemente da qualidade de vida dos 
moradores do município. 
 
Palavras-chave: Saneamento básico. Indicadores do SNIS. 
Saúde Pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

O saneamento ambiental se caracteriza como o 

conjunto de ações socioeconômicas que têm como objetivo 

chegar a níveis crescentes da salubridade ambiental de forma 

que seja possível promover a saúde, melhorar a qualidade de 

vida da população e facilitar a atividade econômica de uma 

região. No Brasil, o saneamento básico configura-se como o 

conjunto dos serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais que visam garantir os objetivos do saneamento 

através do abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos 

sólidos e de águas pluviais, melhorando a condição de vida, 

tanto nos centros urbanos quanto nas comunidades (MS, 

2002). 

Atualmente, o Brasil tem como norteador do 

saneamento básico o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB) que foi instituído em 2013 e apresenta o 

panorama do saneamento básico no país abordando 

estratégias para melhora do desenvolvimento do saneamento 

para o futuro. O enfoque do PLANSAB é promover aquilo 

que prega a Política Urbana (Lei Nº 10.257/2001) que prevê 
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a garantia ao direito ao saneamento para todos, tendo suas 

diretrizes definidas a partir da Lei Nº 11.445/2007 de 

saneamento urbano (NIRAZAWA e OLIVEIRA, 2018). 

Ainda assim, Pena (2015) afirma que nem todos os 

brasileiros possuem acesso ao saneamento básico e essa 

problemática influência de forma indissociável a saúde 

pública do país. São multifatoriais os aspectos ambientais 

que interferem na saúde humana e grande parte desses 

fatores constituem-se de problemas ambientais que se 

relacionam à precariedade ou a falta de saneamento básico, 

como a poluição ou contaminação na captação de água para 

o abastecimento humano, poluição de rios e lagos, 

contaminação do solo e o desenvolvimento de doenças 

vinculadas ao abastecimento de água deficiente, 

contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de 

moradia.  

Segundo Nirazawa e Oliveira (2018), o 

monitoramento do saneamento dos municípios é um 

instrumento essencial para o desenvolvimento de melhorias 

neste setor, pois, esse permite o planejamento de metas e 

ações específicas que embasam as políticas públicas de 

saneamento de uma região. O Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento (SNIS) disponibiliza em sua 
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plataforma digital, indicadores sobre as condições de 

serviços de saneamento municipais de todo Brasil, 

facilitando o acesso dos dados a partir das informações 

prestadas pelas agências reguladoras dos serviços de 

saneamento dos municípios (SNIS,2019). 

Assim, o acesso a ferramentas de avaliação, como os 

indicadores de saneamento, torna-se democrático e passa a 

fundamentar o norteamento e parametrização de subsídios 

informativos à tomada de decisão de gestores, sendo 

precedentes de mobilizações para o estabelecimento de 

condições sanitárias mais satisfatórias nas cidades 

brasileiras. 

Diante o exposto, percebe-se a importância em 

analisar as condições situacionais do saneamento de uma 

região afim de estabelecer procedimentos e ações que 

possam promover a melhora do saneamento de um 

município e consequentemente a qualidade de vida de seus 

moradores. Por essa razão, este trabalho surge com a 

intenção de avaliar as condições atuais dos serviços de 

saneamento básico no município de Cupira - Pernambuco, 

identificando, a partir dos indicadores de saneamento, suas 

maiores fragilidades. 
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MÉTODOLOGIA 
 

O trabalho aqui apresentado foi composto por cinco 

estruturas elementares representadas em etapas no 

fluxograma da Figura 1, sendo a etapa 1 destinada a 

apresentação e contextualização do tema, a Etapa 2 diz 

respeito aos tópicos que compõe o referencial teórico e 

fundamentação do trabalho, Etapa 3 consiste na coleta de 

dados, Etapa 4 apresentação e discussão dos resultados 

obtidos e por fim na Etapa 5 onde são realizadas as 

considerações finais resultantes do processo de pesquisa. 

 
Figura 1 - Fluxograma de pesquisa. 

 
Fonte: Autor (2020).  
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Caracterização da área de estudo 
 

O município adotado para esta pesquisa denomina-se 

Cupira e está localizado no estado de Pernambuco na 

Mesorregião do Agreste Pernambucano (IBGE, 2020), como 

mostra a Figura 2. A motivação da escolha do município se 

deu a partir da constatação da ausência de estudos acerca do 

saneamento do município, não havendo disponibilidade de 

material para pesquisas acadêmicas ou subsídios para 

discussão sobre a situação de saneamento atual do 

município, dificultando assim, a análise das condições de 

saneamento de Cupira e a proposição de melhoras.  
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Figura 2 - Localização do município de Cupira – PE.

Fonte: Autor (2020).  
 

De acordo com o IBGE (2020), o estabelecimento 

populacional de Cupira – PE iniciou por volta de 1981 ao 

redor de uma capela construída próximo a uma árvore 

frondosa, onde passaram a habitar abelhas conhecidas por 

Cupira, originando o nome do município que possui 

atualmente cerca de 24.107 de habitantes.  

Cupira – PE possui área total da unidade territorial 

estimada em 95.156 Km² e está incluído na área geográfica 

de abrangência do semiárido brasileiro, possuindo índice 
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pluviométrico inferior a 800mm. O Município encontra-se 

sob o Planalto de Borborema e apresenta relevo ondulado, 

com vegetação característica subcaducifólia (IBGE, 2020). 

Na Figura 3 é possível a observação panorâmica do 

município de Cupira – PE. 

 
Figura 3 - Imagem panorâmica do município de Cupira – PE. 

 
Fonte: IBGE (2020). 

 

As principais atividades econômicas do município de 

Cupira estão relacionadas a agropecuária e ao setor de 

confecções, sendo o Produto Interno Bruto (PIB) Per capita 

do município de 11.070,74 R$ e no ano de 2018 o salário 

médio dos habitantes de Cupira – PE estava na faixa de 1,5 
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salários mínimos, sendo o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) correspondente a 0,592 (IBGE, 

2020).  

No âmbito da saúde, Cupira possui 14 

estabelecimentos de saúde disponibilizados pelo Sistema 

Único de Saúde, e marca de 23,50 óbitos por mil nascidos 

vivos ocupando a 9º colocação do ranking estadual menor 

taxa de mortalidade infantil, de acordo com avaliação do 

IBGE no ano de 2017 (IBGE, 2020).  

 
Coleta e análise dos dados 
 

A construção da fundamentação teórica da pesquisa 

acerca do Saneamento Básico e tópicos adjacentes relevantes 

a sua avaliação foi realizada por meio de uma revisão 

bibliográfica baseada em materiais científicos e documentais 

encontradas por meio da consulta nas seguintes bases de 

dados: Scientific Eletronic Library On-line (SciELO), 

Scholar Google, Ministério do Desenvolvimento Regional, 

Secretaria Nacional de Saneamento, Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS).  

O acesso a informações históricas e estatísticas de 

caráter populacional, trabalho e rendimento, educação, 

território e ambiente, economia e saúde do município de 
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Cupira foram obtidos através das plataformas digitais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Prefeitura Municipal e Cupira (PMC), sendo fundamentais 

para a caracterização da área de estudo.  

No que tange a obtenção de dados relacionados ao 

Saneamento Básico do município de Cupira – PE, foram 

utilizados os indicadores de saneamento disponibilizados 

pelo portal eletrônico do Sistema Nacional de Informações 

de Saneamento do ano de 2019 para condições municipais 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, águas 

pluviais urbanas e resíduos sólidos, os quais foram elencados 

e discutidos a partir das perspectivas do fornecimento de 

serviços e implicações ambientais relacionadas a saúde 

populacional.  

Em relação ao atendimento dos serviços relacionados 

ao abastecimento de água, o SNIS disponibiliza 9 

indicadores de saneamento que dão dimensão quantitativa e 

percentual de aspectos como tarifa média, atendimento 

populacional, consumo médio, entre outros, como mostra o 

Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Indicadores do SNIS para água no município de Cupira 
– PE. 
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Indicadores Designação 

IN005 Tarifa média de água 

IN009 Índice de hidrometração 

IN011 Índice de macromedição 

IN022 Consumo médio percapita de água 

IN023 Índice de atendimento urbano de água 

IN044 Índice de micromedição relativo ao 

consumo 

IN049 Índice de perdas na distribuição 

IN051 Índice de perdas por ligação 

IN055 Índice de atendimento total de água 
Fonte: Autor (2020).  

 

Quanto às águas pluviais, o SNIS disponibiliza 7 

indicadores de saneamento, que abrangem desde a taxa de 

cobertura de vias públicas até o valor desembolsado no 

investimento per capta na execução de obras para o setor de 

serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

(DMAPU), como mostra o Quadro 2.  

 
Quadro 2 – Indicadores do SNIS para as águas pluviais urbanas no 
município de Cupira – PE. 

Indicadores Designação 
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IN020 Taxa de Cobertura de Pavimentação e 

Meio-Fio na Área Urbana do Município 

IN021 Taxa de cobertura de vias públicas com 

redes ou canais pluviais subterrâneos na 

área urbana 

IN040 Parcela de Domicílios em Situação de 

Risco de Inundação 

IN041 Parcela da População Impactada por 

Eventos Hidrológicos 

IN048 Despesa per capita com serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 

IN049 Investimento per capita em drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

IN053 Desembolso de investimentos per capta 
Fonte: Autor (2020).  

 

Acerca dos resíduos sólidos, são 5 os indicadores 

disponibilizados pelo SNIS, que vão desde a despesa per 

capta relacionada ao manejo dos resíduos sólidos urbanos, 

até a massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via 

coleta seletiva (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Indicadores do SNIS para resíduos sólidos no 
município de Cupira – PE. 

Indicadores Designação 

IN006 Despesa per capita com manejo de rsu em 

relação à população urbana 

IN016 Taxa de cobertura do serviço de coleta de 

rdo em relação à população urbana 

IN021 Massa coletada (rdo + rpu) per capita em 

relação à população urbana 

IN032 Massa recuperada per capita de materiais 

recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à população urbana 

IN054 Massa per capita de materiais recicláveis 

recolhidos via coleta seletiva 
Fonte: Autor (2020).  
 

Quanto aos indicadores do SNIS para esgoto com 

Cupira – PE, observa-se a disponibilidade de 5 indicadores, 

como mostra o Quadro 4.  
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Quadro 4 - Indicadores do SNIS para resíduos sólidos no 
município de Cupira – PE. 

Indicadores Designação 

IN006 Tarifa média de esgoto 

IN016 Índice de tratamento de esgoto 

IN024 Índice de atendimento urbano de esgoto 

referido aos municípios atendidos com 

água 

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água 

consumida 

IN056 Índice de atendimento total de esgoto 

referido aos municípios atendidos com 

água 
Fonte: Autor (2020). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Indicadores de Saneamento Básico Cupira – PE 
 

De acordo com as informações obtidas para o 

indicador IN005 relacionado a Tarifa média de água, 

identificou-se que a tarifa média do município responsável 

por estipular o valor médio faturado pelo prestador de 

serviço em relação ao volume faturado com o abastecimento 

de água, equipara-se ao valor estadual, diferenciando-se em 

um valor menor por cerca de R$ 0,04 por m³. 

De acordo com os dados observados no indicador 

IN009 (Índice de hidrometração), nota-se que 98,40% das 

ligações ativas em Cupira possuem hidrometração ativa de 

água, indicando um registro quase total do volume de água 

consumido nas ligações ativas, superando o percentual 

estadual de 87,73% e possuindo consumo médio per capita 

de água de 97,14 l/hab./dia.   

Em contrapartida, o IN049 (Índice de perdas na 

distribuição), indica que o percentual de água não 

contabilizado, referente a perda aparente ou perdas reais na 

distribuição é de 32,47%, e implicam no consequente 

aumento de receitas tarifárias repassadas ao consumidor. 
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O percentual de atendimento do fornecimento de 

água a área urbana e rural de Cupira, corresponde a 100% de 

acordo com o indicador IN55 (Índice de atendimento total de 

água), superando as estimativas de atendimento da Região 

Nordeste (74,21%) e Estado de Pernambuco (80,52%) em 

mais de 19%, conforme mostra o gráfico comparativo 

representado na Figura 4. 
 

Figura 4 - Comparativo percentual de atendimento ao 
fornecimento de água para o município de Cupira e demais 
localidades. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 
O atendimento total de água em relação às 

residências da zona rural e urbana do município de Cupira 

sinaliza o cumprimento de uma das principais propostas da 

Lei nº 11.445/2007, que prevê o acesso a água por parte de 
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todo contingente populacional, no entanto, os indicadores do 

SNIS para água não fornecem informações sobre a qualidade 

da água disponibilizada para a população, tornando oclusa as 

considerações sobre o acesso a água potável no município.  

Além disso, observa-se através de comunicados 

expressos pela agência reguladora do município, que o 

fornecimento de água à população de Cupira não é contínuo, 

sendo utilizado para a localidade o sistema de 

racionamento/rodizio de água, onde os moradores possuem 

acesso ao recurso por dias pré-definidos para fins de 

armazenamento (COMPESA, 2020). Esse sistema de 

distribuição de água implica na utilização de reservatórios 

que podem não ser próprios ao armazenamento da água, 

ocasionando, muitas vezes, perda por vazamento ou 

contaminação do recurso, comprometendo o uso e 

consequentemente os hábitos de higiene e consumo dos 

moradores do Município.  

Na perspectiva dos indicadores do SNIS para Águas 

Pluviais Urbanas, nota-se a partir do IN020 (Taxa de 

Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do 

Município) que somente 56,4% do município possui as vias 

públicas pavimentadas em relação ao total de vias públicas 

do município, estando abaixo do valor usual para o estado de 
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Pernambuco que, possui percentual de 76,1% de 

pavimentação de suas vias públicas.  

No entanto, o SNIS (2020), explica que as 

necessidades de pavimentação de vias públicas variam em 

conformidade com as necessidades de um município e se dão 

de forma progressiva, não limitando a interpretação do 

IN020 apenas à perspectiva positiva ou negativa.  

De acordo com a Prefeitura Municipal de Cupira, os 

processos de pavimentação e saneamento de diversas 

localidades da cidade encontram-se em andamento, sendo 

reflexo das metas de melhora da qualidade de vida da 

população relacionadas a mobilidade e combate a 

proliferação de vetores de doenças (PMC, 2020).  

Em um cenário em que há total pavimentação das 

vias públicas do município, o índice de permeabilidade do 

solo seria afetado, sendo necessário também o 

desenvolvimento de projetos para canalização das águas 

pluviais para manejo apropriado para prevenção de episódios 

de alagamentos nas vias. Atualmente, a cobertura das vias 

públicas com canais subterrâneos destinados ao escoamento 

e manejo de águas pluviais de Cupira, identifica-se através 

do indicador IN021 (Taxa de cobertura de vias públicas com 

redes ou canais pluviais subterrâneos na área urbana) que há 
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somente 17,1% de correspondência dessa infraestrutura 

urbana em relação a todas as vias públicas do município. 

Para o indicador IN021 (Taxa de cobertura de vias 

públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na área 

urbana), o SNIS (2020) orienta que para a “análise desse 

indicador deve-se ressaltar que não existe uma taxa ideal de 

vias com redes ou canais subterrâneos, pois a instalação 

dessas infraestruturas depende de outras características da 

região onde o projeto está inserido, como o regime de chuvas 

local, o comportamento do terreno e a ocupação urbana “. 

Diante disso, observa-se que Cupira não possui 

registros usuais/recorrentes de cheias ou alagamentos no 

município e por essa razão a população atingida por eventos 

hidrológicos é correspondente a 0%, de acordo com o 

indicador IN041 (Parcela da População Impactada por 

Eventos Hidrológicos), sendo esse fator ponto de indicação 

de que as necessidades relacionadas ao manejo de águas 

pluviais do município estão sendo atendidas.  

No tocante dos indicadores relacionados aos resíduos 

sólidos, se obtém através do IN016 (Taxa de cobertura do 

serviço de coleta de RDO em relação à população urbana) 

que 97,88% da população urbana do município de Cupira é 

atendido pelo serviço de coletas domiciliares porta a porta, 
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estando de acordo com os valores referentes à cobertura 

urbana para o Estado de Pernambuco, Região Nordeste e do 

Brasil como um todo, conforme mostra a Figura 5.  

 
Figura 5 - Comparativo percentual da taxa de cobertura de coleta 
de RDO em Cupira e demais localidades.  

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Durante verificação dos indicadores de resíduos 

sólidos do SNIS para Cupira – PE, não foram identificadas 

informações relacionadas a coleta de resíduos domiciliares 

(RDO) para zona rural, ou massa proveniente de coleta 

seletiva, indicando provável ausência da prestação de serviço 

relacionada a esses tópicos.  

No entanto, os resíduos produzidos pelas 

comunidades rurais, sejam domiciliares ou fruto das 

atividades de agricultura ou pecuária, apresentam grande 

potencial danoso ao meio ambiente e a vida humana. Por se 
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tratar de um município cujas atividades econômicas 

principais se relacionam a agricultura e pecuária, reitera-se 

ainda mais a necessidade do fornecimento dos serviços de 

coleta de forma devida na região rural de Cupira – PE. 

 
Esgotamento sanitário em Cupira-PE 
 

Observando-se os indicadores relacionados a esgotos 

em Cupira, nota-se que o IN006, que indica o valor médio 

faturado pelo prestador diante o volume faturado com o 

serviço de esgoto, aponta que a tarifa média no município de 

Cupira é igual ao valor adotado para todo Estado de 

Pernambuco, 3,68 R$ por metro cúbico (m³).  

Em relação ao atendimento do serviço de 

esgotamento sanitário do município, observa-se que segundo 

o IBGE, 79,9% do município de Cupira conta com 

esgotamento sanitário adequado. No entanto a partir da 

observação do indicador do SNIS IN024 para esgoto no 

município de Cupira, observa-se inconsistência em relação 

ao dado apresentado pelo IBGE.  

O indicador IN024, que representa a parcela da 

população urbana que é atendida efetivamente pela rede 

coletora de esgoto com ou sem tratamento, em relação à 

população urbana residente que respondeu o SNIS no ano de 
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referência. De acordo com IN024 do Município, apenas 

32,18% da população urbana possui atendimento urbano de 

esgoto, estando bem abaixo da média Nacional de 60%. Em 

diversos pontos do município é possível observação de 

esgoto a céu aberto, conforme mostra o destaque em amarelo 

na Figura 6.  

 
Figura 6 – Área em amarelo destacando a existência de esgoto à 
céu aberto na fotografia de rua em Cupira- PE. 

 
Fonte: PMC (2020). 

 

A precariedade no atendimento populacional quanto 

a esgotamento sanitário reflete no aumento dos fatores de 
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risco à saúde humana, como aumento da incidência de 

doenças relacionadas às fezes, proliferação de vetores de 

doenças e contaminação do solo, lençóis freáticos e rios.  

A poluição de águas por ausência de esgotamento 

sanitário apropriado é uma problemática que faz parte da 

realidade de Cupira- PE, pois, o rio Panelas, afluente da 

Bacia do Una, apresentou em relatório de monitoramento da 

qualidade da água desenvolvido pela Companhia 

Pernambucana de Meio Ambiente e Diretoria de Recursos 

Hídricos e Florestais no ano de 2018, indícios de poluição 

causados principalmente por efluente doméstico e 

agroindustrial. 

A poluição do Rio Panelas compromete 

principalmente a qualidade de vida da população que mora 

nas proximidades das margens do rio em Cupira e fazem uso 

eventual da água para fins de consumo e pesca, vivenciando 

além do odor característico da água poluída, os riscos de 

saúde provenientes da poluição presente na água. 

A respeito do esgoto coletado, o indicador IN026 

aponta que 75,64% do volume de esgoto coletado em rede, 

foi submetido a tratamento. Para Costa et al. (2013), o 

indicador IN016 pode apresentar distorções quanto a 

realidade, isso porquê “ se for tratado todo o esgoto de um 
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município que coleta 2% do total gerado pela população, seu 

indicador apresentará um índice de tratamento de esgoto no 

município de 100%, quando na realidade 98% do esgoto 

produzido pela população nem ao menos chega às 

dependências da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do 

prestador de serviços. 

O IN046 foi desenvolvido no intuito de amenizar a 

disparidade citada anteriormente, sendo assim, expressa o 

percentual do volume de esgoto que foi submetido a 

tratamento em relação ao volume de esgoto gerado. De 

acordo com Costa et al. (2013), um índice de tratamento de 

esgoto satisfatório se dá a partir da correspondência de 75% 

de volume gerado tratado, portanto, considerando que o 

IN046 afirma que apenas 31,49% do volume de esgoto 

proveniente do consumo de água é tratado em Cupira-PE, 

podemos considerar o serviço de tratamento ineficiente e 

potencialmente danoso ao meio ambiente.  

A respeito do produto final do tratamento de esgoto 

bem como da qualidade da água que abastece Cupira-PE não 

há indicadores fornecidos pelo SNIS e dessa forma, não é 

possível a análise do padrão da água em ambas situações. 

 
Saneamento básico e saúde em Cupira - PE 
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A precariedade dos serviços de saneamento básico é 

recorrente, principalmente, nos pequenos municípios 

brasileiros. No município de Cupira - PE, as principais 

deficiências relacionadas ao saneamento dizem respeito ao 

abastecimento inconsistente de água e ausência de 

esgotamento sanitário adequado que leva a ocorrência da 

proliferação de doenças ou surgimento fatores de risco a 

saúde humana. 

A problemática relacionada ao racionamento do 

fornecimento de água afeta, diretamente, aos hábitos de 

higiene doméstica, que são fundamentais para a profilaxia de 

doenças feco-orais, virais e demais origens que são 

controladas pela higiene realizada com água (RIBEIRO e 

ROOKE, 2010).  

No ano de 2020, entre as doenças virais que afetam a 

saúde pública em caráter mundial, destaca-se a pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19) que é responsável pela 

ocorrência da doença infecciosa denominada como COVID-

19, caracterizada por promover o considerável aumento do 

número de mortes e internações relacionadas à problemas 

respiratórios em todo o mundo (OMS, 2020). 

No município de Cupira - PE, o combate ao COVID-

19 é norteado principalmente pelos princípios de prevenção 
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promovidos pela higienização, uso de Equipamentos de 

Proteção e isolamento social. Na Figura 7, pode-se observar 

a higienização de ambientes públicos feita com uso da água, 

reiterando a importância de um fornecimento regular de água 

para manutenção da saúde pública.  

 
Figura 7 - Higienização do ambiente de feira durante Pandemia de 
Coronavírus na cidade de Cupira-PE.

 
Fonte: PMC (2020). 

 

Além da importância do acesso a água, é válido 

destacar a necessidade da distribuição de água em boa 

qualidade para o consumo populacional. Ribeiro e Roocke 

(2010), alertam sobre a alta incidência de doenças 

ocasionadas pela contaminação da água por microrganismos, 

como diarreias, amebíase, entre outras, que comprometem a 
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qualidade de vida da população e consequentemente 

influenciam os índices de mortalidade.  

De acordo com os dados de Saúde obtidos através do 

IBGE para o município de Cupira- PE, o município apresenta 

uma taxa de 23,50 óbitos infantis em relação ao nascimento 

de cada mil crianças, ocupando a posição número 65, no 

ranking Estadual com 185 municípios. Quanto aos números 

relacionados a episódios de diarreia, Cupira - PE se 

caracteriza como o município de menor número incidência 

de internações por diarreia da microrregião, com 0,7 

internações a cada mil habitantes (IBGE, 2020). 

Quanto ao esgotamento sanitário do Município, 

evidenciou-se grande carência no atendimento populacional. 

Segundo Maciel et al. (2015) ausência ou ineficiência de um 

sistema de esgotamento sanitário próprio é um dos principais 

determinantes para a verificação do aumento da incidência 

de doenças relacionada com as fezes e descontrole da 

população de vetores em uma localidade. 

Além disso, Ribeiro e Roocke (2010) afirmam que se 

identificam ainda, que a exposição de esgoto a céu aberto 

causa o aumento da proliferação de insetos e roedores, que 

por sua vez   trazem consigo a presença de fatores de risco à 

saúde humana.  
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No que tange o setor de serviços de resíduos sólidos 

urbanos do município de Cupira – PE, houve ausência na 

disponibilização de indicadores do SNIS, dificultando assim 

a interpretação das condições de saneamento do município 

em relação a esse tópico. 

São muitas as doenças e as problemáticas 

relacionadas a saúde pública e o lixo, pois, o descarte e a 

disposição final inadequada de lixo podem provocar a 

poluição do solo e das águas subterrâneas, facilitar a 

ocorrência de eventos hidrológicos como enchentes e 

alagamentos, aumento da produção de gases tóxicos, além de 

ser um dos principais percussores do aumento da 

proliferação de vetores de doenças, como o mosquito 

transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya (MS, 2020).  

No Estado de Pernambuco, a ocorrência das doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti corresponde a 

uma preocupação de saúde pública. De acordo com a 

Secretaria de Saúde Estadual, de 30 de dezembro de 2018 a 

17 de agosto de 2019, foram notificados mais de 43.992 

casos de dengue, observando-se também casos de Dengue 

Hemorrágica no município de Cupira – PE (G1, 2019).  

Diante o exposto, embora algumas informações 

acerca do saneamento de Cupira, como os dados referentes a 
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coleta de resíduos na zona rural e destinação de resíduos, não 

se encontrem disponíveis no SNIS, é possível afirmar que o 

existem indícios de que as atuais condições de saneamento 

do município impacta diretamente no perfil de saúde pública 

de Cupira, sendo possível dizer que a saúde reflete 

diretamente às condições de saneamento e pode fornecer 

diferentes parâmetros de análise das medidas sanitárias que 

devem ser planejadas e executadas na localidade.  

 
Sugestões de programas de educação ambiental 
 

Observando a realidade social e econômica que 

permeia o município de Cupira – PE, são interessantes o 

desenvolvimento de ações educativas que possam subsidiar 

mudanças efetivas na saúde local, como:  

• O desenvolvimento por parte do Governo Municipal 

de oficinas educativas acerca do descarte apropriado 

de resíduos sólidos e reciclagem, visando reduzir o 

acúmulo de lixo em locais inapropriados e incentivar 

a prática da reciclagem voluntária. 

• Ação de promoção da temática da higiene como 

medida preventiva à ocorrência de doenças 

enfatizando a profilaxia contra verminoses, 

parasitoses, viroses, entre outras, em uma oficina 
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acerca de cuidados pessoal e domiciliar, impactando 

na redução dos problemas de saúde pública do 

município.  

Promover mobilizações educativas (palestras e rodas 

de conversa) sobre o esgotamento sanitário de Cupira – PE, 

destacando as implicações gerais, como conceituações, 

definição da importância, cuidados necessários para 

manutenção do uso do sistema de esgotamento, 

entendimento das políticas de saneamento, entre outros 

tópicos que promovam a conscientização sobre aspectos 

compositores do setor de esgotamento sanitário do 

Município facilitando o processo de adequação da 

implementação. 

 
CONCLUSÕES 
 

Através desse estudo, evidenciou-se que apesar da 

disponibilização de indicadores através do SNIS, há uma 

necessidade considerável da melhora no fornecimento de 

dados de saneamento pelas agências reguladoras e órgãos 

encarregados, para que seja possível uma avaliação mais 

detalhada das condições de saneamento do Município de 

Cupira – PE.  
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Diante as condições de saneamento observadas por 

meio dos indicadores do SNIS, foi possível identificar pontos 

de fragilidade no saneamento do Município, principalmente 

no que tange o setor de esgotamento sanitário, cujo impacto 

pode ser verificado através da observação da poluição de 

afluentes municipais e da incidência de doenças relacionadas 

a precariedade ou falta de saneamento. 

Por fim, conclui-se a partir dessa pesquisa que o 

saneamento básico em Cupira-PE está em processo de 

progresso e que ainda apresenta ineficiência em diversos 

setores, sendo demonstrado, através das informações obtidas 

através dos indicadores do SNIS que são necessários a 

investigação e o planejamento de ações estruturais e 

educativas para o melhoramento do perfil do saneamento e 

consequentemente da qualidade de vida dos moradores do 

município. 
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RESUMO 
 
O processo de urbanização desordenada reflete a realidade 
de muitas cidades brasileiras. Sabe-se que o uso irregular do 
solo acarreta uma série de problemas para a população, 
dentre estes: a impermeabilização do espaço urbano que 
impossibilita na maioria das vezes a infiltração de água 
pluviais e, consequentemente, causa fenômenos como 
alagamentos e inundações. Os eventos de chuvas intensas 
registradas em Santa Cruz do Capibaribe ressaltam a 
importância desse estudo em vista dos prejuízos sofridos 
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pela população atingida por esses fenômenos. Diante do 
exposto faz-se necessário respostas quanto aos progressos 
dos desastres em detrimento da falta e/ou deficiência do 
sistema de drenagem urbana e os impactos socioeconômicos 
para a população. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é 
analisar a dinâmica do crescimento populacional e relacionar 
os impactos decorrentes desse processo. Pretende-se 
entender como ocorre os desastres naturais e seus efeitos e, 
a partir de então, conhecer medidas para o controle dos 
mesmos. Esta pesquisa tem característica descritiva e 
também exploratória. Foi iniciada mediante revisão teórica e 
seguiu com a coleta de dados da série histórica de janeiro de 
2010 a maio de 2020 do município disponibilizados pela 
APAC, seguindo com a interpretação dos mesmos, assim 
como também foi feito um levantamento das áreas mais 
afetadas pelos alagamentos e inundações. Os resultados 
obtidos nesta pesquisa mostraram que os meses com maior 
pluviosidade e, consequentemente, com a ocorrência de 
eventos de fenômenos de chuvas intensas se dá entre os 
meses de março a julho, sendo possível observar incidentes 
à população. Algumas medidas podem ser tomadas para o 
controle de inundações. Além dos métodos convencionais ou 
estruturais, como represas, reservatórios de detenção, 
barragens, entre outros; existe também tecnologias 
alternativas aplicadas para casos que exijam imediatismo, 
como os pavimentos permeáveis que funcionam como 
estrutura de infiltração e reservação. 
 

Palavras-chave: Urbanização. Chuvas intensas. Prejuízos 
socioeconômicos.
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo Rosa (2014), o Brasil passou, nos últimos 

cinquenta anos, por um rápido e intenso processo de 

urbanização. O país transformou-se de um país rural e 

agrícola para um país urbano e metropolitano, com a maior 

parte da população concentrada nas grandes cidades.  

Segundo dados atuais do IBGE (2020), 84,72% da população 

brasileira estão concentradas em centros urbanos.  

Ainda de acordo com Rosa (2014), a expansão urbana 

acelerada ocorreu de forma desordenada, com pouco ou 

nenhum planejamento, acarretando estruturas urbanas 

fragmentadas social e espacialmente, trazendo consigo 

vários problemas econômicos, sociais e ambientais, 

principalmente nas regiões metropolitanas, mas que se 

generalizaram cada vez mais também nas cidades de porte 

médio.  

Conforme Miguez, Veról e Rezende (2015), o 

processo de urbanização é uma das ações antrópicas que 

geram maiores impactos no meio ambiente, principalmente 

devido a consequências provenientes das mudanças de 

ocupação e uso do solo. O desenvolvimento das cidades 

agravou os problemas de enchentes urbanas, na medida em 

que a urbanização além de remover a cobertura vegetal 
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original, também aumenta a impermeabilização, 

introduzindo obras de canalização e ocupando planícies 

ribeirinhas. 

A modificação do solo devido o rápido crescimento 

populacional – desordenado, não planejado – tem como 

consequência grandes impactos ambientais para a sociedade 

em relação à drenagem urbana. A ação indevida do homem 

sobre a natureza pode ser um agravante na ocorrência de 

desastres, visto que ocasiona o não funcionamento do ciclo 

natural da água. Para evitar a ocorrência de desastres naturais 

em função do mal-uso e ocupação do solo é fundamental a 

existência de planejamento urbano, consistindo em medidas 

estruturais e não estruturais. 

De acordo com Fernandes; Vieira (2018), um sistema 

de drenagem de águas pluviais é constituído por dispositivos 

e estruturas de engenharia, que se destinam a retenção, 

tratamento, e a alocação das águas pluviais para espaços que 

não apresentam riscos de alagamentos para população. 

Conforme Back; Oliveira; Henn (2012), no 

dimensionamento de obras de drenagem superficial é 

necessário conhecer as relações envolvendo a intensidade-

duração-frequência (IDF) da chuva a ser utilizada no projeto; 

a utilização de equações de chuvas intensas é a forma mais 
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usual para estimar a intensidade da chuva a ser aplicada na 

determinação de vazões de cheia. Para estimar os parâmetros 

de chuvas intensas utilizam-se séries históricas de dados de 

chuvas máximas com vários tempos de duração, extraídos de 

pluviogramas. 

No seu processo de crescimento, poucas cidades 

brasileiras se atentam a avaliar uma rede de drenagem 

preeminente para a sua infraestrutura urbana, capaz de 

precaver dos transtornos gerados por enchentes e enxurradas 

que assolam na maioria das vezes habitantes residentes em 

áreas de jusante, onde córregos receptores ou rios pequenos 

são selecionados para o recebimento de uma rede já 

existente, ou de forma natural pela topografia do terreno 

(COSTA, 2017). 

Muitas vezes os sistemas hidrológicos não têm 

capacidade para drenar todo volume de chuva devido à 

impermeabilização do solo, provocando o escoamento 

superficial e carreamento de resíduos encontrados ao longo 

do caminho, entupindo galerias pluviais e, por conseguinte 

ocasionando enchentes (UNESCO, s/d). 

Os episódios de alagamentos e inundações 

registrados em Santa Cruz do Capibaribe são influenciados 

diretamente pelo crescimento desordenado, com ocupação 
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de áreas irregulares, pelo processo de impermeabilização do 

solo e pelo deficiente sistema de drenagem. Os fenômenos 

registrados nos últimos anos ressaltam a relevância desse 

estudo, em vista dos prejuízos sofridos pela população 

atingida por esses impactos, muitas vezes tomada de surpresa 

pelo rápido processo.  

Diante desse cenário, quais os progressos das 

inundações em detrimento da ausência e/ou deficiência de 

sistema de drenagem urbana e seus impactos 

socioeconômicos para a população? 

Faz-se necessário, pela administração pública, a 

adoção de medidas corretivas a fim de controlar e minimizar 

os impactos decorrentes dos eventos de cheia, de modo a 

atender uma nova concepção a respeito de possível reuso de 

águas pluviais, à adequação do sistema de drenagem e até 

mesmo a utilização de novas técnicas de drenagens 

sustentáveis permitindo, assim, o amortecimento das vazões 

e infiltrações no solo.  

Com a análise de dados pluviométricos é possível 

identificar a probabilidade de ocorrência de chuvas e 

consequentemente eventos de alagamentos e inundações.  

Considerando tais questões, a pesquisa tem como 

objetivo principal analisar os fenômenos de alagamentos e 



 
220 

Silva et al. 

inundações do município tendo como base o monitoramento 

pluviométrico, seguido pela apresentação dos 

condicionantes desses fenômenos e pelo estudo dos prejuízos 

socioeconômicos utilizando como base notícias da imprensa 

local/regional. 

Este trabalho é justificado com enfoque no contexto 

socioeconômico e ambiental, permitindo uma troca de 

conceitos acerca do problema geral e reconhecendo a 

necessidade de propostas de modelos de drenagem urbana 

que possam controlar os eventos já citados, contribuindo 

desta forma com a qualidade de vida de toda a população de 

Santa Cruz do Capibaribe-PE.   

 
METODOLOGIA 
 

De acordo com o histórico apresentado pela Câmara 

de Vereadores (2020), Santa Cruz do Capibaribe está 

inserida na bacia do rio Capibaribe, com clima semiárido, do 

tipo BSh. No verão é quente e seco, com máximas entre 25°C 

e 34°C, com mínimas entre 16°C e 20°C. No inverno é 

chuvoso e ameno, com máximas entre 21°C e 26°C, com 

mínimas entre 11°C e 15°C.  

A cidade está localizada na Unidade Geoambiental 

do Planalto da Borborema e sua vegetação é composta pela 
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caatinga hiperxerófila, e com trechos de mata atlântica. A 

Figura 1 ilustra a localização de Santa Cruz do Capibaribe 

no Agreste pernambucano. 

 
Figura 21: Localização do município Santa Cruz do Capibaribe, 
no Agreste de Pernambuco. 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
De acordo com a abordagem do tema, os dados 

pluviométricos desse estudo foram coletados no sítio 

eletrônico da Agência Pernambucana de Águas e Clima 

(APAC) na escala diária de janeiro de 2010 a maio de 2020, 

conforme Apêndice A.  

O posto pluviométrico utilizado foi o de nº 86, 

localizado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A 
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obtenção de dados também se deu por meio de bibliografias 

que falavam sobre o tema com o intuito de averiguar as 

causas e possíveis soluções para os fenômenos de 

alagamentos e inundações em estudo.  

Foi feito um levantamento, por meio de uma 

entrevista não estruturada (onde não houve formulação de 

perguntas, diretamente), com o gestor da defesa civil do 

município a respeito do mapeamento das áreas mais afetadas 

em decorrência das chuvas intensas, porém, foi repassado 

que não consta qualquer documento que registre essa 

informação. A Figura 2 apresenta a janela de monitoramento 

pluviométrico para obtenção de dados. 

 
Figura 22: Janela de monitoramento pluviométrico da APAC do 
posto de nº 86. 

 
Fonte: APAC. 
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Conforme Moura et al. (2013), existem diferentes 

critérios de seleção para casos de chuva intensa, que podem 

levar em conta aspectos relacionados à quantidade de chuva 

registrada em um determinado intervalo de tempo e a 

abrangência espacial desta chuva, ou somente um destes 

parâmetros. A climatologia também é utilizada por alguns 

autores para definir casos de chuvas intensas. 

Para selecionar os casos de precipitação intensa, 

Santo e Satyamurty (2002) adotaram os limiares de 100,0 e 

150,0 mm em 24 horas como menores valores para 

identificação das chuvas intensas no sudeste brasileiro. 

Chaves e Cavalcanti (s/d), consideraram como 

eventos extremos, precipitação diária acima de 300% da 

média diária climatológica, com persistência acima de três 

dias e que tenham sido comuns a mais de duas áreas 

homogêneas do sul do Nordeste Brasileiro (sNEB).  

Gonçalves (2003) e Oliveira e Hermann (2005), 

citados por Armond, Sant’anna Neto (2017), sinalizaram a 

importância de se considerar a dinâmica urbana nos 

episódios de inundação, encontrando impactos com chuvas 

inferiores a 40mm em 24h. 

Neste estudo, a seleção dos casos de chuva intensa foi 

feita utilizando como limiar de chuva extrema diária o 



 
224 

Silva et al. 

acumulado de 24h acima de 40 mm. Um total de 10 casos 

foram selecionados entre janeiro de 2010 e maio de 2020, 

variando entre 43 mm e 154 mm. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Dados pluviométricos  

 
O acumulado anual de precipitação do município de 

Santa Cruz do Capibaribe no intervalo de janeiro de 2010 a 

maio de 2020 está disposto na Figura 9. Os dados permitem 

a visualização da variabilidade interanual da precipitação 

com valores variando de 235,7 mm/ano (2012) a 723,5 

mm/ano (2011). O ano de 2011 foi marcado por um período 

chuvoso bastante volumoso e com diversos fenômenos de 

chuvas intensas.  
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Figura 23: Acumulado pluviométrico anual de janeiro de 2010 a 
maio de 2020. 

 
Fonte: Autora, 2020. 
 

Com base na Figura 3, podemos verificar que 50% do 

período analisado superaram a média do acumulado 

pluviométrico anual. Em uma avaliação qualitativa destaca-

se a amplitude entre os extremos máximos em 2011 e 2018 

e mínimas em 2012 e 2015.  

A variabilidade sazonal da precipitação no município 

de Santa Cruz do Capibaribe para o período de janeiro de 

2010 a maio de 2020 está disposta na Figura 4. Os dados 

mostram que o período mais chuvoso do município vai de 

março (54,03 mm/mês) a julho (53,11 mm/mês). O mês mais 

chuvoso foi abril, com acumulado superior a 65,0 mm. O 
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período chuvoso da região corresponde a 70,15% do 

acumulado anual. 

 
Figura 24: Variabilidade sazonal das médias pluviométricas entre 
os anos de 2010 a 2020. 

 
Fonte: Adaptado de APAC (2020). 
 

O conhecimento da distribuição pluviométrica 

influencia no planejamento urbano, visto que o manejo 

adequado da água tem se tornado uma preocupação da 

humanidade. A Figura 5 pontua os eventos de chuvas com 

maiores totais pluviométricos em 24h registrados entre 

janeiro de 2010 a maio de 2020. 
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Figura 25: Eventos intensos compreendidos entre janeiro de 2010 
a maio de 2020. 

 
Fonte: Autora, 2020 (de acordo com APAC). 
 
Notícias de jornais e blogs locais/regionais: 
 

O sítio eletrônico G1 Caruaru e Região deu destaque 

a forte chuva ocorrida em Santa Cruz do Capibaribe no dia 7 

de abril de 2018: 

“Fortes chuvas atingiram a cidade de Santa Cruz do 
Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada 
entre a sexta (6) e este sábado (7). De acordo com o Projeto 
Bicho da Caatinga, que também monitora as chuvas na 
região, choveu 154 milímetros no município. Ainda 
segundo a entidade, esse é o maior registro dos últimos 55 
anos, o que quer dizer que em menos de 24 horas, choveu 
200% a mais do que o esperado para todo mês de abril. Os 
pontos de alagamento na cidade foram nos bairros São 
José, São Cristóvão, Bairro Novo, Nova Santa Cruz e 
Centro. Um açude que fica na área urbana do município 
ficou acumulado de água, ele não é um reservatório de 
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abastecimento, mas há anos que não havia água no local. 
O volume do Rio Capibaribe, entre Santa Cruz do 
Capibaribe e o distrito de São Domingos, em Brejo da 
Madre de Deus, aumentou e a água inundou parte da 
localidade.” (G1 CARUARU E REGIÃO, 2018, p. 1). 

 

A Figura 6 retrata o drama vivido pelo município em 

detrimento às fortes chuvas ocorridas, em 7 de abril de 2018 

noticiada pelo G1. 

Figura 26: Alagamento em Santa Cruz do Capibaribe. 

 
Fonte: G1 Caruaru e Região, 2018. 
 

Ao fazer o levantamento de dados do monitoramento 

pluviométrico dos últimos dez anos, o evento intenso de 

menor intensidade registrado foi de 43 mm ocorrido no dia 

18 de fevereiro de 2014, conforme visto anteriormente, 

contido na Figura 5. Porém, ao pesquisar sobre a ocorrência 
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desse evento nos sítios eletrônicos e blogs é possível 

perceber que, na verdade, esse evento ocorreu um dia antes 

do informado pela APAC, no dia 17 de fevereiro de 2014.  

Assim sendo, o blog Folha de Belo Jardim destacou 

que:  
“A chuva que atingiu o agreste pernambucano 

nesta segunda-feira (17) causou transtornos e alagamentos, 
principalmente em Santa Cruz do Capibaribe onde a água 
invadiu casas e deixou famílias desesperadas na Rua 
Bahia, Bairro Cruz Alta, em Santa Cruz do Capibaribe (...). 
No local observa-se um rastro de destruição nas 
residências que ficam próximas ao canal que transbordou. 
(...)A água invadiu várias residências e os moradores 
tentaram salvar o que puderam, muitos terão que dormir 
fora das casas. A chuva causou alguns transtornos a 
comerciantes e clientes no Moda Center Santa Cruz. Com 
duração de mais de uma hora, a chuva, acompanhada de 
ventos fortes, transformou a via frontal do parque num 
verdadeiro rio.” (FOLHA DE BELO JARDIM, 2014, p. 
1). 

 
As Figuras 7 e 8 ilustram algumas áreas que foram 

inundadas devido às fortes chuvas descritas anteriormente 

pela Folha de Belo Jardim. 
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Figura 27: Alagamento no centro de Santa Cruz do Capibaribe. 

 
Fonte: Folha de Belo Jardim, 2014. 
 
Figura 28: Inundação no Moda Center Santa Cruz. 

 
Fonte: Folha de Belo Jardim, 2014. 
 
 
Áreas mais afetadas 
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Segundo o gestor da Defesa Civil de Santa Cruz do 

Capibaribe, não há nenhum mapeamento acerca das áreas 

mais afetadas pelos eventos de chuvas intensas, mas sabe-se, 

que, historicamente, determinadas áreas da cidade têm 

problemas de alagamento, destacando-se os bairros: Centro, 

Cohab, Galvão e Dona Dom. A Figura 9 ilustra a localização 

desses bairros no mapa do município. 

 
Figura 29: Localização dos bairros mais afetados. 

 
Fonte: Google Earth, (Autora, 2020). 
 
 
 
Condicionantes dos processos de inundações e 
alagamentos 
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De acordo com Tominaga et al. (2009), a 

probabilidade e a ocorrência de inundação, enchente e de 

alagamento são analisadas pela combinação entre os 

condicionantes naturais e antrópicos. Entre os 

condicionantes naturais os autores destacam: 

• Formas do relevo; 

• Características da rede de drenagem da bacia hidrográfica; 

• Intensidade, quantidade, distribuição e frequência das 

chuvas; 

• Características do solo e o teor de umidade; 

• Presença ou ausência da cobertura vegetal. 
 
Entre os condicionantes antrópicos os autores citam:  
• Uso e ocupação irregular nas planícies e margens de cursos 

d’água; 

• Disposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos 

d’água; 

• Alterações nas características da bacia hidrográfica e dos 

cursos d’água (vazão, retificação e canalização de cursos 

d’água, impermeabilização do solo, entre outras); 

• Intenso processo de erosão dos solos e de assoreamento dos 

cursos d’água. 

 



 
233 

Silva et al. 

Consequências dos alagamentos e inundações no meio 
urbano 
 

O desenvolvimento urbano desordenado, sem o 

devido planejamento explica os condicionamentos urbanos 

hoje existentes. Tucci (2005), em sua obra: Gestão de Águas 

Pluviais, destaca que: 

 
“Os prejuízos por inundação podem ser classificados em 
tangíveis e intangíveis. Os prejuízos tangíveis são 
classificados em danos físicos, custos de emergência e 
prejuízos financeiros. Os danos físicos representam os 
custos de separação e limpeza dos prédios e as perdas de 
objetos, mobília, equipamentos, elementos decorativos, 
material armazenado e material em elaboração. Os custos 
emergenciais referem-se à evacuação, à reocupação, à 
habitação provisória (como em acampamentos), sistema 
de alertas, entre outros. Os custos financeiros são aqueles 
devidos à interrupção, do comércio, da fabricação de 
produtos industriais e aos lucros cessantes. Os custos 
intangíveis são os danos de enchente que não têm valor de 
mercado ou valor monetário, como a perda de vida ou 
obras e prédios históricos”. (TUCCI, 2005, p. 80). 
 

Através da pesquisa realizada para obtenção de dados 

em sítios e blogs locais/regionais, foi constatado que devido 

às chuvas intensas, descritas na Figura 5, em Santa Cruz do 

Capibaribe, foi possível observar prejuízos tangíveis, onde 

diversas residências e empresas foram danificadas. 

De acordo com a pesquisa não foram relatados 

prejuízos intangíveis. A Figura 16 ilustra o prejuízo em 
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decorrência da chuva monitorada pela APAC, do dia 18 de 

fevereiro de 2014. 

 
Figura 30: Prejuízos causados pela inundação. 

 
Fonte: Blog do Ney Lima. 
 

A ocupação das margens de rios, lixos descartados de 

forma irregular e a inadequação do sistema de drenagem 

urbana são fatores que podem contribuir para os alagamentos 

e inundações no município.  

Conforme Costa (2001), o homem, ao usar as 

margens de um curso de água para alguma finalidade, quer 

seja uma atividade agrícola, uma construção qualquer, como 

os apoios de uma ponte ou travessia e mesmo tornando-as 

áreas residenciais, estará criando obstáculos aos 

escoamentos possíveis de ocorrência para chuvas frequentes. 
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Ainda segundo o autor, convém salientar que a 

ocupação, ao longo dos anos, da área da bacia hidrográfica e 

a consequente impermeabilização do solo, concorrerá como 

fator agravante para o crescimento do volume das enchentes, 

aumentando, ainda mais, os perigos que envolvem a 

construção de moradias nas margens dos cursos de água. 

O descarte irregular de lixo contribui para o 

entupimento das bocas de lobos provocando alagamentos e 

transbordamento de córregos e rios o que agrava a situação, 

além da agressão ao meio ambiente. 

De acordo com Filho et al. (2012), a infraestrutura 

urbana instalada de forma desorganizada pode causar 

problemas na drenagem, obstruindo os caminhos do 

escoamento com obras de drenagem inadequadas, aterros, 

reduções na seção de escoamento, dentre outros. O Quadro 1 

mostra os efeitos de problemas relacionados às inundações. 
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Quadro 1: Resumo das consequências hidrológicas da 
urbanização. 

 
Fonte: Filho et al (2012). 
 
Medidas de controle 
 

De acordo com Enomoto (2004), o controle de 

inundações consiste em um conjunto de medidas que tem por 

objetivo minimizar os riscos a que as populações estão 

sujeitas, diminuindo os prejuízos causados por inundações e 

possibilitando o desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e sustentável. 

Tominaga et al. (2009, p. 52), destaca que as ações 

voltadas à gestão dos problemas geoambientais requerem 

intenso planejamento territorial, organização institucional e 

participação da comunidade. Essas ações devem contemplar 

metas que respondam à diversas situações: antes, durante e 

depois dos eventos de inundações, enchentes e alagamentos. 
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As medidas para o controle para esses fenômenos 

podem ser realizadas de dois tipos, as medidas estruturais e 

não-estruturais. No entanto, é através de um conjunto dessas 

duas medidas que se torna possível o controle da inundação.  

De acordo com Machado, Poleza (s/d, p.7), as 

medidas estruturais são medidas de controle de enchentes e 

inundações que são essencialmente construtivas, como 

represas, reservatórios de retenção, melhoramento de canal 

de rio, canais de desvio e barragens. Já as medidas não-

estruturais são definidas pelos autores como medidas que 

buscam reduzir os danos ou as consequências das 

inundações, não por meio de obras, mas pela introdução de 

normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, 

o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a 

implementação de sistemas de alerta e a conscientização da 

população para a manutenção dos dispositivos de drenagem. 

Na Figura 12 são apresentadas diversas medidas para 

controle das cheias de forma sistemática. 
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Figura 31: Medidas para o controle de cheias. 

 
Fonte: Cordero et al (2018). 
 

Conforme visto anteriormente, na revisão 

bibliográfica, os principais tipos de enchentes em áreas 

urbanas são devido a urbanização e devido a ocupação das 

áreas ribeirinhas. Para Tucci (1997), o Plano de Drenagem 
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Urbana deve ser um componente do Plano Diretor de 

Planejamento Urbano de uma cidade. Ele afirma que:  
 

Os controles de enchentes são desenvolvidos por sub-
bacias e regulamentados a nível de distrito. A filosofia de 
controle de enchentes é o de: (i) para macrodrenagem 
urbana: reservar espaço urbano para parques laterais ou 
lineares nos rios que formam a macrodrenagem para 
amortecimento das enchentes e retenção dos sedimentos e 
lixo; (ii) para as áreas ribeirinhas: zoneamento de áreas de 
inundação, definindo-se zonas de alto e baixo risco de 
ocupação, e critérios de construção no código de obras da 
cidade (TUCCI, 1997, p. 9-10). 

 

Conforme Moreira (2014), o princípio de 

funcionamento das medidas de controle do escoamento 

superficial baseia- se na retenção temporária e na infiltração 

do   excesso de escoamento provocado por ações antrópicas, 

promovendo a restauração parcial do ciclo hidrológico 

natural. 

 
Técnicas Compensatórias 
 

Os métodos compensatórios, juntamente com os 

métodos convencionais têm a finalidade de compensar 

impactos da urbanização por meio de dispositivos que 

aumentem a infiltração de água no solo (KIPPER, 2015). Os 

métodos compensatórios podem ser divididos em dois 

grupos, destacados na Figura 13. 
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Figura 32: Métodos compensatórios. 

 
Fonte: Pereira, 2017. 

 

Estudando as técnicas de controle na fonte, também 

conhecidas por medidas compensatórias, BPM (Best 

Management Practices) ou LID (Low Impact Development); 

destaca-se alguns dispositivos que podem ajudar na redução 

de volumes e vazões que causam inundações.  

Conforme Kipper (2015, p. 18), dentre as estruturas 

que visam aumentar a infiltração do solo, podemos destacar 

trincheiras e valas de infiltração, calçadas permeáveis e 

poços de drenagem, ambos buscam uma compensação contra 

impermeabilidade do solo imposta pelo processo de 

urbanização, tentando recuperar a capacidade natural do 

local, aumentando-a em devidos pontos. Ainda, segundo o 

autor, dentre as estruturas de reservação, podemos destacar 

reservatórios de detenção ou retenção. 
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Estes dispositivos têm como desvantagem o fato de 

não diminuir o volume de água escoado, apenas reservam por 

determinado tempo e se não forem bem projetados podem 

provocar problemas ainda maiores, como ruptura da 

estrutura e consequente inundação mais significativa. Além 

disso, esse dispositivo exige demanda de espaço. Como 

alternativa viável pode-se destacar os pavimentos 

permeáveis: estrutura de infiltração e reservação; e ainda 

funcionam como via para o trânsito de carros e pessoas. 

(KIPPER, 2015). 

Segundo o Department of Defense (2004), citado por 

Souza; Tuccy (2005), LID é uma estratégia de gestão de 

águas pluviais focalizadas na gestão e restauração de funções 

hidrológicas naturais do local para atingir objetivos de 

proteção do recurso natural e requerimentos regulamentários 

ambientais. LID emprega uma variedade de características 

naturais e construídas para reduzir a taxa de escoamento, 

filtrar os poluentes, e facilitar a infiltração da água para o 

solo. Pela redução da poluição da água e aumento da recarga 

subterrânea, LID auxilia a melhorar a qualidade dos corpos 

receptores e a estabilizar as taxas de fluxo de rios adjacentes. 

Kipper (2015, p. 19), defende a ideia de que a 

premissa principal é gerenciar o controle na fonte, e isso 
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pode ser obtido com técnicas como a distribuição da 

ocupação em lotes menores, manutenção de uma maior área 

verde, retirada do meio-fio das ruas de menor tráfego, 

integração do asfalto a gramados, visando que toda água seja 

infiltrada no solo. Essas adaptações das estruturas às 

características da paisagem são conhecidas por Prática 

Integrada de Gerenciamento (IMP – Integrated 

Managemente Practices). 

Em conformidade com Baptista et al. (2011), o 

emprego das TCs na drenagem urbana possibilita a 

continuidade do processo de crescimento urbano sem novos 

grandes investimentos em infraestrutura de drenagem, pois 

possibilitam a modulação desse sistema em função do 

crescimento e tratamento combinado das questões de 

drenagem pluvial com outras questões urbanísticas.  

 
CONCLUSÕES 
 

O crescimento populacional desordenado alinhado a 

ocupações irregulares é um problema comum atualmente. A 

falta de planejamento adequado para o uso e ocupação do 

solo tem sido, relativamente, a causa de perdas ao meio 

ambiente. Sem o devido acompanhamento das áreas urbanas 

há destruição de nascentes, erosão, alagamentos, dentre 
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outros fenômenos que provocam a desestruturação do 

espaço.  

A urbanização descontrolada associada à ausência de 

sistema de drenagem eficiente, refletem nos riscos ligados à 

precipitação em Santa Cruz do Capibaribe-PE. As notícias 

de jornais e blogs regionais foram importantes fontes de 

registro e auxiliaram na análise qualitativa do estudo. Este, 

corroborou que os alagamentos e inundações sucederam, 

sobretudo, no outono e inverno, porém houve casos 

registrados também no verão. 

O solo tem grande capacidade de absorção de águas 

pluviais, porém, no solo urbanizado, as chuvas encontram 

dificuldade devido às grandes áreas impermeabilizadas. Há 

vários fatores que contribuem para as inundações locais que 

são tanto naturais como antrópicos. A ocorrência de 

alagamentos e inundações no município estudado tem 

relação tanto com o relevo das áreas, onde ocorrem maior 

incidência dos fenômenos de chuvas intensas, como também 

devido à impermeabilização do solo e o sistema de drenagem 

inadequado. 

As inundações têm alto poder destrutivo ao solo e à 

área urbana em geral, causando prejuízos econômicos para a 

população, assim como também prejuízo psicológico àqueles 
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que são diretamente afetados e, às vezes, levam à morte, 

sendo esses prejuízos classificados como tangíveis ou 

intangíveis. 

A melhor maneira para evitar os alagamentos e 

inundações é à princípio a conscientização da população 

acerca de áreas ribeirinhas, seguida por medidas de 

prevenção, como a adequação do sistema de drenagem, a 

desocupação das áreas de risco e ampliação de áreas livres 

permeáveis. Há também a necessidade de apoio às medidas 

mitigadoras pelo poder público municipal.  

Algumas medidas podem ser tomadas para o controle 

de alagamentos. Além dos métodos convencionais ou 

estruturais, existe tecnologias alternativas aplicadas para 

casos que exijam imediatismo, como exemplo: pavimentos 

permeáveis, telhados verdes, trincheiras de infiltração, entre 

outros. 
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RESUMO 
 
O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do 
mundo, mesmo assim, essa água não chega de forma eficaz 
para toda a população. Sem contar que, somado a isso, existe 
uma ineficiência por parte das concessionárias no que tange 
o sistema de distribuição ocasionando perdas de água até 
mesmo em regiões mais favorecidas hidricamente. Estas 
perdas podem ser oriundas de falhas de execução, falta de 
manutenções ou desvios ilegais, materiais desgastados, entre 
outros. As consequências para tais perdas, vão desde 
prejuízos financeiros, quanto a desperdícios de recursos 
hídricos. O objetivo da pesquisa buscou analisar as taxas de 
Índice de Perdas de Faturamento Total, Índice de Perdas de 

 
1  
2 edcs.cabral@gmail.com 
3 melowelitania@gmail.com 
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Faturamento, Índice de Perdas na Distribuição e Índice de 
Perdas por Ligação da cidade de Caruaru-PE, conforme 
dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento do ano de 2019, em relação as principais 
cidades do Brasil e do mundo. Verificou-se que, mesmo com 
diversas cidades brasileiras apresentando índices médios de 
perdas problemáticos, com valores bem distantes de países 
referências em combate ao desperdício de água, Caruaru 
apresentou índices considerados bastante satisfatórios, 
ficando melhor colocado no ranking de países mais 
desenvolvidos economicamente e tecnologicamente. O 
único ponto negativo observado foi em relação ao Índice de 
Perdas na Distribuição, que apresenta taxas que ainda 
precisam ser reduzidas para que atinja a meta nacional 
estabelecida para o ano de 2033. 
 
Palavras-chave: Recursos naturais. Sistema de distribuição. 
Desperdício. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Brasil possui cerca de 12% do total de água doce 

do mundo, desse total, estima-se que 80% esteja concentrada 

na região norte do país, região esta que possui a menor 

concentração da população brasileira, cerca de 5% (PERET, 

2019). 

Essa distribuição desequilibrada faz com que as 

concessionárias responsáveis pelo abastecimento de água 

para população, tenham dificuldades em atender essa grande 

demanda que visa suprir as necessidades básicas de todos os 

cidadãos brasileiros (MARQUES et al., 2019). 

Segundo Guidi (2016), vários fatores são 

considerados na hora de construir redes de distribuição para 

transportar a água para as cidades, tais como, índices 

pluviométricos, quantidade de habitantes, reservatórios em 

potenciais, demanda, entre outros. 

Embora o Brasil possua um volume de água que 

possa abastecer a população mundial por vários anos, não são 

todos os brasileiros que recebem água potável e tratada em 

suas casas. Por conta disso, a fim de resolver essa questão, a 

construção de reservatórios é a solução mais viável, sendo 

eles, na maioria das vezes responsáveis por abastecer 

diversas cidades (SENA, et al, 2018).  
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Guidi (2016), diz que as redes de distribuição de água 

estendem-se por diversos quilômetros, e para que esse 

processo funcione da maneira mais eficiente possível, todas 

as etapas desde a elaboração do projeto até a execução, é 

necessário a adoção de práticas eficazes que visam diminuir 

qualquer tipo de dano que possa causar alguma perda de 

água. 

Nas perdas de água são considerados os vazamentos 

em todas as etapas do processo assim também como todos os 

volumes utilizados para a limpeza das próprias estações de 

tratamento. Esse tipo de perda relaciona-se diretamente com 

a eficiência operacional da concessionária e o estado das 

tubulações (RAID, 2017). 

Segundo a ABES – Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental- (2015), volume de perdas 

de um sistema de abastecimento de água é um aspecto 

extremamente importante na avaliação da eficácia das 

atividades de distribuição. Tal diagnóstico, deve ser 

elaborado se baseando nos índices de perdas. Deste modo, 

essa mensuração sinaliza as empresas responsáveis, a 

necessidade de ações que tendem a reduzir tais desperdícios. 

A necessidade da implementação de planejamento e 

ações assertivas com foco na redução das perdas nas redes 
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de distribuição ficam mais evidentes com a deficiência 

hídrica nas diversas regiões do Brasil, isso faz com que as 

contas não cheguem a um denominador comum, aumento as 

custos das concessionárias e prejudicando diretamente o 

abastecimento de água para a população (DUTRA et 

al,2016) . 

A demanda por esse recurso tende a crescer à medida 

que a população aumenta, manter e melhorar a qualidade da 

água, deixou de ser mais que uma prática de política 

ambiental, mas também uma questão de subsistência. 

Mesmos que as perdas físicas retornem para os aquíferos e 

rios superficiais, o tempo de recarga é longo, sem contar que 

a água pode sofrer algum tipo de contaminação deixando-a 

imprópria para o consumo (VILLAR, 2016).  

De acordo com Araújo (2020), a seca cresceu e 

atingiu mais da metade do estado de Pernambuco, deste 

modo, partindo da grande escassez hídrica e a seca que atinge 

o estado, a presente pesquisa reúne e analisa informações 

sobre os índices de perdas de água da cidade de Caruaru-PE 

em relação as principais cidades do Brasil e do mundo; e os 

impactos gerados por tais perdas tanto para a concessionária 

responsável pela distribuição quanto para todos os habitantes 

envolvidos. 
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O presente trabalho objetiva-se a avaliar os 

indicadores de perdas de água e qual seu impacto na cidade 

de Caruaru-PE, utilizando os dados do SNIS – Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento - 2018. 

 
METODOLOGIA 
 
Área de estudo 

 
De acordo com Tiboni (2010), o universo estatístico 

é o conjunto da totalidade de indivíduos que possuem uma 

característica em comum, cujo comportamento quer se 

analisar sendo a quantidade finita ou infinita. Partindo dessa 

premissa e com a associação ao objetivo desta pesquisa, 

pode-se afirmar que o cenário são as perdas de água. 

Em contrapartida, os participantes desta pesquisa são 

as perdas de água cadastradas no SNIS, da cidade de 

Caruaru, situada no Agreste Central do estado 

pernambucano, conforme mostra a Figura 19. 

A cidade de Caruaru possui uma população estimada 

de 365.278 habitantes em 2020, conforme dados fornecidos 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística-; 

está na posição 75 do rank populacional no Brasil. No 

Quadro 4, é possível compará-la com as dez cidades com o 

maior número de habitantes do Brasil. 
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Figura 19: Mapa regional do estado de Pernambuco. 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2014. 

 

Fundada em 1848, Caruaru possui uma área de 

aproximadamente de 932 km². Considerada a capital do 

agreste, possui clima tropical semiárido com temperaturas 

elevadas a maior parte do ano e períodos de chuvas 

irregulares com índice pluviométrico baixo (ARAÚJO, 

2017). 

Possui relevo com grandes planaltos e a vegetação 

mais característica é a caatinga com a presença de árvores 

caducifólias. O solo em grande parte é pedregoso e pouco 

fértil.  

 

 
Quadro 4: Rank populacional do Brasil. 

Rank populacional das dez maiores cidades do Brasil 



 
257 

Ferreira Filho et al. 

Município 
População 
Estimada 

Rank Populacional no 
País 

São Paulo 12.325.232 1 
Rio de 
Janeiro 6.747.815 2 
Salvador 2.886.698 3 
Brasília 3.055.149 4 
Fortaleza 2.686.612 5 
Belo 
Horizonte  2.521.564 6 
Manaus 2.219.580 7 
Curitiba 1.948.626 8 
Recife 1.653.461 9 
Porto Alegre 1.488.252 10 
Caruaru  365.278 75 

Fonte: Fonte IBGE (2010), adaptado pelo autor. 
 

Devido à escassez de chuvas, muitos rios que cruzam 

a região são intermitentes com bacias hidrográficas inseridas 

nos domínios dos rios Capibaribe, ao norte; e Ipojuca no 

centro-sul, sendo este último o mais importante que 

entrecorta do município. Conta também com uma pequena 

influência da Bacia Hidrográfica do Rio Una. O Rio 

Capibaribe faz a divisa do município de Caruaru com 

Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes e Frei 

Miguelinho (SILVA, et al., 2017). 
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A concessionária responsável pelos serviços públicos 

de saneamento básico na região é a COMPESA – Companhia 

Pernambucana de Saneamento -, fundada em 1971, hoje é 

responsável pela operação de 173 municípios dos 184 do 

estado de Pernambuco. 

 
Aquisição de dados 
 

O levantamento das informações foi desenvolvido 

conforme pode ser visto na Figura 20 que demostra o 

fluxograma das etapas para a realização da pesquisa. 

 
Figura 20: Fluxograma das atividades de pesquisa. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

Conforme é mostrado na Figura 6, as etapas para a 

realização da pesquisa consistiu  no levantamento de dados 

Coleta e tabulação dos dados do SNIS 2018

Preparação do estudo de perdas de água

Índice de 
perdas de 

faturamento 
total

Índice de perdas 
de faturamento

Índice de 
perdas na 

distribuição

Índice de 
perdas por 

ligação
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com base nas informações fornecidas pelo SNIS 2018, em 

seguida, de posse dessas informações, foi realizada a 

preparação do estudo de perdas de água na cidade de 

Caruaru, no estado de Pernambuco, com base no índice de 

perdas de faturamento total, índice de perdas de faturamento, 

índice de perdas na distribuição e índice de perdas por 

ligação. 

 
Índice de perdas de faturamento total 
 

O Índice de Perdas de Faturamento Total (IPFT) 

procura aferir a água produzida e não faturada. O indicador 

obedece a Eq. 1.  

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇 = 1 − ( AG011
AG006 + AG018

)    (1) 
 

Em que, segundo definido pelo SNIS, a informação: 
 

a) AG011 equivale ao Volume de Água. 

b) AG006 equivale ao Volume de Água Produzido.  

c) AG018 equivale Volume de Água Tratada Importado.  
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Índice de perdas de faturamento 
 

O indicador IN013 – que é o cálculo do Índice de 

Perdas de Faturamento (IN013), procura aferir a água 

produzida e não faturada. O indicador obedece a Eq. 2. 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼013 = 𝑉𝑉𝑉𝑉−𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

     (2) 
 

Em que: 
VA = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑄𝑄𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 − 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖ç𝑉𝑉) 
VAF= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎 Faturado 

 
Conforme definido pelo SNIS: 

 
AG019 equivale ao Volume de água tratada exportado. 

 
Índice de perdas na distribuição 

 
O indicador IN049 - Índice de Perdas na Distribuição 

O Índice de Perdas na Distribuição é calculado pelo SNIS 

segundo a Eq. 3.  

 

𝐼𝐼𝐼𝐼049 = 𝑉𝑉𝑉𝑉−𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑉𝑉

     (3) 
 

Em que: 
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VA = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑄𝑄𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 − 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖ç𝑉𝑉) 
VAC = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑛𝑛𝑞𝑞𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉  
 

Conforme definido pelo SNIS: 

 
AG024 equivale ao Volume de Água De Serviço.  

AG010 equivale ao Volume de Água Consumido. 

 
Índice de perdas por ligação 
 

O indicador (IN051) é o Índice de perdas por 

ligação e pode ser calculado pela Eq. 4:  

 
𝐼𝐼𝐼𝐼051 = VA − VAC

𝑄𝑄𝐿𝐿𝑉𝑉6
 x 1000000

365
    (4) 

 
Em que: 

VA = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑄𝑄𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 − 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖ç𝑉𝑉) 
VAC = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑛𝑛𝑞𝑞𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉  
QLA = 𝑄𝑄𝑉𝑉𝑎𝑎𝑛𝑛𝑇𝑇𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑔𝑔𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑞𝑞 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖𝑆𝑆𝑎𝑎𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑒𝑒 Á𝑔𝑔𝑉𝑉𝑎𝑎  

 
Conforme definido pelo SNIS: 
 

AG002 equivale a Quantidade de Ligações Ativas de Água.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir serão exibidos os resultados obtidos através 

da coleta de dados fornecidos pelo SNIS; onde buscou-se 

analisar o índice de perdas de faturamento total, índice de 

perdas de faturamento, o índice de perdas na distribuição e o 

índice de perdas por ligação. Os resultados obtidos serão 

utilizados para uma análise crítica e comparativa quanto a 

situação atual do índice de perdas de água da cidade de 

Caruaru-PE. 

 

Índice de perdas de faturamento total 
 
Para o Índice de Perdas de Faturamento Total (IPFT), 

que afere a água produzida e não faturada, onde leva-se em 

conta o volume de serviços; a cidade de Caruaru-PE, 

apresentou um índice de 9,81% como pode ser visto na 

Figura 21, inferior ao valor estipulado pelo cenário mais 

otimista, que é de 15%. Em relação as 10 maiores cidades 

brasileiras, ocupa a posição 1, seguido de Brasília (21,69%) 

e São Paulo (29,62%), ocupando as posições 2 e 3, 

respectivamente. 
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Figura 21: Percentual IPFT para os dez maiores municípios 
brasileiros de acordo com os dados SNIS 2018. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Ainda é possível observar na Figura 21, que Manaus, 

Curitiba e Salvador; possuem índices de 72,28%, 58,34% e 

58,26%, respectivamente, e são as com os piores resultados 

do rank. 

Em comparação as dez maiores cidades do estado de 

Pernambuco como mostrado na Figura 22, Caruaru ainda 

ocupa a posição 1; logo em seguida vem Garanhuns 

(27,02%) e (Petrolina (28,76%), ocupando o segundo e o 

terceiro lugar respectivamente. 
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Figura 22: Percentual IPFT em relação as dez maiores cidades do 
estado de Pernambuco. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Os altos valores dos índices das principais cidades do 

país e do estado de Pernambuco são muito preocupantes, 

visto que, representam um montante significativo, 

principalmente para regiões que sofrem de escassez hídrica. 

É notório observar também que das dez cidades 

analisadas no estado pernambucano, as situadas no agreste e 

sertão, apresentaram os menores índices. Cidades como 

Manaus, Recife e Salvador, que registraram índices 

altíssimos, assim como as demais, possuem um grande 

potencial na redução dessas perdas de água, possibilitando o 
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aumento da disponibilidade hídrica para a população e de 

ganhos financeiros para as concessionárias.  

 
3.2 Índice de perdas de faturamento 
 

Como pode ser visto na Figura 23, Caruaru 

apresentou em 2018 IPF de 2,98%, resultado inferior ao de 

Singapura, país que configura um dos menores índice de 

perdas já mensurado atualmente, que é de 3,75%.  

Em comparação aos países da América Latina, no 

caso do Chile, que de todos os países apresentou o menor 

índice de perdas, de 28,33%; Caruaru ainda apresenta um 

resultado excepcional, e ainda bem distante do Brasil, que é 

de 37,06%. 

A discrepância de IPF em relação ao Nordeste e 

Pernambuco são ainda maiores, com uma diferença de 

38,99% e 34,56%, respectivamente. 
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Figura 23: Percentual IPF de Caruaru em relação a alguns países 
do mundo, o estado de Pernambuco e a região Nordeste. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Com o índice de perdas inferior a 5%, e comparado 

as dez maiores cidades do Brasil, Caruaru se destaca ainda 

mais. Contrastado com São Paulo (23,95%), a maior cidade 

de do Brasil e uma das maiores do mundo; e Brasília 

(21,19%), a quarta maior cidade do Brasil e referência em 

sistema eficiente de saneamento, pode se observar na Figura 

24, que as mesmas ainda estão longe dos resultados 

apresentados para a capital do Agreste. 
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Figura 24: Percentual IPF em relação as dez maiores cidades do 
Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Quando confrontado com as dez maiores cidades do 

estado de Pernambuco, o cenário é o mesmo, como pode ser 

observado na Figura 25. 

Em destaque, pode-se citar as cidades de Petrolina 

(21,50%), Garanhuns (26,24%) e Vitória do Santo antão 

(27,21%), que depois de Caruaru, apresentaram os melhores 

índice entre a dez maiores cidades pernambucanas, 

ocupando o segundo, terceiro e quarto lugar 

respectivamente. 
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Figura 25: Percentual IPF em relação as dez maiores cidades do 
estado de Pernambuco. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Pode-se salientar também que de todas as cidades do 

estado de Pernambuco, Caruaru ocupa a terceira posição em 

relação ao IPF, ficando atrás apenas de Afrânio e 

Tuparetama, no qual apresentam índice de perdas de 2,65% 

e 2,86%, na devida ordem. 

Estes resultados estão em consonância aos 

observados por Oliveira et al (2018), onde em sua análise 

verificou que Caruaru possuía um IPF em 2016 de 2,35%, e 

em 2018 apresentou um aumento de 0,63%.  
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Mesmo com o crescimento, o valor está bem abaixo 

de 15%, que é o valor máximo usado como o ideal para os 

indicadores de perdas em um cenário otimista (OLIVEIRA 

et al, 2018). 

Por outro lado, através de uma análise mais sistêmica, 

para uma cidade com população estimada de 365.278 mil 

habitantes, sendo que 88,80% residem em zona urbana, com 

índice de atendimento total de água de 100%; o IPF de 2,98% 

pode representar um valor irrisório, mas se forem 

mensurados os gastos diários decorrentes destas perdas, a 

situação mudar de configuração, tendo em vista as 

características do local. 

Considerando o consumo per capta diário de 83,04 

litros, com um total de aproximadamente vinte e sete mil 

metros cúbicos/dia, logo o volume diário de perdas será de 

aproximadamente 804,60 m³, a uma taxa mínima de R$ 

45,00 a cada 10m³, de acordo com o encargo cobrado pela 

COMPESA em 2020. A perda financeira diária será de 

aproximadamente R$ 3.622,50, isto representa um rombo 

anual de 1,325 milhões de reais. Desta forma, mesmo que a 

taxa seja baixa, o prejuízo ainda é considerável. 
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3.3 Índice de perdas na distribuição 
 

Quando se trata do índice de perdas na distribuição, 

em relação ao Brasil (38,45%), Nordeste (45,98%)  e o 

estado de Pernambuco (50,69%); Caruaru apresenta uma 

taxa de 36,17%, a menor dentre as quatro analisadas, como 

pode ser visto na Figura 26.  

Este resultado é preocupante, visto que além de gerar 

um desperdício tanto de recursos naturais como de energia 

elétrica, essas perdas são repassadas aos consumidores pelas 

concessionárias. 

Tendo em vista um cenário otimista de 15% segundo 

Oliveira et al (2019), Caruaru ainda precisa criar e efetivar 

ações mitigadoras para redução do IPD e atingir resultados 

satisfatórios a fim de se obter um melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos. 

A mesma análise pode ser efetuada quando 

comparado as dez maiores cidades do Brasil e as dez maiores 

cidades de Pernambuco, como mostram as Figuras 27 e 28, 

onde Caruaru fica atrás de cidades como Curitiba (26,32%), 

Rio de Janeiro (29,47%), Brasília (34,49%) e São Paulo 

(35,40%). 
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Figura 26: Percentual IPD de Caruaru em relação ao Brasil, estado 
de Pernambuco e a região Nordeste. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 
 
Figura 27: Percentual IPD em relação as dez maiores cidades do 
Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 
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E entre as dez maiores cidades de Pernambuco, fica 

na frente da capital Recife (58,86%), que é considerada a 

nona maior cidade do Brasil. 

 
Figura 28: Percentual IPD em relação as dez maiores cidades do 
estado de Pernambuco. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Não obstante, mesmo Caruaru apresentando um 

índice de perdas inferior à média brasileira, como também 

uma das menores do estado de Pernambuco, e considerando 

do mesmo modo a meta estipulada em 2019 pelo PLANASB 

– Plano Nacional de Saneamento Básico -, onde se estipula 
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um IPD  nacional de 34% em 2023 e 31% em 2033, e um 

IPD na região Nordeste de 41% 2023 e 33% em 2033; é 

necessário uma atenção especial em práticas para a redução 

deste índice, visto que representam perdas de mais de 1/3 da 

água distribuída. 

Tais estipulações de perdas estão longe de serem 

consideradas como metas eficientes, uma vez que, 

ponderando o último índice de atendimento urbano de água 

divulgado pela COMPESA em 2016 de 100% da população 

urbana que era de 311.898 habitantes, e um consumo médio 

per capta de 83,04 l/hab/dia. O consumo diário seria de 

aproximadamente de 26 mil metros cúbicos.  

Esse consumo, representa cerca de 63,83% da água 

distribuída, já que 36,17% é perdido durante o sistema de 

distribuição, temos então uma perda de aproximadamente 15 

mil metros cúbicos/dia. 

Considerando o valor da tarifa atual que é de 

aproximadamente de R$ 4,50 por metro cúbico, temos então 

uma perda financeira diária de mais ou menos R$ 75.750,00. 

Em um ano o prejuízo será de quase 28 milhões de reais. 
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Índice de perdas por ligação 
 

O índice de perdas por ligação (IPL) é dado pelo 

SNIS em litros/dia/ligação, ou seja, é o volume de água 

perdida por ligação ativa. Deste modo, como mostra a Figura 

29, Caruaru apresentou um IPL de 157,74 litros/dia/ligação. 

Valor esse que é menos da metade aos dos valores médios 

apresentados pelo Brasil (339,36 litros/dia/ligação), 

Nordeste (344,50 litros/dia/ligação) e o estado de 

Pernambuco (370,80 litros/dia/ligação). 

 
Figura 29: Percentual IPL de Caruaru em relação ao Brasil, ao 
estado de Pernambuco e a região Nordeste. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 
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Quando comparado as dez maiores cidades do Brasil, 

o cenário não muda, com um índice bem inferior ao 

considerado ideal, que é de 250 l/dia/lig., Caruaru se destaca 

das demais cidades como Rio de Janeiro (822,67), Salvador 

(805,67) e Porto Alegre (679,16), como ser visto na Figura 

30. 

 
Figura 30: Percentual IPL em relação as dez maiores cidades do 
Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Já em relação as dez maiores cidades do estado de 

Pernambuco (Figura 31), o destaque continua sendo para as 

situadas no agreste e sertão, onde apresentam os menores 
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índices de perdas; sendo Petrolina (244,60) e Garanhuns 

(288,63), as cidades que estão mais próximas do valor 

considerado razoável para o volume de perdas. 

 
Figura 31: Percentual IPL em relação as dez maiores cidades do 
estado de Pernambuco. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

CONCLUSÃO 
 

A grande disparidade de distribuição de água nas 

regiões brasileiras e a escassez hídrica no país quanto que no 

mundo, já se constitui um dos motivos primordiais para o 

combate ao desperdício. O fato de se ter em abundância esse 
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recurso natural, como é o caso do Brasil, não exime a adoção 

de práticas e uso de tecnologias que visam minimizar as 

perdas e otimizar a distribuição de água, fazendo com que 

ela seja mais eficiente e atenda de maneira mais produtiva a 

população. 

Neste cenário, a cidade de Caruaru apresentou 

resultados considerados satisfatórios no que se diz respeito 

ao Índice de Perdas no Faturamento, Índice de Perdas no 

Faturamento Total e Índices de Perdas por Ligação. 

Os resultados obtidos no IPFT e IPF, a cidade do 

agreste pernambucano possui índices de perdas inferiores a 

países como Singapura, Japão e Austrália; países estes que 

apresentam as menores taxas de desperdícios do mundo.  

Comparado a média nacional, e as principais cidades 

do país e do estado de Pernambuco; Caruaru obteve o melhor 

resultado de aproveitamento de água em relação a cidades 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Curitiba. 

Em uma situação bem próxima está IPL, que 

apresentou uma das menores taxas quando confrontadas com 

as cidades analisadas, estando bem abaixo da média ideal 

estabelecida pelo PLASNAB 2019, mas que não deixa de ser 

irrelevante contraposto ao porte da cidade de Caruaru. 
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E por fim, o destaque negativo foi em relação ao 

Índice de Perdas na Distribuição (IPD), onde a taxa ficou 

bem próxima a média nacional, que ainda está longe de 

atingir valores mais razoáveis. 

O fato de o maior índice estar relacionado a 

distribuição pode estar ligado aos inúmeros vazamentos que 

ocorrem frequentemente e demoram a ser corrigidos pela 

concessionária responsável, causando um maior prejuízo aos 

consumidores, pois por estar em uma região onde os períodos 

de seca são rigorosos, qualquer recurso hídrico desperdiçado 

pode representar um dia a menos de água chegando nas casas 

dos consumidores.  

Porém, apesar de toda a análise indicar que Caruaru 

não possui taxas satisfatórias em relação as perdas de águas 

na distribuição, levando em conta a meta nacional e para a 

região Nordeste estipulada em 2014 para os próximos 20 

anos; e considerando que não haja um aumento desses 

valores, como também trabalhar com medidas que  reduzam 

os índices de perdas que ocorreram nesses últimos anos, 

pode-se considerar que é possível sim, ficar na média ou até 

abaixo da meta nacional para 2033.  

A realização de ações ao combate as perdas são de 

incontestável importância tanto para o meio ambiente, 
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quanto que para a população, pois se diminui a exploração 

demasiada, preservando outras áreas, possibilitando que a 

natureza consiga trabalhar no seu ciclo de forma natural.  
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RESUMO 
 
O aumento da procura por água para múltiplos usos e a 
veemente degradação ambiental, acarretada pela 
urbanização desordenada, industrialização e pela expansão 
da agricultura no último século, trouxeram a deterioração da 
qualidade da água, a redução da disponibilidade e o aumento 
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da intensidade dos períodos de seca. Possibilitando-se 
estudar as intervenções na bacia hidrográfica do rio Ipojuca 
com relação ao seu Índice da qualidade de água (IQA). 
Diante disso, este estudo teve a finalidade de analisar a 
variabilidade dos parâmetros da qualidade de água na bacia, 
no período de 01/05/2019 a 01/11/2019, entretanto, só foi 
possível o desenvolvimento deste, mediante uso da 
plataforma HidroWeb que comporta todos os dados inerentes 
ao estudo, e uma ferramenta integrante do Sistema Nacional 
de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), com 
intuito de relacionar com as fontes poluidoras 
preponderantes na bacia. Para o desenvolvimento da 
proposta, foi realizada uma análise dos dados inerentes aos 
parâmetros de qualidade disponíveis na plataforma. Para a 
análise desses parâmetros foram escolhidas estações de 
monitoramento ao longo da bacia, através de coleta de dados 
espaço-temporal, com isso foram escolhidos os parâmetros 
tendo como principal critério os parâmetros escolhidos pela 
ANA para o desenvolvimento do cálculo de índice da 
qualidade de água, dentre vários para o provimento do índice 
de qualidade, sendo possível se ter o conhecimento das 
possíveis fontes poluidoras da bacia, tendo uma 
caracterização dos parâmetros que agridem todo o meio 
aquático. Dessa forma, foi observado que existe a 
possibilidade de se estudar os parâmetros de qualidade da 
água através de estudo espaço-temporal, uma vez que isso 
facilita o desenvolvimento do cujo, possibilitando-o ser 
executado de qualquer lugar, descobrindo as possíveis fontes 
poluidoras das bacias monitoradas, porém, constatou-se que 
existe uma desatualização e falta de informações nas 
estações com relação aos parâmetros e a periodicidade da 
coleta, o que não permitiu fazer uma análise mais detalhada 
e completa do potencial desses parâmetros de qualidade da 
água na bacia. 



 
289 

Silva et al. 

 
Palavras-chave: Parâmetros de qualidade. Fontes 
poluidoras. Índice de qualidade. 
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INTRODUÇÃO  
 

A água é um dos recursos naturais mais abundante, 

eficaz e essencial para a sobrevivência da vida na Terra 

(VESENTINI, 2012). Tendo em vista que todo o processo de 

entendimento da conservação dos recursos hídricos deverá 

ser a longo prazo, com planos, planejamentos e 

gerenciamentos implantados por ações governamentais e/ou 

do público externo, para a melhoria deste recurso finito e de 

extrema necessidade para sobrevivência da vida terrestre. 

A grande necessidade por água para diversas 

utilidades e o aumento do crescimento populacional do uso 

e ocupação do solo, acarretaram e vem acarretando na 

degradação desordenada da qualidade da água, sendo sem 

dúvidas fatores condicionantes elencados a sua menor 

disponibilidade e a intensificação dos quadros de secas 

(VASCONCELOS & SOUZA, 2011).  

Segundo os mesmos autores, a situação se agrava, em 

consequência do efeito acumulativo suscitado pelo 

crescimento populacional desordenado e a falta de 

planejamento nas cidades, o que conjuntamente, se tornado 

uma constante ameaça à saúde da população. Tendo em vista 

o entendimento de Guedes et al., (2012) tem-se a necessidade 

de políticas de controle e monitoramento das bacias 
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hidrográficas no país, para se obter parâmetros de 

potabilidade e índices de qualidade. Esse trabalho é 

desenvolvido pela ANA (Agência Nacional de Águas), 

órgão criado em 17 de julho de 2000, que visa o trabalho de 

controle e fiscalização dentre os quesitos anteriormente 

informados, também o acompanhamento dos índices de 

preservação das bacias hidrográficas (ANA, 2020). 

De acordo com a Agencia Nacional de Águas - ANA 

(2020), a ANA lançou em 2013 a Rede Nacional de 

Monitoramento da Qualidade de água (RNMQA), 

disseminada em todo país, operando e monitorando em 

média 4.543 estações de monitoramento das 14.822 

existentes em todo território nacional. Dos 12.963 mil rios 

brasileiros compostos no Sistema de Informações 

Hidrológicas, a Rede Hidrometereologicas Nacional 

monitora cerca de 2.176, contabilizando aproximadamente 

17% (ANA, 2020). 

Nesse contexto, de acordo com Guedes et al., (2012), 

o monitoramento da qualidade da água é um dos principais 

instrumentos de sustentação de uma política de planejamento 

e gestão de recursos hídricos, visto que funciona como um 

sensor que possibilita o acompanhamento do processo de uso 

dos corpos hídricos, apresentando seus efeitos sobre as 
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características qualitativas das águas, visando subsidiar as 

ações de controle ambiental. Essas ações de monitoramento 

abrangem as bacias hidrográficas em todo país, em especial 

a bacia do rio Ipojuca, que sofre com intensa poluição em sua 

total extensão, tornando impróprio o consumo de suas águas 

para diversos usos, fazendo com que se possibilite estudar o 

parâmetros e índices de qualidade da bacia em estudo 

(CARVALHO FILHO, 2019).   

Existe a possibilidade de fazer um estudo dos 

indicadores de qualidade da água do Rio Ipojuca, com base 

em dados espaciais?  

O presente trabalho busca realizar um estudo da 

variabilidade dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

da qualidade de água do rio Ipojuca, por meio de dados do 

HidroWeb, ferramenta de extrema relevância do Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), 

afim de relacionar com as fontes potencialmente poluidoras.  

O presente estudo objetiva-se a realizar um estudo da 

variabilidade dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

da qualidade de água na bacia do rio Ipojuca por meio de 

dados disponíveis no portal HidroWeb, ferramenta 

integrante do Sistema Nacional de Informações sobre 
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Recursos Hídricos (SNIRH), com intuito de relacionar com 

as fontes poluidoras preponderantes na bacia. 

 
METODOLOGIA 
 
Área de estudo 
 

A bacia do Rio Ipojuca está localizada, em sua total 

extensão, no Estado de Pernambuco, entre 08º09’50” e 

08º40’20” de latitude Sul, e 34º57’52” e 37º02’48” de 

longitude Oeste (CONDEPE/FIDEM, 2005). Diante de sua 

forma alongada no sentido oeste-leste, é uma bacia de 

extrema importância e de posição estratégica no território 

pernambucano, servindo de grande meio de canalização 

hídrica de ligação entre a Região Metropolitana do Recife 

(RMR) e a região do Sertão do Estado (MEDEIROS, 2020).  

Abaixo segue o mapa das estações de monitoramento 

da bacia hidrográfica do rio Ipojuca, seguida dos seus 

devidos código inerentes a cada estação localizada ao longo 

da bacia, como pode-se ver na Figura 5.   

 

 

 

 



 
294 

Silva et al. 

Figura 33- Bacia hidrografia do Rio Ipojuca e suas estações de 
monitoramento. 

 
Fonte: AUTOR (2020). 
 
Aquisição de dados 
 
Método de coleta de dados  
 

Devido ao cenário de pandemia que o país está 

vivendo por conta do COVID-19, não houve a possibilidade 

de fazer um estudo mais afundo por meio de análises 

laboratoriais feitas pelo próprio autor, dessa forma, se fez 

necessário a elaboração de um estudo de variabilidade 
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espacial dos dados que qualificam a água da bacia do rio 

Ipojuca.  

Os dados empregados foram oriundos do portal 

HidroWeb, instrumento integrante do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) no intervalo 

entre os dias 01/05/2019 e 01/11/2019. Os dados foram 

coletados das estações dos municípios de Belo Jardim-PE e 

Gravatá-PE que circundam Caruaru-PE, portanto sendo as 

estações contidas na Tabela 1.  
 

Tabela 7- Estações fluviométricas, que coletam dados da 
qualidade de água, na bacia do rio Ipojuca que foram utilizadas no 
presente trabalho. 

Dados das estações de monitoramento da bacia 
hidrográfica do rio Ipojuca 

Código Longitud
e 

Latitud
e Nome 

39340200 -36,37  -8,35  Açude Belo Jardim  

39340400 -35,94  -8,29  Vila Cedro (Cohab III)  

39340500 -35,61 -8,21  Gravata – Montante  
Fonte: Autoria própria. 
 

Esses dados foram colhidos por meio do acesso a 

plataforma, através disso, a data em estudo foi selecionada 

pelo fato das estações não fornecerem dados suficientes para 

o estudo no ano atual. Sendo que, nem todos os meses 
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tiveram a coleta dos dados, devido a inconstância na 

arrecadação dos dados, existe uma diferença de 2 a 3 meses 

entre a primeira coleta do ano e a segunda coleta. Os dados 

coletados foram analisados com base nos fatores físicos, 

químicos e biológicos compostos na bacia, de acordo com 

seu potencial de poluição, esses parâmetros são apresentados 

na Tabela 2. 

 
Tabela 8- Parâmetros de qualidade da água. 

Código Parâmetros Analisados 

39340200 

pH
 

N
itr

og
ên

io
 

Fó
sf

or
o 

Tu
rb

id
ez

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

R
es

íd
uo

 to
ta

l 

O
D

 

C
ol

ifo
rm

es
 

D
B

O
 

39340400 

39340500 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 2, os parâmetros analisados nas estações e 

seus respectivos códigos, estão disponíveis no HidroWeb, 

ferramenta que compota todas os dados inerentes as estações 

de coleta relacionados a qualidade da água das bacias 

hidrográficas de todo o país. Foram analisadas 3 estações 
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com o propósito de ter conhecimento das ações 

preponderantes que causam a poluição do rio nestes trechos. 

 
Processamento dos dados 
 

Durante o processo de coleta e análise dos dados, foi 

feito um estudo de variabilidade dos indicadores de 

qualidade de água, por meio da ferramenta HidroWeb, 

observando principalmente quais fontes poluidoras 

ocasionam a degradação da qualidade da água da bacia, 

contudo, sendo trabalhados os dados de qualidade de água, 

relacionando-os com o uso da margem de acordo com as 

atividades preponderantes de cada município em que as 

estações se localizam. Contudo, foram utilizados os cálculos 

de IQA com base na formula fornecida no site da ANA. 

O cálculo de IQA é feito por meio do produto 

ponderado dos nove parâmetros, segundo a Equação 1: 

 

IQA = ∏    qi
win

i=1      (1) 

 

onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 

100; 
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qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 

100, obtido do respectivo gráfico de qualidade, em função de 

sua concentração ou medida (resultado da análise); 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em 

função da sua importância para a conformação global da 

qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, como mostra a 

Equação 2: 

 

�  𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 

Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do 

IQA. 

Os valores que classificam a qualidade da água das 

bacias hidrográficas no estado de Pernambuco são de:  De 0 

– 19 Péssima, 20 – 36 Ruim, 37 – 51 Razoável, 52 – 79 Boa 

e 80 – 100 Ótima.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os dados apresentados são do período de 01/05/2019 

a 01/11/2019, visto que foram analisadas as estações de 

monitoramento (39340200, 39340400 e 39340500), todas 

localizadas na bacia de estudo. Os parâmetros físicos, 

químicos e biológicos analisados foram: pH, Temperatura, 

Turbidez, OD, Coliformes, Resíduo Total, Fosforo Total e 

DBO. Nas estações estudadas o nitrogênio total não estava 

sendo analisado, observou-se também que, existe uma 

diferenciação dentre as estações, essa diferença é justificada 

de acordo com os parâmetros de qualidade da água da bacia, 

assim como mostra a Tabela 3. 

 
Tabela 9- Parâmetros de qualidade analisados. 

Código Mês 

Parâmetros Analisados 

pH
 

N
itr

og
ên

io
 

Fó
sf

or
o 

Tu
rb

id
ez

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

R
es

íd
uo

 to
ta

l 

O
D

 

C
ol

ifo
rm

es
 

D
B

O
  

 

393402
00 

mai/
19 

7.
8 - 0.34

3 10 27.
6 

137
3 8.9 13 8.1  

ago/1
9 

8.
1 - 0.07 10 25.

7 
126

4 8.8 49 3.9  

nov/
19 

7.
4 - 0.03 10 32 198

4 
10.
9 22 15.

7 
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393404
00 

mai/
19 

7.
3 - 6.52 25 25 887 0.5 1600

0 
11
9 

 

ago/1
9 

7.
2 - 3.52 20 22 144

6 0.5 1600
00 

52.
6 

 

nov/
19 

7.
2 - - 30 - - - 1600

00 
11
3 

 

393405
00 

mai/
19 

7.
3 - 4.32 1.

5 25 832 3.3 1600
0 3.3  

ago/1
9 

7.
3 - 1.72 2.

5 22 151
7 4.8 5400

0 4.8  

nov/
19 

7.
1 - 5.6 1 26 141

3 0 7000 0  

Fonte: Autoria próprio. 
 

De acordo com os valores do pH apresentados no 

Figura 6, observou-se um pequeno aumento entre maio e 

agosto de 2019 na estação Açude Belo Jardim, 

caracterizando as suas águas como levemente ácidas em 

todas as coletas, com acidez mais acentuada no mês de 

agosto, já nas demais estações os valores são praticamente os 

mesmos, mas nada além do permitido ou inferior ao 

recomendado pela Resolução do Conama 357/05.  

Ao correlacionar os resultados com os limites 

estabelecidos pela a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

verifica-se que, em geral, os pontos analisados encontram-se 

em conformidade com a norma supracitada, cujo limite 

encontra-se entre 6 e 9, contudo, todas as amostras ficaram 

dentro dos limites estabelecidos.  
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Figura 34- pH da água nas estações Açude Belo Jardim, Vila 
Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de maio de 2019 
a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Ao correlacionar os resultados com os limites 

estabelecidos pela a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

verifica-se que, em geral, os pontos analisados encontram-se 

em conformidade com a norma supracitada, cujo limite 

encontra-se entre 6 e 9, contudo, todas as amostras ficaram 

dentro dos limites estabelecidos.  

Evidencia-se que os rios brasileiros tem tendência a 

apresentar pH que varia de neutro a ácido (ELISA et al., 
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2008). Nas áreas onde as estações estão situadas tendem a ter 

a presença de ácidos orgânicos que são carreados durante o 

período chuvoso para os corpos d’água, provenientes da 

decomposição da matéria orgânica advinda do 

desmatamento próximo a bacia. Além desse fator, o pH na 

área de estudo pode ter sido influenciado pelas diversas 

fatores preponderantes com relação a ações antrópicas, 

sazonais e locais. 

Quanto às concentrações de Resíduos Totais, na 

maioria das estações coletadas mostraram-se inconstantes, 

apresentando um aumento considerável nas estações Açude 

Belo Jardim e Gravatá Montante durante os meses de maio a 

novembro, exceto para o ponto na Vila Cedro a montante, 

que apresentou um aumento considerável no mês de agosto 

com relação ao último mês de monitoramento. Destaca-se 

que os valores extremos alcançados para o Açude Belo 

Jardim foram de 1984 mg. L-1 a montante, na Vila Cedro 

foram 1446 mg.L-1  montante e  na Gravatá Montante foram 

de 1517 mg.L-1 a montante, assim como mostra a Figura 7.   

 

 

 
Figura 35- Resíduos totais na água das estações Açude Belo 
Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de 
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maio de 2019 a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, 
Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
 

Os resíduos totais contidos na água têm relação 

constante com a turbidez, pois os fatores que ocasionam na 

elevada quantidade dos resíduos e da turbidez da água são 

basicamente os mesmos, e acarretam nos mesmos problemas 

que prejudicam o meio aquático. Nos trechos analisados a 

relação da poluição na bacia hidrográfica por meio de esgoto 

doméstico e resíduos de fabricas testeis, gerando um aporte 

adicional de partículas nos pontos onde foram coletadas as 
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amostras e em toda a bacia. Altas concentrações dessa 

variável podem ocasionar em danos a meio aquático, 

limitando a penetração dos raios solares, sendo assim, 

inibindo a fotossíntese e provoca variações nos meios de 

reprodução e desenvolvimento dos peixes (AMORIM et al., 

2017).   

Com relação ao OD, identificou-se que, na maioria 

das vezes, um comportamento já esperado, na estação Açude 

Belo Jardim obteve valores bem satisfatórios para a vida dos 

microrganismos, já as duas últimas devido à alta 

contaminação da bacia, sendo prejudiciais aos seres viventes 

neste meio, sendo bem inferiores de acordo com a Resolução 

do CONOMA 357/05 nos meses de maio a agosto de 2019 

na estação Vila Cedro, na Gravatá Montante de maio a 

novembro, chegando a zero no último mês, pode-se concluir 

que as atividades da indústria têxtil e do mau uso e ocupação 

do solo são relevantes na interferência nesse parâmetro. 

No decorrer do período de estudo OD apresentou 

taxas médias de 9,53 mg.L-1 para o açude Belo Jardim, 0,5 

mg.L-1 para a Vila Cedro e 2,7 mg.L-1 para a Gravatá 

Montante, na Figura 8 mostra os valores obtidos com o 

estudo. 
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Figura 36- Concentração do oxigênio dissolvido na água das 
estações Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá 
Montante no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na 
bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Os resultados das concentrações do OD indicaram 

um nível médio de oxigenação dos corpos d'água estudados, 

sendo que 33,3% dos dados atenderam ao limite 

estabelecido; 55,56% ficaram abaixo; 11,1% não foram 

coletados ou analisados no mês de novembro na estação Vila 

Cedro. O oxigênio constitui-se em um dos parâmetros mais 

agregados para a estimação dos ecossistemas aquáticos, 
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provendo informações sobre a qualidade e a capacidade de 

autodepuração da água (CUNHA, 2020). 

Em relação ao DBO, verificou-se, em geral, um 

comportamento não tão semelhante uns com os outros, com 

um marcante aumento nas concentrações nos meses de maio 

e novembro, já no mês de agosto houve uma brusca 

diminuição quase que pela metade, nas amostras da Vila 

Cedro, nas amostras do Açude Belo Jardim obteve-se um 

pequeno aumento nada alarmante, na estação Gravatá 

Montante houve um decréscimo brusco em suas amostras em 

relação com mês de início das amostras no mês de maio, 

podendo-se concluir que as atividades antrópicas 

provenientes do aumento da urbanização na estação Vila 

Cedro é acentuadamente grande, contudo elevando os 

números de DBO e prejudicando os seres vivos aeróbios, 

representando relevante interferência nesse parâmetro.  

A DBO obteve aumento nos meses de  maio, agosto 

e novembro de 2019, esse fato pode ser decorrente do 

aumento da carga de matéria orgânica durante os eventos de 

precipitação pluviométrica, esses aumentos são visíveis na 

Figura 9, levando as águas em maioria das análises das 

estações à condição de classe 3 (até 10 mg.L- 1), segundo a 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Figura 37- Concentração de demanda bioquímica do oxigênio na 
água nas estações Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e 
Gravatá Montante no período de maio de 2019 a novembro de 
2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

As amostras estudas grande parte estão fora 

dos parâmetros estabelecidos pera referida Resolução 

do Conama 357/05 para classe 2 (até 4 mg.L-1),  sendo 

que algumas amostras extrapolaram os limites, 

inclusive da classe 1 (até 3 mg.L-1). De acordo com a 
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inferiores a 4 mg.L-1 são consideradas como águas 

limpas, e águas com valores de DBO além de  10 mg.L-

1, como poluídas. A partir desse critério, as águas dos 

pontos monitorados são consideradas como limpa no 

trecho que compõem a estação Gravatá montante e 

poluída nos pontos do Açude Belo Jardim e Vila Cedro 

extrapolou os limites estabelecidos.  

A Figura 10 mostra uma acentuada variação da 

temperatura da água ao longo do ciclo amostral, no 

corpo d'água monitorado, apresentando temperaturas 

mínimas geralmente nos meses de agosto e maio, e 

máximas em novembro, para o açude Belo Jardim e 

Gravatá Montante, refletindo as características 

preponderantes na região. A amplitude térmica 

máxima (32ºC) entre os pontos estudados foi 

registrada no açude Belo Jardim, provavelmente em 

função da a aproximação do verão no mês de 

novembro. 
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Figura 38- Temperatura da água nas estações Açude Belo Jardim, 
Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de maio de 
2019 a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

A elevação da temperatura ressaltada no estudo pode 
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portanto, as altas temperatura relacionam-se basicamente 

com as características tipológicas dos corpos d’água 

tropicais. A Resolução CONAMA nº 357/05 Brasil (2005) 
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atributos físicos e nas reações químicas e bioquímicas da 

água.  

Diante de diversos fatores preponderantes, com 

relação as concentrações da turbidez, houve uma ampla 

variação na estação situada na Vila Cedro, exibindo 

concentrações mais elevadas nos meses de maio e novembro, 

apresentando médias de 10,0 unidades nefelométricas de 

turbidez (UNT) para o Açude Belo Jardim, com amplitude 

de 10,0 UNT, apresentando média de 25,0 UNT para o Vila 

Cedro com amplitude de 25,0 a 30,0 UNT, e média de 1,67 

para Gravatá Montante, com amplitude de 1,5 a 1,0 UNT 

Figura 11. 

De acordo com a totalidade dos resultados 

amostrados, 100% permaneceram dentro dos limites 

estabelecidos para a classe 1 (até 40 UNT pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005, conferindo a essas 

águas a condição de classe 1. 

Considerando alguns pontos que obtiveram 

divergências significativas, principalmente na estação 

Vila Cedro os valores de turbidez foram elevados com 

relação aos das outras estações de coleta de dados, 

relacionado à presença de sólidos provenientes das 

influências do desmatamento e obras próximas das 
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regiões da bacia, procedimento que disponibiliza uma 

carga suplementar de partículas somada ao aporte de 

sedimentos da bacia de drenagem carreados pela 

água de escoamento por meio das chuvas na área. 

 
Figura 39- Turbidez da água nas estações Açude Belo Jardim, Vila 
Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de maio de 2019 
a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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modo que a maioria dos pontos monitorados ao longo do 

tempo amostral conservou-se fora do limite estabelecido pela 

resolução vigente que é a Conama 357/05, com exceção do 

açude Belo Jardim nos meses de agosto a novembro, 

obtiveram valores abaixo do estabelecido pela norma, 

outrossim, esses valores se enquadraram, 

concomitantemente, nas classes 1 (até 0,10 mg.L-1) e 3 (até 

0,15 mg.L-1). 

As concentrações de PT evidenciam um 

ambiente sob pressão antrópica, inferindo-se como 

principais fontes poluidoras do ecossistema, a prática 

agrícola, fabricas de roupas e esgotos domésticos, 

situadas ou não às margens do curso d'água. 

As concentrações de coliformes fecais exibem-

se elevadas a partir dos meses de maio a novembro 

nas duas últimas estações de captação, Vila Cedro e 

Gravatá Montante ao longo do período amostral, a Vila 

Cedro obteve um valor de gigante de lançamento de 

coliformes que foi de 160000 NMP.100mL-1  durante os 

meses de agosto a novembro e com um alcance na 

média de 112.000,0 NMP.100mL-1, na Gravatá 

Montante foi de 54.000 NMP.100mL-1  gerando uma 

média de 25.666,67 NMP.100mL-1  e o Açude Belo 
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Jardim, um valor risório em comparação com os 

demais, que foi de 49 NMP.100mL-1  e média de 28 

NMP.100mL-1  (Figura 13). 

 
Figura 40- Variação da concentração de fósforo total nas estações 
Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante 
no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na bacia do rio 
Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
 

De acordo com os valores obtidos, as águas do 

rio Ipojuca enquadram-se como águas poluídas, 
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Pelo teor de concentrações altas em duas estações 

estudadas na bacia, são alusivas de aporte direto de 

material de ascendência fecal no corpo d'água 

avaliado e/ou associados ao mau uso do solo, ao 

destino irregular de dejetos ao extravasamento de 

fossas sépticas mal instaladas, sem manutenção das 

moradias circunvizinhas e a industrias instaladas 

próximas as margens da bacia com o destino irregular 

dos seus efluentes.   

É de suma importância ressaltar que não foi 

seguida a frequência de coleta estabelecida pela 

Resolução CONAMA nº 430/2011, em seu Art. 14, 

inciso I, alínea g, que indica amostragem bimestral, 

contudo; evidencia-se a precisão da adoção de planos 

de ação com relação a medidas de saneamento e 

tratamento da água, principalmente se existir a 

emprego para consumo humano. 
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Figura 41- Número mais provável de coliformes fecais nas 
estações Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá 
Montante no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na 
bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

Os resultados do IQA nas estações açudem 

Belo Jardim, Vila Cedro e Gravatá Montante 

encontram-se sumariados na tabela 5, com suas 
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variou entre 67,54 e 75,35 no açude Belo Jardim, de 

16,94 e 20,18 na Vila Cedro e de 29,87 a 35,86 na 

Gravatá Montante, enquadrando os trechos estudados 

entre as categorias "ruim”, “boa" e péssima. 

 
Tabela 10- Valores do índice de qualidade da água nas estações 
Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante 
no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na bacia do rio 
Ipojuca, Pernambuco. 

Período  ABJ Média 
(ABJ) VC Média 

(VC) GM Média 
(GM) 

mai/19 75.35 

71.63 

17.1
5 

18.09 

30.1
4 

31.96 ago/19 72.00 16.9
4 

35.8
6 

nov/19 67.54 20.1
8 

29.8
7 

Fonte: Autor (2020). 
 

No todo, a estação de coleta que obteve melhor 

índice de qualidade foi a ABJ nos meses de maio a 

novembro, com os menores níveis de DBO, P e 

Coliformes, colaborado positivamente para a "boa" 

qualidade da água, apesar de os números de turbidez, 

temperatura, resíduos totais e OD terem sido altos. 

Destaca-se que a melhor qualidade notada, com IQA 

de 71,63, ocorreu no Açude Belo Jardim. 
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Por outro lado, a estação que estabeleceu a pior 

qualidade média foi Vila Cedro (18,09), principalmente 

devido aos baixos valores do IQA no período de maio 

a agosto, influenciados especialmente por ações 

antrópicas que acarretam na sua diminuição do IQA, 

além da elevada contaminação por PT, DBO e 

Coliformes. 

A aplicação do estudo espacial das estações de 

monitoramento que fazem parte da bacia hidrográfica 

do rio Ipojuca revelou que variáveis físicas, químicas e 

biológicas como, coliformes, turbidez, DBO entre 

outros compostos apresentaram diferença altamente 

significativa na variação espaço-temporal na estação 

Vila Cedro, sendo que essa diferença evidencia 

alterações nas suas condições ambientais, devido ao 

aporte de fabricas de jeans e lançamento de esgoto 

doméstico devido ao mau uso do solo, contendo várias 

moradias nas margens do rio. As variáveis com 

correlações mais significativas sobre as demais foram 

o Coliformes, RT, DBO e PT, destacando, assim, seus 

papéis relevantes para a classificação da qualidade do 

corpo hídrico investigado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Através dos dados adquiridos pelo portal do 

HidroWeb, foi possível conhecer os parâmetros de qualidade 

da água da bacia do rio Ipojuca por meio de estações de 

monitoramento ao longo do curso do rio. 

A variabilidade dos parâmetros colhidos se mostrou 

um tanto quanto acentuados nos meses de estudo de acordo 

com relação aos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005, contudo, foi possível analisar os dados coletados 

espacialmente de acordo com as estações escolhidas para o 

estudo, cada um com particularidades inerentes aos 

parâmetros de qualidade da água.  

Mediante a relação dos dados obtidos, foi possível se 

ter informações sobre as intervenções na bacia, sendo 

inteiramente antrópica no corpo hídrico, podendo assim 

correlacionar essas influências com os indicadores de 

qualidade da água, descobrindo que a variabilidade desses 

indicadores tem semelhanças diretas com as ingerências na 

bacia e consequentemente para com a sua degradação. Estas  

informações levantadas sinalizam, no momento atual, grande 

relevância na qualidade da água decorrente do alcance dos 

fatores preponderantes que a prejudicam, sendo necessária a 

análise de dados atuais, porém, não foi possível encontrar 
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uma atualização desses dados para estudo, o que não 

permitiu fazer uma análise mais completa do potencial 

dessas intervenções com dados de monitoramentos atuais da 

bacia em estudo.  

Levando em consideração os aspectos observados 

nesse estudo, sugere-se o desenvolvimento de um projeto de 

melhoramento do monitoramento da bacia com relação as 

intervenções que possam influenciar no índice de qualidade 

de água e, um controle maior na periodicidade das coletas, 

visto a sua viabilidade em questão de controle dos dados 

colhidos e elaboração de um plano de ação para uma melhor 

gestão dos recursos inerentes ao monitoramento efetivo.  
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ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DA 

UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS 

PARA A REALIZAÇÃO DE TRAVESSIAS, EM UM 
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RESUMO 
 
O Agreste Pernambucano tem grande parte de sua região 
com chuvas distribuídas de forma irregular, com isso tornou-
se necessário buscar alternativas a fim de realizar o 
abastecimento de água para atender a população. Uma das 
alternativas encontradas é a construção de adutoras, as quais 
possuem elementos como travessias que podem ser 
realizadas por meio de método destrutivo ou método não 
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destrutivo. O presente estudo realizou uma análise técnico-
econômica da utilização de métodos não destrutivos de 
travessias, em um Sistema Adutor do Agreste 
Pernambucano. Para isso, foi utilizado como base 
informações e projetos fornecidos pela empresa responsável 
pela elaboração do projeto e fiscalização da obra. Assim 
como um questionário online realizado com alguns 
profissionais dessa empresa e um orçamento que foi 
elaborado para análise econômica para ambas as técnicas. 
Com isso, através da análise realizada neste estudo foi 
possível perceber que o Método Destrutivo se torna mais 
atrativo economicamente. No entanto, o Método não 
destrutivo mostrou-se muito vantajoso em relação a outros 
fatores. Contudo, foi possível notar que nos dois tipos de 
travessias há vantagens e desvantagens e que para a definição 
do método a ser utilizado é necessário avaliar a realidade de 
cada local. 
 
Palavras-chave: Agreste. Travessia. Método não destrutivo. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Agreste localiza-se na área que engloba o Polígono 

das Secas, contendo um tempo de estiagem inferior ao 

existente no sertão, pelo fato de estar próximo ao litoral. 

Contudo, pode-se dizer que o Agreste está na intermediação 

da zona da mata e do sertão, além disso, as chuvas são 

distribuídas irregularmente em boa parte da região. Os 

índices pluviométricos diferem em cada microrregião 

(ANDRADA et al., 2018). 

Diante deste cenário de pouca disponibilidade de 

água na região, notou-se que há a necessidade de transportar 

água para atender a população da região através de Adutoras. 

As quais, conforme Mariano (2014) diz, são consideradas 

por alguns autores como sendo elementos fundamentais para 

a composição de um Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA), devido a sua relevância para o desempenho desses 

sistemas. 

O termo adutora é utilizado para denominar as 

canalizações que conduzem água entre as unidades que 

compõem o sistema de abastecimento d’água. De acordo 

com a visão econômica e estratégica, pode-se garantir que a 

adutora é a parte com a maior significância do sistema. 

(MONTEIRO et al., 2018). 
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Com isso, em um empreendimento, a execução de 

investimentos tem a tendência de vincular-se ao 

desenvolvimento de projetos, o gerenciamento destes tem 

uma grande relevância, com o propósito de que os requisitos 

venham a ser atendidos integralmente e demandas sejam 

realizadas com êxito. Os gerentes funcionais acabam sendo 

forçados a se aprimorarem e se rodearem de métodos, 

sistemas e ferramentas para terem a garantia da obtenção de 

sucesso na gestão de seus projetos (REIS, 2011). 

Sendo assim, a escolha de técnicas, metodologias 

eficazes e otimizadas tem uma grande importância para o 

desenvolvimento de projetos, principalmente por eles terem 

o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas e 

reduzir possíveis transtornos provocados durante a 

realização das obras, como por exemplo, o desvio de tráfego 

e paralização de vias provocados pela execução de travessias 

de adutoras, tubulação de gás, esgoto, etc.  

Portanto, nota-se a importância de conhecer novas 

técnicas e metodologias que poderão ser admitidas em 

projetos, além de suas vantagens e desvantagem a fim de 

facilitar na escolha mais adequada para beneficiar seus 

executores e usuários. Com isso, esse trabalho visa mostrar, 

através de um estudo de caso, os métodos adotados para a 
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realização de travessias em um Sistema Adutor do Agreste, 

localizado no estado de Pernambuco, tomando como foco 

principal o método não destrutivo, para isso será feito uma 

análise técnico-econômica. 

O método construtivo da travessia necessita ser 

estudado e recomendado de acordo com as facilidades 

construtivas de cada caso, levando-se em consideração os 

custos e o tempo indispensáveis para a efetuação da obra, de 

acordo com Tsutiya (2006). Com isso, nota-se a relevância 

da proposta de estudo deste trabalho, visto que o 

conhecimento dos tipos de travessias existentes e uma 

análise técnica-econômica auxiliará positivamente para 

escolha mais adequada a serem adotadas conforme a 

realidade de cada projeto, além de possibilitar o estimulo 

para a busca da utilização de novas técnicas e tecnologias 

com o intuito de otimizar e melhorar a qualidade das obras a 

serem executas. 

 
METODOLOGIA 
 
Sistema Adutor no Agreste de Pernambuco e área de 
estudo 
 

A adutora em estudo está em fase de construção e 

localiza-se no Agreste Pernambucano, iniciando-se em um 
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reservatório de Ipojuca. A água será tratada em uma Estação 

de tratamento de água (ETA) perto do reservatório. O trecho 

que interliga o reservatório e a ETA corresponde a Adutora 

de Água Bruta (AAB). Após ser tratada, a água será 

transportada por meio de um sistema de adução constituído 

por tubos de aço e de ferro fundido, contendo diâmetros com 

variação de 150 a 1500 mm, percorrendo cerca de 1030 km, 

esse trecho corresponde a Adutora de Água Tratada (AAT).  

Por causa da longa extensão da adutora, a mesma foi 

subdividida em trechos (lotes) e sua obra de implantação em 

etapas. Em cada etapa foi feito a separação dos lotes que 

seriam executados.   

Para essa obra foram adotadas travessias com método 

tradicional e método com tubos corrugados (TUNNEL 

LINER).  

O trecho escolhido para o estudo de caso é o eixo 

principal da adutora, o qual pertence ao Lote 01 e localiza-se 

ao longo da faixa de domínio da rodovia federal BR-232, 

atendendo as cidades de Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, 

Tacaimbó, São Caetano e Caruaru. A partir de derivações do 

eixo principal, há várias subdivisões da adutora para 

formação de outros lotes.  
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No eixo principal há travessias MND nos municípios 

de Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim e São Caetano e duas 

travessias MD em São Caetano. A Figura 1 ilustra o Sistema 

Adutor da área em estudo.  

 

Figura 1 – Sistema Adutor da área em estudo.. 

 
Fonte: TCU, 2016. 

 
Realização de questionário 
 

Foi utilizado um questionário online para entrevistar 

12 profissionais que trabalham no setor técnico da adutora 

em questão e que em sua grande maioria possuem 

experiência profissional de mais de cinco anos. Dentre 

desses profissionais há Engenheiro de Campo, Engenheiro 
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Projetista, Geólogo, Técnico de Campo e Auxiliar de 

Engenharia.   

O objetivo principal do questionário foi obter 

informações que ajudem a identificar os critérios utilizados 

para definição de trechos que foram realizados com métodos 

não destrutivos. As informações que não foram alcançadas 

através do questionário foram obtidas por meio de 

entrevistas não estruturadas com Engenheiros Projetistas da 

obra, Técnicos de Campo e com um Geólogo.  

 
Análise econômica 
 

Com a finalidade de identificar a técnica que possui 

custo mais elevado para sua execução, os projetos fornecidos 

pela empresa foram analisados e com o embasamento na 

revisão bibliográfica, foi possível identificar os tipos de 

serviços e insumos necessários para a execução das 

travessias destrutivas e não destrutivas.  

Desta maneira, utilizou-se a Tabela desonerada de 

custos unitários para obras de serviço de engenharia, 

disponível no endereço eletrônico da Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e as planilhas 

desoneradas de composição e insumos do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
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(SINAPI) para a análise das composições desejadas e para a 

obtenção de seus respectivos custos unitários. Para a 

obtenção dos custos de fornecimento e execução dos tubos 

corrugados, foi necessário entrar em contado com empresas 

que realizam esses serviços e solicitar uma proposta de 

preços.   

Com o intuito de obter uma análise comparativa mais 

relevante entre as travessias MND e MD, o orçamento foi 

elaborado considerando que seria realizado apenas um metro 

linear de cada travessia e alguns parâmetros (largura e 

profundidade das valas, tipo de solo, diâmetros e tipos das 

tubulações) foram unificados, sendo necessário realizar 

algumas adaptações nos projetos obtidas da adutora. As 

ilustrações da Figura 2 detalham os valores dos parâmetros e 

materiais que foram considerados. 

 
Figura 2 – Seções transversais da Travessia MD (à esquerda) e da 
Travessia MND (à direita) 

 
Fonte: Adaptado de Construenger, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise técnica por meio do questionário. 
 

Conforme as respostas obtidas através do questionário, 

foi possível identificar alguns critérios utilizados para 

definição de trechos que foram realizados com métodos não 

destrutivos, a Figura 3 mostra de forma resumida os critérios 

citados. 

 
Figura 3 – Resumo dos critérios citados.  

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Dentre esses critérios nota-se que geralmente o ponto 

de partida é as orientações dos órgãos DENIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e 

DER (Departamento de Estradas de Rodagem), os quais têm 

preferência para a utilização de travessias MND, quando é 

possível sua execução. Para tanto, é necessário considerar o 

solo da região e se há corpo de aterro suficiente para garantir 

a altura mínima de 1,50 m entre a GS (geratriz superior) do 

tubo camisa e o pavimento. Quando não há algum trecho da 
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rodovia com aterro favorável para travessia, e com isso 

soma-se a dificuldade de escavação em material de 3ª 

categoria, caso seja encontrado na região, é possível solicitar 

aos órgãos competentes a autorização para execução da 

travessia pelo MD. 

A escolha pelo MND também está atrelada à 

importância da via que será feito a travessia e se a mesma 

possui um alto fluxo de veículos, visto que com o MD se faz 

necessário interromper o fluxo e realizar a reposição do 

pavimento o que muitas vezes pode trazer transtornos para 

seus usuários. O custo para a execução das travessias 

também é considerado para decidir o método que será 

escolhido. 

Já para definir que nessa obra em questão seria 

utilizado travessia MND com tubos corrugados, os critérios 

em geral foram: as características construtivas 

(possibilitando execução e montagem por etapas), custo em 

relação à outros materiais disponíveis à época, garantia de 

estabilidade da escavação e resposta à solicitação de 

esforços. Conforme a Figura 4 está representando de maneira 

mais esquematizada. 
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Figura 4 – Organograma dos critérios citados para a escolha de 

tubo corrugado. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Quando questionados sobre a praticidade dos dois 

tipos de métodos utilizados nas travessias, 50 % dos 

profissionais opinaram a favor do MND e os outros 50% 

consequentemente a favor do MD. A Figura 5 mostra a 

porcentagem e esquematiza as principais justificativas 

citadas. 

 
Figura 5 – Porcentagem relacionada à praticidade e resumo das 
principais justificativas 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Quando questionados sobre qual método possui custo 

mais elevado para execução, mais de 90% indicou o MND. 

Como justificativa para os que acham o MND mais 

caro, foi citado a necessidade de mão de obra especializada, 

de fornecimento dos tubos corrugados e o número maior de 

colaboradores. Quanto ao que considera o MD mais caro, 

defendeu que a depender do substrato envolvido, o custo 

desse serviço se divide em dois, tais como: o custo de 

implantação da travessia e o custo de reimplantação ou 

retrabalho do substrato alterado.  

Em relação ao ponto de vista dos profissionais 

entrevistados, referente à qual método requer mais tempo 

para ser executado, 83,3 % alegou que o MND requer 

maiores cuidados e os serviços (escavação a montante da 

travessia, instalação de canteiro) que antecedem a execução 

da travessia em si, acabam contribuindo para aumentar o 

tempo de execução. Além disso, foi dito que a escavação 

também avança de forma mais lenta, uma vez que à medida 

que se escava, as chapas que compõe o tubo corrugado já 

devem ser montadas para garantir a sustentação do trecho 

escavado, necessitando assim de mais cuidados e atenção. Os 

16,7 % que acham o MD com tempo de execução maior, 

defendem que os desvios de trânsito por determinado 
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período e a reconstrução da via, são os responsáveis pelo 

aumento do tempo de execução desse método quando 

comparado ao MND com tubos corrugados. 

 
Resultados da análise econômica 
 

A Tabela 1 mostra os itens gerais considerados para 

a elaboração do orçamento dos dois tipos de travessias. 

 
Tabela 1 – Planilha Orçamentária Desonerada. 

Travessia MD 

Item Descrição dos Serviços Valor total 
c/ BDI (R$) 

1 Serviços preliminares 2,05 

2 Instalações provisórias/mobilização e 
desmobilização 832,64 

3 Sinalização 51,60 
4 Remoção de pavimentação 20,50 
5 Manuseio entulho 98,37 
6 Movimentação de terra 190,08 
7 Escoramento 51,21 
8 Assentamento de tubulação 8.672,77 
9 Repavimentação 3.029,50 

                Custo total c/ BDI Travessia MD 12.948,71 
  

Travessia MND 

Item Descrição Dos Serviços Valor total 
c/ BDI (R$) 
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10 Serviços preliminares 37,33 

11 Instalações provisórias/mobilização e 
desmobilização 14.270,29 

12 Sinalização  145,58 
13 Manuseio entulho 1.967,36 
14 Movimentação de terra 3.809,40 
15 Escoramento 1.024,13 
16 Assentamento de tubulação 8.672,77 

17 Preenchimento entre os tubos (solo 
cimento) 59,20 

Custo total c/ BDI Travessia MND 29.986,07 
Fonte: Autoria própria. 

 

Comparando os itens 2 e 11 referentes a Instalações 

Provisórias/Mobilização e Desmobilização, é possível notar 

uma diferença de custo de mais de R$ 13000,00, provocada 

pelo fato das obras de travessia MND necessitarem de 

canteiros itinerantes, gerador portátil, caixas d’água, madeira 

compensada para fechamento do canteiro. Estes itens são 

indispensáveis independentemente do tamanho da travessia, 

mas acabaram de certa forma encarecendo o orçamento. No 

entanto, na elaboração de orçamentos de obras maiores é 

preciso ajustar o quantitativo de alguns itens para melhor 

atender as necessidades das mesmas. 
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Pode-se atribuir a grande diferença de custos nos 

itens referentes ao Manuseio de Entulho e a Movimentação 

de Terra, ao fato de precisar considerar a escavação a 

montante da travessia MND. Com isso, como o manuseio do 

entulho varia basicamente em função da movimentação de 

terra, esse item também precisou de um quantitativo maior.  

A remoção de pavimentação, presente no item 4 do 

orçamento da travessia MD, também influencia no item de 

Manuseio de Entulho. Porém, a área considerada para ser 

demolida varia em função da aérea da travessia, contudo 

acabou não influenciando significativamente para o aumento 

do custo do item 5. 

Nos itens 7 e 15, correspondentes ao escoramento, há 

uma diferença de quase R$ 1000,00, pois seus quantitativos 

variaram conforme a extensão da vala escavada. Nos itens 8 

e 16, referentes ao assentamento de tubulação não houve 

diferença entre os custos, visto que nas duas travessias foi 

considerado tubulação com as mesmas características. Em 

relação ao item 9, referente a repavimentação, demonstra 

uma grande relevância para o aumento do custo total da 

travessia MD. Já o item 17, não é tão relevante para a 

elevação do custo da travessia MND. 
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CONCLUSÃO 
 

Após as análises feitas nos resultados é possível 

concluir que foram utilizados muitos critérios para a escolha 

da travessia MND com tubo corrugado, como a possibilidade 

de execução e montagem por etapas, a garantia de 

estabilidade da escavação e a resposta à solicitação de 

esforços.  

Nota-se que nos dois tipos de travessias há vantagens 

e desvantagens e que para a definição do método a ser 

utilizado é necessário avaliar a realidade de cada local.   

A Travessia MND mostrou-se economicamente mais 

cara quando comparada a Travessia MD. Com isso, se for 

levado em consideração somente os custos de cada obra, 

provavelmente o MD se tornaria mais atrativo. No entanto, o 

MND mostrou-se muito vantajoso em relação a outros 

fatores, como a não interferência no trafego das vias, a 

preferência do DNIT pra esse método, a diminuição do risco 

de recalque nas vias provocado por possíveis irregularidades 

na execução da repavimentação e a diminuição de 

transtornos para a população. 

Sendo assim, os resultados obtidos ajudam na escolha 

do método a ser utilizado. Assim como, para incentivar a 

busca pelo conhecimento de novas técnicas a serem 
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utilizadas, visando sempre o bem-estar dos usuários, a 

qualidade na execução da obra e maiores vantagens. 
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