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Resumo – Os resíduos sólidos são responsáveis pela produção de material sólido na drenagem 
urbana e contribuem para a degradação do corpo hídrico gerando graves conseqüências ambientais 
e à saúde. Para um melhor planejamento e gestão de bacias são de suma importância a quantificação 
e qualificação destes resíduos sólidos. 
Neste trabalho apresentam-se os resultados do monitoramento quali-quantitativo dos resíduos 
sólidos drenados na Bacia Hidrográfica denominada de Bacia Escola totalmente contida na cidade 
de Santa Maria – RS, em cinco eventos de chuva e cinco eventos com estiagem. Por fim, constatou-
se que a principal constituição dos resíduos foi matéria orgânica incluindo restos de vegetação, 
abrangendo 85,5% da massa total dos resíduos quantificados nos eventos úmidos e 89% nos eventos 
secos, seguidos de plásticos (11% e 8%.). 
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QUALIFICATION AND QUANTIFICATION OF SOLID WASTE DRAINED IN T HE 
BASIN COLLEGE  

 
Abstract – Solid waste is responsible for the accumulation of solid material in urban drainage. 

It contributes to the degradation of the water body causing serious environmental and health 
consequences. For better planning and watershed management is fundamentally important to have 
these solid wastes quantified and qualified. 

This paper presents the results of qualitative and quantitative monitoring of solid wastes 
drained in the basin known as “Bacia Escola”, fully located in the City of Santa Maria - RS, of five 
rainfall events and five dry spell events. It was found that the main source of waste was organic 
matter, including vegetation remains, corresponding to 85.5% of the total mass of waste quantified 
in wet events and 89% in dry events, followed by plastics (11% and 8% ). 
 
Keywords – Drainage, Quantification, Solid Waste. 
 

INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas no Brasil o crescimento urbano tem sido acelerado, impulsionando assim 

um salto na produção de bens de consumo juntamente com a produção de resíduos sólidos. 
Contudo, esse crescimento nem sempre é acompanhado pelo desenvolvimento urbano que conforme 
Neves e Tucci (2008a) envolve a implementação de infra-estrutura de abastecimento de água, coleta 
e tratamento do esgoto, drenagem urbana, coleta e disposição de resíduos sólidos e limpeza pública.  

No ano de 2011, a quantidade total de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil foi cerca de 
61,94 milhões de toneladas, registrando uma produção per capita de 381,6 kg/hab/ano. A geração 
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per capita de RSU registrou aumento de 0,8% e a quantidade total gerada aumentou de 1,8%. Tais 
índices superaram o crescimento da população urbana registrado de 2010 para 2011 que foi de 
0,9%. (ABRELPE, 2011). O consumo de produtos descartáveis é atrativo devido à facilidade de 
manuseio e este consumo desenfreado aliado ao descarte inadequado dos resíduos é visto hoje como 
um dos maiores problemas ambiental. A disposição inadequada dos resíduos faz com que os 
mesmos sejam carreados pelo sistema de drenagem urbana e impulsionem a poluição hídrica. 

Segundo Neves e Tucci (2008b) a quantificação dos resíduos sólidos é essencial para uma 
adequada gestão das fontes e redução dos resíduos sobre os sistemas hídricos. Os principais efeitos 
destes resíduos sobre o sistema de drenagem são: (a) obstrução do sistema de drenagem e aumento 
da freqüência de inundações; (b) degradação ambiental dos sistemas hídricos por resíduos que 
apresentam alto tempo de vida no ambiente.  

O monitoramento dos resíduos sólidos drenados (RSDr) é um importante fator para uma 
gestão apropriada de bacias hidrográficas. Estudos de quantificação e qualificação já foram 
realizados e na Tabela 1 é apresentada uma compilação de resultados obtidos por diferentes 
trabalhos sobre a quantificação e caracterização de resíduos sólidos em sistemas de drenagem. 

 
Tabela 1 - Resumo da composição dos resíduos sólidos em sistemas de drenagem urbana 

Local Plásticos Outros 

Springs 62% Poliestireno 11%, latas 10%, papel 10%, 
vidros 2%, 5%outros 

Joanesburgo 80% do lixo 
domiciliar 

Sedimentos, lixo domiciliar e grandes objetos 
como pneus de trator 

Auckland 65,4% 3,3% alumínio, 26,8% papel/papelão, 0,5% 
lata/aço, 0,3% vidro e 3,5% outros 

Cidade do Cabo > 50% Metal, madeira, borracha, principalmente 
Melbourne  90% de vegetação e restante lixo de pessoas 

em trânsito. Sem especificar 
números, gráficos mostram grande 

quantidades de papel, plásticos, vidros 
e metais nos eventos verificados. 

Sydney  62% sedimentos, 33% folhas e gramíneas e 
5% lixo 

Bacia Cancela, Santa 
Maria/RS 

14,7% 71,5% de matéria orgânica, 0,4% metal, 4,9% 
isopor, 0,7% vidro e 7,8% 

outros do volume total quantificado. 
Bacia Alto da Colina, 

Santa Maria/RS 
29% 62,9% matéria orgânica, 1,3% metal, 1,1% 

isopor, 0,8% vidro e 5% outros 
Viamão-RS (média entre 

11 eventos) 
11% 48% matéria orgânica, 29% de madeira, 9% 

isopor e 13% outros 
Bacia Escola Urbana, 

Santa Maria/RS 
14% 67% matéria orgânica, 6% madeira 

processada, 2% pneus e borrachas, 1% metais, 
1% vidros, 1% tecidos,  isopor, 1% papeis e 

6%outros. 

Fonte: Adaptado Neves e Tucci (2008a)  
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Para o controle da poluição e para a proteção dos recursos hídricos, torna-se necessário a 
qualificação e quantificação dos RSDr. Este trabalho apresenta os resultados obtidos no 
monitoramento de RSDr depositados e arrastados na entrada do arroio do campus da Universidade 
Federal de Santa Maria e a relação entre  a quantidade de RSDr em função dos totais de 
precipitação pluviométrica por cada evento pluvioso. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A bacia hidrográfica onde o estudo foi realizado é suburbanizada e possui área total de 3,0 

km2 e esta situada a montante do campus da Universidade Federal de Santa Maria. Em 45% da 
bacia predomina a urbanização decorrente da instalação de habitações populares e de ocupação de 
terras.  

Para o estudo, utilizou-se uma das Calhas Parshall da bacia chamada de Calha da Gráfica. Na 
Figura 1 é apresentada a fotografia aérea da bacia e na Figura 2 a Calha Gráfica onde o 
monitoramento foi realizado.  

 
Figura 1 - Fotografia aérea da bacia. FONTE adaptado de Google Earth (2009). 
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Figura 2 - Calha da Gráfica onde o monitoramento foi realizado. 
 

Quantificação e qualificação dos RDSr 
O monitoramento dos resíduos sólidos drenados foi realizado com o auxílio de um cesto 

coletor o qual era inserido na calha Parshall antes do evento a se monitorar, e retirado após o 
término. Então, os resíduos eram separados e dispostos no local para escoamento do excesso de 
umidade seguido de separação gravimétrica, conforme Resolução CONAMA n.º 275 DE 25 DE 
ABRIL 2001, e pesagem. 

O cesto é de forma retangular de dimensões de 0,79 x 0,72 x 1,76m (Figura 3). 

 
Figura 3 - Vista lateral e frontal do cesto para monitoramento. 

 
RESULTADOS  
Os monitoramentos ocorreram no período de 12/03/2012 a 04/02/2013, totalizando cinco 

eventos com precipitação (período úmido) e cinco eventos de estiagem (período seco). O 
monitoramento em períodos sem chuva foi realizado para verificar se os resíduos arrastados no 
sistema de drenagem seriam lançados no arroio, indicando a necessidade de planejamento de 
medidas não estruturais para prevenção deste tipo de poluição.  

Os valores obtidos no monitoramento úmido são apresentados resumidamente na Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Resumo dos resultados dos monitoramentos dos RSDr decorrentes das precipitações. 

Evento DIA 

SEPARAÇÃO GRAVIMÉTRICA Total 
de 

RSDr 
(kg) 

Precipitação 
(mm) Orgânico 

(kg) 
Plástico 

(kg) 
Metal 
(kg) 

Madeira 
(kg) 

Papel 
(kg) 

Outros 
(kg) 

1 10/4/2012 3,567 0,0206 − − − 0,009 3,596 9,2 
2 3/7/2012 13,171 3,3696 0,125 − − 0,092 16,76 42,4 
3 9/11/2012 6,301 0,3676 0,020 − 0,021 − 6,71 14,6 
4 17/1/2013 0,411 0,1063 − − − − 0,517 3,8 
5 1/2/2013 9,820 0,4301 − 0,942 − 0,034 11,23 45,02 

Total 33,270 4,294 0,145 0,942 0,021 0,135 38,81 − 
 
A partir destes dados chegou-se a composição gravimétrica dos RSDr acumulados na Bacia, a 

qual pode ser observada na Figura 4. 
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Figura 4 - Distribuição percentual dos RSDr em evento úmido. 

 
Observa-se que a classe “resíduos orgânicos” representa a maioria do material retido, com 

85,5% de ocorrência e, encontraram-se principalmente restos de vegetação (folhas e galhos), cascas, 
frutas (laranja, limão, goiaba) e legumes (cebola). 

A quantidade de plásticos também foi expressiva, caracterizando 11% do material e sendo 
constituído por garrafas (pet, de água, de vinagre), sacolas plásticas e embalagens em geral. 

As outras classes de materiais tiveram baixa percentagem encontrada, mas entre os resíduos 
encontrados destacam-se latas de cerveja e embalagem de desodorante (classe metal), tecido e 
isopor (classe outros). 

Brites (2007), em sua pesquisa, encontrou resultados semelhantes em sua pesquisa na mesma 
região. Na Bacia Hidrográfica Cancela o material mais abundante foi a matéria orgânica com 
71,5%, caracterizada por folhas, caules e raízes seguida do plástico, 14,7%. Já na Bacia 
Hidrográfica Alto da Colina o material orgânico apresentou 62,9% do volume total de resíduo 
quantificado e o material plástico apresentou 29% do volume total sendo os principais constituintes 
sacolas de supermercado e garrafas PET. 

Na pesquisa de Salles, essas duas classes novamente foram as maiores contribuintes dos 
resíduos sólidos drenados. A matéria orgânica representou 67% da massa total e o plástico 14%. 

 Os valores obtidos no monitoramento em estiagem são apresentados resumidamente na 
Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Resumo dos resultados dos monitoramentos dos RSDr em período de estiagem. 

Evento 
Número 
de dias 

Coleta 
dia 

SEPARAÇÃO GRAVIMÉTRICA 
Total de 

RSDr (kg) Orgânico 
(kg) 

Plástico 
(kg) 

Metal 
(kg) 

Madeira 
(kg) 

Papel 
(kg) 

Outros 
(kg) 

1 3 12/3/2012 − − − − − − 0 
2 3 26/3/2012 0,152 0,021 − − − − 0,173 
3 3 19/6/2012 0,409 0,014 − − − − 0,423 
4 3 22/6/2012 0,568 0,072 − − − − 0,640 
5 4 25/6/2012 0,594 0,051 0,053 − − − 0,698 

Total 1,723 0,158 0,053 0 0 0 1,934 
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A partir destes dados chegou-se a composição gravimétrica dos RSDr acumulados na Bacia, a 

qual pode ser observada na Figura 5. 

 
Figura 5 - Distribuição percentual dos RSDr em evento seco. 

 
O material mais abundante foi a matéria orgânica com 89% da massa total, sendo esta 

constituída por folhas, galhos e raízes.  
O plástico representou 8% na composição gravimétrica, mas observou-se que parte do 

material, principalmente sacolas plásticas e garrafas PET permaneciam retidos na vegetação ao 
longo da margem do corpo d’água não alcançando o cesto coletor (Figura 6). 

A classe “metal” caracterizou 3% dos resíduos sendo constituída praticamente por 
embalagens de desodorante. 

 
Figura 5 – Plásticos retidos na vegetação. 

 
CONCLUSÕES  
Com base no trabalho realizado, constatou-se que: 
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Em todos os eventos monitorados, a matéria orgânica foi predominante, mas como a 
constituição desta era praticamente galhos e folhas, explica-se esta recorrência pela existência de 
vegetação nas margens do arroio, representando um manejo frágil das APPs (áreas de proteção 
permanente, Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio 2012). Isto pode decorrer de uma fiscalização não 
eficiente por parte do poder público, e de falta de educação ambiental por parte da comunidade. 

A ocorrência de plástico em todos os eventos úmidos confirma a disposição inadequada dos 
resíduos. Este descaso se agrava ainda mais pela caracterização dos plásticos retidos, sendo 
constituído principalmente por grandes quantidades de embalagens e até uma sacola plástica atada 
com resíduos em seu interior. Tal fato remete a necessidade de educação e consciência ecológica da 
sociedade.  

A quantidade de resíduos sólidos arrastados pela água de drenagem em cada evento pluvioso 
em comparação com a quantidade em eventos de estiagem, em termos percentuais, não foi muito 
significativa. Contudo, a ocorrência de resíduos não orgânicos nos eventos secos, evidencia que há 
o descarte inadequado e deliberado de resíduos no arroio e nos arredores, principalmente pela 
caracterização destes resíduos que são oriundos das atividades antrópicas. 
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