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Resumo – Em países em desenvolvimento, com o crescimento da população e o consequente 

aumento da urbanização, o lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água tem aumentado nos 

últimos anos, principalmente nas regiões periféricas das cidades. Esses resíduos, juntamente com os 

resíduos do sistema de drenagem afluente, são transportados pelo arroio causando o assoreamento 

de seu leito e frequentes transbordamentos, além da contaminação do solo e da água. Dentro desse 

contexto, foi montada em um arroio urbano uma estrutura para coleta de resíduos sólidos. A 

estrutura foi desenvolvida com base em outras já existentes, adaptada às circunstâncias e ao local. 

Nesse trabalho foram quantificados e qualificados os resíduos sólidos presentes na drenagem urbana 

do centro de Santa Maria – RS. Foram coletados ao todo 1153,2kg de resíduos, sendo desses 93,9% 

composto por matéria orgânica, a mesma constituída pelo expressivo valor de 86,0% de restos de 

vegetação. A matéria inorgânica encontrada é composta em sua maioria por plástico (2,5%). Os 

resultados obtidos demonstram o significativo impacto ambiental representado pela sociedade frente 

à disposição final inadequada realizada pelos mesmos. Um programa de educação ambiental 

associado a medidas de gerenciamento dos resíduos sólidos serviriam de base para a solução desse 

vasto problema urbano. 
 

Palavras-Chave – resíduos sólidos, impacto ambiental. 

 

 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERIZATION OF 

MUNICIPAL SOLID WASTE IN DRAINAGE SYSTEM 
 

Abstract – In developing countries, with population growth and the resulting increase in 

urbanization, the disposal of solid waste in water bodies has increased in recent years, especially in 

the outskirts of the cities. These residues, along with the waste drainage system tributary, are 

transported by the stream causing the siltation of its bed and frequent overflows, as well as 

contamination of soil and water. Within this context, it was mounted on a stream a structure for 

urban solid waste collection. The structure was developed based on existing ones, adapted to the 

circumstances and location. In this work were quantified and qualified solid waste present in urban 

drainage from the center of Santa Maria – Rio Grande do Sul State. Were collected in total 1153.2 

kg of waste, 93.9% of these being composed of organic matter, the same consisting of the 

expressive value of 86.0% of vegetation debris. The inorganic matter found is composed mostly of 

plastic (2.5%). The results demonstrate the significant environmental impact represented by the 

society against the inadequate disposal made by them. An environmental education program 
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associated with measures for solid waste management would form the basis for the solution of this 

vast urban problem. 
 

Keywords – solid waste, environmental impact. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Embora mais de 70% do planeta Terra seja constituído por água, apenas uma pequena 

porcentagem é água doce e está facilmente disponível para utilização. Devido ao aumento da 

demanda deste recurso, bem como as alterações de sua qualidade devido às descargas poluidoras, a 

disponibilidade de água está cada vez mais escassa.  

Sabe-se que a urbanização aumenta em paralelo com o aumento da população. Como 

resultado do aumento da urbanização e população, o lançamento de resíduos sólidos nos corpos 

d’água tem aumentado devido, principalmente, ao uso de produtos industrializados. 

Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o equacionamento da 

geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos. A preocupação 

mundial em relação aos resíduos sólidos, em especial os domiciliares, tem aumentado ante o 

crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta de áreas de disposição final. 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, 

tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação de 

enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos 

centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (BESEN 

et al., 2010).  

Nas últimas décadas o aumento populacional, o êxodo rural e o avanço tecnológico vêm 

acarretando o crescimento das cidades, tornando-as grandes centros urbanos. Este crescimento 

produz uma acelerada urbanização que está aliada ao aumento da produção de resíduos sólidos e ao 

aumento da impermeabilização das superfícies, originando danos ao meio ambiente urbano quando 

não gerenciados adequadamente (NEVES e TUCCI, 2003). 

No Brasil, na maioria dos estados ainda se verifica a insuficiência de investimentos na área de 

saneamento básico e, considerando o que foi exposto, torna-se relevante fazer uma pesquisa para 

quantificar os resíduos sólidos domiciliares lançados indevidamente nos sistema de drenagem 

urbana. 

Em vista disto, é proposto o desenvolvimento de um sistema simplificado e local para 

monitoramento, quantificação e qualificação de resíduos sólidos gerados em uma bacia com 

características urbanas, localizada na região central do município de Santa Maria – RS. Uma rede 

de drenagem foi implantada no Arroio Cancela, realizando-se a retenção e posteriormente a 

avaliação dos resíduos transportados pelo fluxo da água durante os dias de precipitação. Este estudo 

desponta como um indicativo do ineficaz funcionamento do sistema de coleta de resíduos sólidos 

urbanos gerados pela população. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na Bacia Hidrográfica Cancela situada no Município de 

Santa Maria localizado na região central do Estado do Rio Grande do Sul, no Arroio Cancela, 

afluente do Arroio Cadena, que percorre os bairros Nossa Senhora de Lourdes e Medianeira (Figura 

1). 
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A bacia encontra-se em um avançado estágio de degradação ambiental, o que é verificado 

pela grande quantidade de resíduos sólidos urbanos dispersos em locais inadequados. 

A região da bacia Hidrográfica Cancela está contida totalmente no meio urbano da cidade, 

possuindo sistemas de coletas de resíduos sólidos, abastecimento de água e de esgotos sanitários na 

sua maioria. Pode-se concluir que esta região não possui um entrave em relação à infraestrutura, 

diferente de outras periferias de grandes centros urbanos com pouco ou nenhum subsídio citado 

anteriormente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da Bacia hidrográfica do Arroio Cancela. Fonte: Garcia (2005). 

 

Foram realizadas onze coletas dos resíduos sólidos, entre o período de novembro de 2012 a 

janeiro de 2013. 

Foi projetada e instalada uma estrutura em forma retangular com 1,2 m de altura e 4,0 m de 

comprimento para reter os resíduos sólidos em um ponto do arroio de coordenadas geográficas 

29°42'7,42" de latitude sul e 53°48'18,09" de longitude oeste. Não foi determinada uma altura maior 

para a rede com a finalidade de evitar que precipitações intensas bloqueiem a passagem da água 

pluvial, podendo ocorrer inundações à montante e ou arrastamento da rede à jusante. Na figura 2 é 

apresentada a rede de coleta de resíduos sólidos instalada no local. 

 

 

Figura 2 – Estrutura de retenção de resíduos sólidos instalada no Arroio Cancela. 
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Os resíduos retidos eram retirados da estrutura e depositados no piso de madeira para a 

retirada do excesso de umidade, para então ser feita a separação dos resíduos e a sua classificação 

em resíduos orgânicos e inorgânicos, caracterizando-os conforme o padrão de cores da 

RESOLUÇÃO do CONAMA n.º 275 de 25 de abril de 2001. 

 

Tabela 1 – Resíduos sólidos de classe orgânica e inorgânica e os padrões de cores 
Classe Orgânica Padrões de cores 

Restos de alimentos Marrom A 

Restos de vegetação Marrom B 

Madeira processada Preto A 

Classe Inorgânica Padrões de cores 

Plásticos Vermelho 

Metais Amarelo 

Vidros Verde A 

Tecidos e isopor Verde B 

Papéis Azul 

Pneus e borrachas Preto B 

Resíduos perigosos Laranja 

Resíduos ambulatoriais, de serviços de saúde e animais mortos Branco 

Outros Outros 

 

Posteriormente à quantificação e qualificação dos resíduos capturados na estrutura de 

contenção, os mesmos foram acondicionados em sacos plásticos para que assim fosse efetuada a 

pesagem. Para efetuar a pesagem de todo o resíduo capturado na armadilha utilizava-se uma balança 

de precisão com capacidade de 30 kg. O monitoramento da bacia hidrográfica Cancela foi realizado 

através de uma estação pluviográfica monitorada pelo grupo GHIDROS. Os dados de precipitação 

pluviométrica foram obtidos de um pluviômetro instalado na estação pluviográfica Sest Senat, com 

discretização de trinta minutos, no período de novembro de 2012 a janeiro de 2013. A estação 

localiza-se na região central da bacia e é composta de um pluviógrafo digital do tipo Pluvio-OTT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos durante 11 coletas dos resíduos sólidos retidos na estrutura de 

contenção, tal como sua classificação, são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 - Quantificação dos resíduos coletados na rede de contenção (Kg) e precipitação pluviométrica (mm) no Arroio Cancela. 

Data do Evento de 

Precipitação 

10/11/12 a 

13/11/12 

19/11/12 e 

20/11/12 

22/11/12 a 

24/11/12 
01/12/12 

04/12/12 a 

11/12/12 

12/12/12 e 

13/12/12 

16/12/12 e 

17/12/12 

18/12/12 a 

28/12/12 

31/12/12 e 

01/01/13 

05/01/13 e 

06/01/13 

07/01/13 e 

08/01/13 

Precipitação (mm) 19,6 16,41 38,43 16,38 55,84 54,35 17,72 175,43 44,62 46,63 33,53 

CLASSE 

INORGÂNICA 
Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Vermelho 1,1 1,5 0,4 2,2 0,7 0,7 0,5 0,8 1,2 0,5 1,0 0,8 4,1 4,9 1,9 2,1 5,7 4,8 6,2 4,2 5,5 5,0 

Amarelo 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 0,7 

Verde A 1,0 1,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 1,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7 0,8 2,3 2,6 0,0 0,0 2,5 1,7 1,0 0,9 

Verde B 0,8 1,1 0,4 2,2 0,5 0,5 0,7 1,2 0,0 0,0 0,4 0,3 1,0 1,2 0,6 0,7 1,6 1,3 3,4 2,3 1,3 1,2 

Azul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Preto B 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,7 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 

Laranja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Branca 0,0 0,0 0,1 0,5 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Outros 0,0 0,0 0,2 1,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5,5 0,6 0,7 1,0 0,8 1,1 0,7 1,3 1,2 

CLASSE 

ORGÂNICA 
           

Marrom A 0,2 0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,6 0,5 

Marrom B 67,6 93,1 16,9 92,3 95,0 94,2 56,8 95,5 201,2 91,7 119,5 90,9 43,2 51,2 73,6 82,2 102,2 85,5 123,4 83,2 94 85,9 

Preto A 1,6 2,2 0,1 0,5 3,0 3,0 0,8 1,3 16,4 7,5 9,5 7,2 29,8 35,3 9,6 10,7 8,0 6,7 10,4 7,0 4,6 4,2 

TOTAL P/ 

EVENTO 
72,6  18,3  100,9  59,5  219,3  131,4  84,4  89,5  111,5  138,0  104,8  
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Durante o período em que houve ocorrência de precipitações pluviométricas intensas a 

acumulação de resíduos foi relativamente mais elevada, com variação em termos de quantidade. O 

valor máximo acumulado de massa de resíduos foi de 219,3kg para precipitação pluviométrica 

registrada de 55,84mm e valor mínimo de 18,3kg para precipitação pluviométrica de 16,41mm. 

Entretanto, é necessário ressaltar que o valor de precipitação de 175,43mm não apresentou o valor 

máximo de acumulação de resíduos por ter ocorrido o transbordamento dos resíduos à jusante da 

rede de coleta, resultando assim uma perda substancialmente elevada de dados a serem coletados. 

Em termos qualitativos, contudo, a variação não foi muito significativa, resultando em uma maior 

percentagem de resíduos de classe orgânica marrom B (restos de vegetação) em todos os eventos, 

em que o percentual variou de 51,2% a 95,5%, seguido de resíduos de classe orgânica preto A 

(madeira processada), no qual houve variação de 0,5% a 35,3%. O maior percentual obtido em 

relação aos resíduos de classe inorgânica foi o de resíduos de padrão de cor vermelho (plásticos), 

com variação de 0,5% a 5,0%, seguido de resíduos de padrão verde A (vidros), que variou de 0% a 

2,6%. A percentagem de resíduos classificados como “outros” obteve variação de 0% a 5,5%. 

 

 
Figura 3 - Percentual de resíduos coletados conforme classificação em padrão de cores 

 

Conforme se observa na figura 3, o resto de vegetação (Marrom B) foi o material mais 

numeroso com 86,0% da quantidade total. Esse valor elevado é justificado pela presença de uma 

quantidade massiva de vegetação densa em torno das margens do corpo d’água, sendo constituído 

de folhas, raízes, galhos e até mesmo árvores inteiras carregadas ao longo do córrego. A madeira 

processada (Preto A) configurou 7,8% do material coletado, principalmente devido à acentuada 

ocupação da região do entorno do arroio. Brites et al. (2004) encontrou resultados semelhantes em 

sua pesquisa de coleta de resíduos sólidos na bacia hidrográfica Cancela, na cidade de Santa Maria– 

RS, sendo que o material mais abundante verificado foi a matéria orgânica, com 80% devido à 

cobertura vegetal existente das margens do corpo d’água, enquanto o total do Arroio Esperança foi 

de 73% desta classificação. No entanto Salles et al. (2011) encontrou resultados inexpressivamente 

menores em sua pesquisa de coleta de resíduos sólidos na microbacia do Arroio Esperança (Bacia 

Escola), também na mesma cidade, com 67% de material orgânico coletado. 

O material plástico (Vermelho) constituiu 2,5% da massa de resíduos retidos, sendo os 

principais constituintes as garrafas pet, por ser altamente utilizada pela população. O material que 

apresentou quantidade significativamente alta, considerando seu baixo peso e grande volume, foi o 

isopor, seguido dos poucos tecidos encontrados (Verde B), com 1,1% da massa retida na rede. Esse 

resíduo está relacionado, principalmente, ao alto consumo de eletrodomésticos pela população em 
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torno do arroio. Esses produtos são vendidos em caixa de papelão e o isopor é utilizado para a 

proteção mecânica. 

A quantidade de metais (Amarelo) e vidros (Verde A) encontrada foi de 0,4% e 0,8%, 

respectivamente. Os metais compostos por latas, principalmente de refrigerante e cerveja, não 

foram encontrados em grandes quantidades devido ao seu alto valor associado de reciclagem. Os 

resíduos classificados como “Outros” constituiu 1% da quantidade total coletada, sendo na sua 

maioria materiais como calçados, velas e brinquedos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A estrutura mostrou-se bastante satisfatória em termos de captação e retenção dos resíduos 

do arroio, observando a passagem livre da água em caso de extravasamento de vazões ocorrentes 

em precipitações de grau de intensidade alto. As operações de limpeza são manuais e fáceis, embora 

cansativas, necessitando de, no mínimo, dois operadores. 

Foram coletadas pequenas quantidades de resíduos do material plástico (Vermelho) e metais 

(Amarelo). Não foram encontrados resíduos de papel/papelão (Azul). Isso pode ser atribuído ao 

valor comercial desses materiais, sendo eles coletados pelos “catadores” antes de chegarem ao 

arroio ou mesmo separados pelos próprios geradores do resíduo para posterior venda. Mas é 

importante salientar que 6,1% dos resíduos coletados na rede são constituídos por materiais 

potencialmente recicláveis, demonstrando uma significativa ausência de consciência ambiental por 

parte dos moradores em torno do arroio. A maior parte dos resíduos retidos foi de matéria orgânica, 

com 93,9% dos resíduos quantificados, devido, principalmente, a quantidade elevada de vegetação 

densa em torno das margens do corpo d’água. 

A falta de um programa de incentivo a uma educação ambiental efetiva resulta na elevada 

quantidade de resíduos depositados no arroio, devendo ser priorizado uma educação para mudar 

esse comportamento da população em relação ao meio ambiente. 
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