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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE SOBRE 

A CONSIDERAÇÃO PRÉVIA DE SISTEMA MISTO PARA AÇÕES EM 

SANEAMENTO NA BACIA DO RIACHO REGINALDO EM MACEIÓ-AL 

Guilherme Rocha Peplau1 & Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral2 

RESUMO --- As redes de infra-estrutura urbana muitas vezes não funcionam a contento. As 
interferências mútuas entre os escoamentos das redes de drenagem urbana e de esgoto sanitário, tão 
comuns em nossas cidades, carecem de informações e de abordagem integrada do problema. Em 
tempo seco, a poluição da vazão nos canais atinge níveis inaceitáveis e durante chuvas intensas as 
ETEs recebem águas pluviais em volumes para as quais não estão dimensionadas. O presente artigo 
trata de uma proposta metodológica de abordagem sobre a viabilidade de consideração de sistema 
misto de drenagem (coleta, transporte e tratamento) como etapa do conjunto de soluções 
alternativas em saneamento visando a sustentabilidade ambiental na bacia do riacho Reginaldo em 
Maceió-AL. 

 

ABSTRACT --- The urban infrastructure nets many times do not function content it. The mutual 
interferences between the drainings of the nets of urban draining and sanitary sewer, so common in 
brasilian cities, lack of information and integrated boarding of the problem. In dry time, the 
pollution of the outflow in the channels reaches unacceptable levels and during intense rains the 
stations of treatment of sewers receives pluvial waters in volumes for which they are not planned. 
The present article deals with a boarding method proposal on the viability of consideration of 
mixing system of draining (it collects, transport and treatment) as stage of the set of alternative 
solutions in sanitation aiming at the sustainable ambient in the basin of Reginaldo in Maceió-AL. 

Palavras-chave: Sistemas mistos, Bacia do riacho Reginaldo.   
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1 - INTRODUÇÃO 

As diversas interfaces da infra-estrutura nas cidades não devem ser consideradas 

isoladamente. A visão moderna envolve o planejamento integrado da água na cidade onde os 

componentes de manancial, esgotamento sanitário, resíduo sólido, drenagem urbana, inundação 

ribeirinha, deslizamento de encostas são vistos dentro de um mesmo conjunto e relacionados com a 

causa principal que é a ocupação do solo urbano.  

Quanto ao manejo das águas pluviais, diante da busca de sustentabilidade dos sistemas 

integrados de saneamento, é necessário usar metodologias baseadas no pressuposto de que a vazão 

local reflete uma resposta de todas as ações que ocorrem na bacia hidrográfica.  

Atualmente, devido à falta de capacidade financeira para ampliação da rede de cloacal3, 

algumas prefeituras têm permitido o uso da rede pluvial para transporte do cloacal, o que pode ser 

uma solução inadequada à medida que esse esgoto não é tratado, além de inviabilizar algumas 

soluções de controle quantitativo do pluvial. Por outro lado, de acordo com Gehling & Benetti 

(2005), não havendo recursos para construção de uma rede de esgotos separadora totalmente nova, 

deve-se considerar a possibilidade de investir no tratamento de esgotos da rede combinada. 

Diante da questão e do precário estado ambiental da bacia do riacho Reginaldo em Maceió-

AL, que em alguns pontos particulares a companhia de saneamento local já encaminha parte do 

escoamento de suas águas em tempo seco para tratamento, faz-se necessário uma análise mais 

precisa da possibilidade de viabilidade de consideração de sistema misto de drenagem (coleta, 

transporte e tratamento) como etapa do conjunto de soluções alternativas em saneamento visando a 

sustentabilidade ambiental na bacia. 

O presente artigo faz parte do escopo de trabalhos da pesquisa Drenagem de águas pluviais 

em bacias urbanas e peri-urbanas: variabilidade espacial, variabilidade temporal e 

sustentabilidade, e vem sendo desenvolvida a pouco mais de um ano na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE); cujo principal objetivo é aprimorar o manejo de águas pluviais urbanas. 

O desenvolvimento da pesquisa tem-se realizado também junto a Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) que, com a colaboração das universidades federais de São Paulo e Minas Gerais, 

está desenvolvendo um projeto intitulado: “Definição de critérios para elaboração de plano de 

gestão ambiental integrada de bacias urbanas” cujo estudo de caso é a bacia urbana do riacho 

Reginaldo em Maceió. Esse projeto (apelidado de “Casadinho”) tem como objetivo contribuir para 

a melhoria do meio ambiente, da saúde e da qualidade de vida, promovendo a despoluição dos 

riachos e córregos formadores da bacia hidrográfica do Reginaldo, através de estudos de soluções 

adequadas de coleta e tratamento de esgotos e drenagem urbana.  

__________________ 
3) Rede cloacal =  rede de esgoto ;  rede pluvial = rede de drenagem 
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2 –SISTEMAS MISTOS VERSUS SEPARADORES ABSOLUTOS 

Os sistemas de redes de drenagem e esgoto podem ser unitários ou combinados (um único 

sistema que conduz o efluente cloacal e pluvial em mesmos condutos), separador absoluto (rede 

pluvial e cloacal separadas) e sistemas mistos ou separadores parciais numa situação intermediária 

onde admite-se que parcela do esgoto escoa nas redes de drenagem e vice-versa. 

 No Brasil, a maioria das redes foram construídas para funcionarem como separadoras 

absolutas entre esgotos e escoamentos de águas pluviais; e somente em áreas antigas de algumas 

cidades existem sistemas combinados, mas, na realidade, é rara a grande cidade cujo funcionamento 

do sistema separador seja satisfatório, e, na maioria dos casos, pelo menos boa parte da área urbana 

depende de sistemas mistos para transporte de efluentes sanitários, já que mesmo onde existe rede 

separadora, é comum a conexão de esgotos sanitários na rede pluvial. 

Sendo assim, a rede separadora, projetada e executada para tal finalidade, a partir da dinâmica 

urbana desordenada e sem fiscalização adequada, torna-se uma rede pseudo-separadora onde, na 

prática, existe a interferência mútua dos escoamentos, consequentemente alterando os parâmetros 

de quantidade e qualidade de ambas as redes. 

A dinâmica quali-quantitativa das águas das redes pluviais depende de vários fatores: da 

limpeza urbana e sua freqüência, da intensidade da precipitação e sua distribuição temporal e 

espacial, da época do ano e do tipo de uso da área urbana. A poluição das águas pluviais, que 

também é resultado de uma inadequada coleta e tratamento de águas residuais, tornou-se um grande 

problema que prejudica a saúde e o desenvolvimento econômico, particularmente em grandes áreas 

metropolitanas, tendo um impacto desproporcional sobre os pobres das favelas que circundam as 

maiores cidades brasileiras.  

Segundo Paoletti (2005), a escolha dos sistemas separadores absolutos se justifica se for 

garantida a pré-condição de que sejam reduzidas ao mínimo as ligações incorretas de águas servidas 

na rede pluvial. Quando isto não ocorre e as ligações incorretas são significativas, como ocorre em 

muitas cidades no Brasil, a ineficiência hidráulica e ambiental do sistema separador pode alcançar 

níveis intoleráveis. 

Bernardes & Soares (2004) afirmam que é importante que seja esclarecido que não há 

argumentação técnica para retirar do sistema separador absoluto a sua característica de 

racionalidade, que o indica como sistema ideal, também sob o ponto de vista ambiental. Pode-se 

dizer que é o sistema a ser almejado quando pensamos na melhor técnica a se utilizar. Entretanto, 

alguns princípios que norteiam o saneamento podem indicar a necessidade de se contar com outras 

alternativas, enquanto não se atinge a situação ideal. Um desses princípios é a universalização do 
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atendimento, que pode ser entendido como o atendimento pleno da população alvo das ações de 

saneamento. 

Numa visão agora mais focada sobre o esgotamento sanitário, percebe-se que a atual falta de 

infra-estrutura nos leva a crer que atingir a universalização do serviço pode ser tarefa de longa 

duração, principalmente se a alternativa técnica for desconsiderar o que existe e o que não se 

enquadra como sistema separador. O fato é que o uso de uma tecnologia alternativa de esgotamento, 

com o emprego do esgoto combinado, garante o afastamento dos esgotos das áreas domiciliares. 

(BERNARDES & SOARES, 2004). 

De acordo com Gehling & Benetti (2005), pode-se na situação em que não haja recursos para 

investimento numa rede separadora nova, projetar um interceptor que coletaria a vazão de tempo 

seco (esgotos sanitários) e uma parcela das águas pluviais por ocasião de eventos chuvosos. Este 

interceptor conduziria os esgotos até uma estação de tratamento, dimensionada para depurar a vazão 

de tempo seco e as águas de primeira lavagem da chuva.  

Na figura 1, está representado um esquema geral proposto por Mikkelsen (2003) apud Paoletti 

(2005), onde se mostra a atual condição do fluxo dos efluentes cloacais e pluviais numa rede 

separadora ou pseudo-separadora e numa projeção futura onde são utilizadas técnicas de Best 

Management Practices, cujos efluentes são levados para tratamento. 

 

                                       (a)                                                                              (b) 

Figura 1 – Esquemas de sistemas separadores: a) configuração atual e b) projeção futura . Adaptado 

de Mikkelsen (2003) apud Paoletti (2005). 

 

Bacia de captação 
Esgoto 

Águas 
pluviais 
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Em geral as águas pluviais são poluídas, principalmente nos primeiros momentos do 

escoamento superficial, o first flush. Assim a projeção apontada pela figura 1b faz-se pertinente, já 

que prevê o tratamento de pelo menos parte dessas águas, mesmo para sistemas separadores 

absolutos, como etapa para melhoria da qualidade ambiental das cidades e dos corpos receptores 

das galerias pluviais. 

Pompêo (2000) afirma que, de maneira urgente, deve-se incorporar à questão do saneamento: 

a dinâmica social e o planejamento multissetorial. As ações nesse sentido, portanto, são essenciais e 

devem ser consideradas e postas em prática para que as decisões e as políticas em saneamento 

possam surtir o efeito esperado.  

3 – ÁREA DE ESTUDO 

3.1 – Caracterização da bacia  

A cidade de Maceió, capital de Alagoas, faz parte do conjunto das cidades com problemas de 

infra-estrutura urbana de saneamento, levando à poluição das águas das bacias urbanas por esgotos 

e resíduos sólidos. Além disso, alagamentos e desabamentos de encostas tornaram-se uma infeliz 

rotina anual nas épocas mais chuvosas. Esses fatos estão diretamente associados aos processos de 

urbanização sem as devidas precauções relacionadas com o meio ambiente. 

O riacho Reginaldo corta a cidade de Maceió no sentido norte-sul e tem sua nascente no bairro 

de Santa Lúcia e sua foz na praia da Avenida, próximo ao porto da cidade, e constitui-se num dos 

cursos d’água principais que atravessam a capital (figura 2a). A bacia do riacho Reginaldo 

(chamado na sua foz de Salgadinho) drena uma área de 26,28 km2 (cerca de 13,7% do total da área 

urbana) e os divisores d’água, determinados pela topografia e rede de drenagem construída, 

perfazem um perímetro de 30,86 km. A bacia possui relevância estratégica do ponto de vista do 

desenvolvimento humano, social e turístico da capital alagoana, e também pela possibilidade de 

coleta de informações e o imenso potencial de pesquisa em drenagem na área.  

O vale da bacia do Reginaldo é em grande parte habitado por população de baixa renda, que 

invade a calha de inundação aumentando o risco de enchentes e que também ocupa as suas encostas 

de maneira inadequada, proporcionando situação desfavorável quanto à estabilidade dos taludes no 

período de chuvas (figura 2b). Nas áreas planas de tabuleiro existem desde habitações simples, até 

condomínios fechados de pessoas de alta renda. Sua vazão de tempo seco é fortemente acrescida 

por despejos de esgotos domésticos ao longo de todo o percurso do riacho e seus afluentes, já que 

imensas áreas em seu curso foram ocupadas desordenadamente e/ou sem a devida instalação de 

redes de infra-estrutura de saneamento adequada. 
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                      (a)                                                                               (b) 

Figura 2 – Localização do riacho Reginaldo em Maceió-AL e vista de parte do vale com suas 
ocupações indevidas. 

 
A degradação ambiental talvez seja a característica mais marcante da bacia. Os problemas que 

envolvem a população são principalmente causados pelo esgoto e lixo doméstico lançados no riacho 

(figura 3) e afluentes (direta ou difusamente). Os bairros que possuem grotas habitadas ou áreas 

dentro do vale, geralmente são os que a população local mais sofre com doenças de veiculação 

hídrica. Essa condição insalubre, no entanto, não intimida a brincadeira de crianças em águas 

contaminadas (figura 4) ao longo da extensão do vale do Reginaldo. 

 

(a)                                                          (b) 

Figura 3 – Esgoto através da rede pluvial (a) cuja disposição final é a grota do Ouro Preto (b). 

Riacho 
Reginaldo 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7 

 

Figura 4 – Crianças se banhando na confluência do riacho do Sapo com o Reginaldo 

A infra-estrutura de saneamento oferecida à boa parte da população da bacia não pode ser 

considerada suficiente. De acordo com os dados do IBGE (2005), a forma de esgotamento sanitário 

utilizado nos bairros de Maceió inclui o aproveitamento da rede pluvial existente. Na tabela 1, estão 

descritos os tipos de esgotamento sanitário dos bairros da bacia do Reginaldo. 

Tabela 1 – Distribuição por tipo de esgotamento sanitário nos bairros do riacho Reginaldo. 

Fonte: IBGE (2005) 

Segundo Araújo (2005) no intuito de melhorar a condição insalubre do riacho, nos 

últimos anos a administração municipal tem proposto algumas intervenções. Foram projetadas 

302,8 km de redes coletoras de esgotos que seriam interligadas a coletores troncos nas margens 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS. PARTICULARES. PERMANENTES POR EXISTÊNCIA DE 

BANHEIRO E POR TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

BAIRROS 

REDE GERAL DE 

ESGOTO OU 

PLUVIAL 

FOSSA SÉPTICA 
FOSSA 

RUDIMENTAR 

RIO, LAGO OU 

MAR 

NÃO TEM 

BANHEIRO 

Antares 1,94 7,64 82,94 0,27 3,71 

Barro Duro 2,15 45,99 45,18 0,46 2,34 

Canaã 1,63 33,88 58,45 4,51 1,44 

Centro 71,98 5,01 16,13 0,10 1,38 

Farol 50,82 24,46 17,50 0,69 2,17 

Feitosa 10,65 38,75 34,12 9,56 3,51 

Gruta de Lourdes 2,84 68,61 23,36 2,63 2,16 

Jacintinho 21,03 14,50 51,56 2,98 2,21 

Jaraguá 47,06 5,61 4,38 1,31 40,05 

Jardm Petropólis 4,10 80,37 9,17 - 4,21 

Jatiúca 73,09 18,69 7,79 0,02 0,26 

Mangabeiras 46,96 28,00 20,44 0,08 4,52 

Ouro Preto 2,72 8,57 85,58 2,40 0,42 

Pitanguinha 7,90 32,79 47,42 6,57 2,66 

Poço 87,77 5,54 1,70 3,90 0,97 

Santa Lúcia 0,87 2,81 95,23 - 0,84 
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direita e esquerda do Reginaldo até a orla marítima, com bombeamento para o emissário submarino 

de esgotos sanitários.  

O projeto inclui também a construção de avenidas paralelas ao canal do Reginaldo, 

permitindo o acesso aos bairros e a conseqüente introdução da coleta de lixo, evitando o seu despejo 

no riacho, juntamente com a efetivação de campanha para educar o povo a não depositar materiais 

poluentes no curso d’água e a evitar as ligações clandestinas de esgotos nas galerias de águas 

pluviais que se comunicam com o Reginaldo.  

Destacam-se como principais intervenções as seguintes obras, de acordo com Araújo 

(2005): 

� Execução de captação na margem direita do canal do Reginaldo a 100m 

acima da sua travessia sob a Avenida Barão de Atalaia, o que consiste no 

desviar da contribuição de esgotos através de soleira transversal, passando 

por gradeamento e caixa de decantação (figura 5); 

 

Figura 5 – Gradeamento e estrutura de desvio de vazão. 

� Execução de captação nos canais do riacho do Sapo e do Gulandin por 

intermédio de soleira de fundo, poços de emboque e trechos de interligações 

com o coletor tronco da margem esquerda do canal do salgadinho (figura 6); 

Grades 
P/ elevatória 
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Figura 6 – Captação próxima à foz do riacho do Sapo, afluente do Reginaldo . 

 
� Execução de coletores tronco na margem direita e esquerda do canal do 

Salgadinho, a partir da captação próxima à Avenida Barão de Atalaia até a 

nova estação elevatória; 

� Execução de uma nova estação elevatória de esgotos, com capacidade para 

859,9 l/s, a qual irá receber os novos coletores; 

� Execução de emissário terrestre entre a nova estação elevatória e o emissário 

submarino existente; 

� Serviços de recuperação dos coletores do vale do Reginaldo e de conjuntos 

residenciais e recuperação de estações elevatórias; 

 

A obra realizada no canal teve o intuito de despoluir a praia da Avenida no período seco 

(verão), mas esta compromete a população à montante, pois os dejetos são acumulados nas 

tubulações, enquanto o líquido vai para o emissário submarino. Em períodos de chuva o 

bombeamento é insuficiente e as águas vertem para praia. A figura 7 mostra fotografias aéreas da 

foz antes e depois das obras de bombeamento. 
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(a)                                                           (b) 

Figura 7 – Foz do riacho Reginaldo: antes do bombeamento (a) e depois do bombeamento (b).  

 

2.2 - Análises de qualidade da água de escoamento superficial na bacia 

Entre as atividades do projeto “Casadinho” estão previstas análises qualitativas de parâmetros 

como Oxigênio Dissolvido, pH, alcalinidade, turbidez, entre outros; do escoamento superficial na 

bacia do Reginaldo. Para isso foram realizadas campanhas de coleta e escolhidos alguns pontos de 

interesse para estudo (figura 8) 

 

Figura 8 – Localização dos pontos de coleta para análise de qualidade do escoamento 
superficial na bacia do riacho Reginaldo 

 

Alguns dos resultados obtidos em laboratório da campanha de coleta realizada em 07/02/2007, 

estão nas tabelas 2 e 3 abaixo. 
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Tabela 2 – Resultados da campanha de coleta realizada em 07/02/2007 para cor aparente, Turbidez, 
pH, Temperatura e OD.  

Ponto 
de 

coleta 

Cor aparente 
(mg Pt-Co/L) 

Turbidez 
(UNT) 

pH Alcalinidade 
(mg CaCO3/L) 

Temperatura 
(ºC) 

OD 
(mg/L) 

P1 47 6,5 8,19 187,22 32 2,5 
P2 180 20 7,76 162,8 36 - 
P3 84 17 7,9 236,06 36 1,7 
P4 74 16 7,45 138,38 33 2,0 
P5 80 20 7,44 236,06 32 2,3 
P6 167 21 6,95 179,08 32 2,1 
P7 97 10 7,45 122,10 32 - 
P8 71 17 7,09 97,68 33,5 1,4 
P9 120 21 6,5 179,08 34 2,4 

P10 1140 83 6,38 113,96 31,5 - 
 

 
Tabela 3 - Resultados de Coliformes totais e E. Coli  para coleta realizada em 07/02/2007. 

Ponto Coliformes totais 
(UFC/100 mL) 

E. coli 

(UFC/100mL) 
P1 5x106 3x105 

P2 5x107 5x106 

P3 9x106 1x105 
P4 4,2x106 3x105 

P5 8x106 1,3x106 
P6 4,3x107 9x106 

P7 1,4x107 8x106 

P8 2,9x107 2x106 
P9 2,4x108 7x106 
P10 2,8x106 6x105 

 

Pode-se dizer que de acordo com os resultados acima, o riacho Reginaldo e seus afluentes, 

possuem em seu escoamento grande quantidade de esgotos, podendo até ser considerado como tal 

nos períodos de estiagem, como no caso da data da coleta supracitada. 

A estes resultados serão adicionados os obtidos em outras campanhas que ainda estão no prelo 

sob a responsabilidade dos professores da UFAL, Marcio Gomes Barboza e Ivete Vasconcelos 

Lopes Ferreira (pesquisadores no âmbito do projeto “Casadinho”, no qual a presente pesquisa 

também se insere), e que serão de grande valia para a avaliação da condição qualitativa do 

escoamento na bacia em tempo seco. 

 

2.3 - O Emissário Submarino de Maceió 

O emissário submarino de Maceió é uma unidade operacional que foi projetada para receber e 

dispor os esgotos da cidade, beneficiando toda a sua população. Os esgotos fluem através de um 

sistema de coletores e interceptores até as instalações de terra do Emissário, onde recebem um pré-

tratamento antes de serem lançados ao mar. 
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A área atendida pela rede coletora de esgoto, corresponde a 27% da população de Maceió 

(ALAGOAS, 2006). O Emissário foi projetado para atender uma população muito maior, havendo 

ainda grande disponibilidade operacional. O Emissário Submarino de Maceió está localizado (figura 

9) na área da antiga Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), que funcionava na Praia do Sobral. 

 

 

Figura 9 - Vista do emissário submarino de Maceió. Fonte: ALAGOAS (2006). 

 

Os dados técnicos das unidades operacionais do emissário submarino de Maceió são listadas a 

seguir (tabela 4), segundo dados de ALAGOAS (2006) e na figura 10, está o esquema de 

funcionamento. 

Tabela 4 – Informações técnicas sobre as unidades operacionais do emissário submarino de Maceió 
(ALAGOAS, 2006) 
Vazão máxima : 4,3 m3/s  nº de câmaras por desarenador : 2 

Vazão média : 2,6 m3/s  comprimento da tubulação terrestre : 180 m  

nº de grades grosseiras : 2 comprimento da tubulação aérea : 600 m 

nº de grades finas mecanizadas : 2 comprimento da tubulação submersa : 2.820 m  

velocidade máxima nas tubulações : 3,0 m/s  extensão com difusores : 400 m 

nº de desarenadores : 1 caixa lâmina mínima nos difusores : 15 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Planta esquemática do fluxo de esgoto através do emissário submarino de Maceió. 
(fonte: ALAGOAS, 2006). 
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4 - METODOLOGIA DE ANÁLISE PARA A BACIA DO REGINALDO 

4.1 - Monitoramento hidrológico 

A adequada caracterização quali-quantitativa do escoamento da bacia está ligada ao 

monitoramento de parâmetros hidrológicos. Medidas hidrológicas tais como precipitação, vazão e 

evaporação são essenciais para o entendimento do comportamento hidrológico de uma bacia 

hidrográfica, sejam para um evento em particular ou para um dado período de tempo. Estes dados 

dão suporte à calibração e à validação de modelos hidrológicos e, por conseguinte, de hipóteses 

científicas incorporadas nestes modelos (MARTINS & PAIVA, 2003).  

Em relação à cobertura do monitoramento pluviométrico a Organização Meteorológica 

Mundial (WMO) recomenda uma densidade mínima de 10 a 20 km2 por estação para as áreas 

urbanas (WMO, 1994). O projeto “Casadinho” prevê a instalação na Bacia do Reginaldo de 04 

(quatro) pluviógrafos, com registradores automáticos, estando assim em consonância com a 

recomendação da WMO.  

Para o acompanhamento das vazões em seções específicas, o projeto prevê a instalação de 05 

(cinco) sensores de pressão, equipados com registradores automáticos, para medição do nível 

d’água (PEPLAU et al, 2006). Na figura 11 estão representados os pontos escolhidos para 

instalação dos equipamentos de monitoramento. 

    

                                    (a)                                                    (b) 

Figura 11 – Localização dos pontos selecionados para o monitoramento pluviométrico (a) e 
fluviométrico (b) na bacia do riacho Reginaldo. Fonte: (PEPLAU et al., 2006). 
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Além desses pontos selecionados, pretende-se instalar um sensor de nível na calha parshall do 

emissário submarino, de modo a avaliar a interferência de eventos chuvosos na vazão de esgoto 

destinada à disposição oceânica.  

Com o monitoramento contínuo das chuvas e vazões da bacia, pretende-se correlacionar 

eventos chuvosos com a resposta de vazão na bacia, o mesmo se aplicando ao volume de esgoto que 

chega ao emissário. 

4.2 - Descrição da interface entre os aspectos relacionados no sistema do saneamento 

ambiental da bacia. 

Com a ocupação urbana, o sistema natural de drenagem fluvial e pluvial da localidade é 

modificado, necessitando adequações. Essas intervenções deveriam ser projetadas levando em 

consideração a integração geral do sistema de infra-estrutura urbano, a partir do mais elementar 

compartimento, como o lote, por exemplo. De modo geral, a ocupação da maioria das cidades, 

ocorreu sem um planejamento eficaz, que contemplasse satisfatoriamente a questão da eficiência 

dos sistemas de esgoto e drenagem das águas pluviais e fluviais urbanas. 

As precárias condições das cidades, em termos de infra-estrutura e planejamento no que diz 

respeito ao saneamento ambiental, agravam a questão do escoamento superficial das águas de 

riachos urbanos, tanto qualitativamente através dos inúmeros poluentes existentes no lixo e nas 

águas residuárias, tanto quantitativamente por contribuírem com a obstrução e aumento das vazões 

em canais.  

Essa etapa metodológica visa reconhecer e verificar na bacia em estudo, as influências da 

inter-relação dos componentes do saneamento ambiental, notadamente o esgoto e a drenagem 

urbana, exercem efetivamente para o escoamento superficial nos riachos e canais urbanos para um 

melhor entendimento da integração do sistema de infra-estrutura das cidades.  

Será necessária a investigação de dados da empresa de saneamento local, quanto a rede de 

esgotos e à prefeitura com relação às redes de macro e microdrenagem, e também a posterior 

verificação in situ das reais condições e estado físico e de funcionamento das redes, para 

entendimento da interação entre os diversos aspectos envolvidos na área: do projeto à manutenção 

de atividades afins. A busca de informações sobre dados de projeto como, por exemplo, o 

dimensionamento das estruturas de captação nos canais do riacho do Sapo e do Gulandim, estão em 

fase de solicitação e no aguardo de respostas. 
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4.3 - Análise do processo hidrológico integrado 
 

Para qualquer ação de planejamento em saneamento, a análise hidrológica é uma necessidade, 

dada não só a agilidade dos processamentos computacionais numa melhor descrição dos 

escoamentos, mas também devido à consideração da variabilidade temporal e espacial dos 

parâmetros do terreno e das variáveis hidrológicas pertinentes, que se associam à dinâmica espacial 

e temporal dos aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento das cidades.  

Os dados do monitoramento e das redes e instalações hidráulicas, para serem devidamente 

ajustados a um modelo chuva-vazão, devem estar inseridos no contexto físico e espacial da bacia. 

Para tal, o auxílio de imagens de satélite e geoprocessamento fornecerão elementos que tornam 

possível a simulação de vazões e a calibração de modelos hidrológicos. 

Se a vazão em um ponto reflete ações realizadas à montante, é necessário realizar a descrição 

dos usos do solo e a forma de ocupação da bacia, aliada a fatores físiográficos espacialmente 

definidos como área de captação e divisores de sub-bacias, mapa de declividades, extensão de 

canais e de leitos não canalizados, dentre outros, que compõem de fato o sistema que forma o 

escoamento da bacia. 

Para tanto, existe um grande número de softwares, tanto de modelagem quanto de 

geoprocessamento (IPHS1, ABC6, Basins, MIKE, ArcView, Idrisi, MapInfo, entre outros) que 

estão sendo estudados e que podem ser utilizados com o intuito de descrever, caracterizar e simular 

cenários e vazões. A partir daí os resultados obtidos fornecerão o devido suporte para tomada de 

decisões e realização de projetos para a bacia.  

 

4.4 - Estudo da consideração de sistema misto como etapa do conjunto de soluções em 

saneamento ambiental na bacia. 

Conforme visto, o sistema de macrodrenagem da bacia do Reginaldo, de certa forma, já é em 

parte, considerado como um sistema misto e tratado como tal para efeito de medidas mitigadoras da 

poluição por esgoto, mas apenas em seu trecho final. 

Essas medidas melhoram a qualidade ambiental da praia da Avenida e de um pequeno trecho à 

montante da foz, onde a infra-estrutura urbana já existe e está praticamente consolidada; mas, é 

importante ressaltar que principalmente a população que habita a extensão do vale e suas encostas, 

ainda sofre com a presença dos esgotos nas ruas e becos onde se instalam.  

Fora dessa faixa com infra-estrutura implantada, existem lugares habitados onde há grande 

risco de contaminação pelos esgotos (além de outros riscos como deslizamentos de encostas e de 

inundação ribeirinha). Locais como estes precisam de intervenções em saneamento de modo mais 

ágil que as soluções convencionais (que demandam grande quantia de recursos e obras) que possam 
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servir de etapa para uma concepção de engenharia mais completa e ao mesmo tempo mitigar com 

urgência o problema da falta da coleta e tratamento dos esgotos.  

O principal objetivo dessa etapa é propor um anteprojeto de manejo das águas pluviais e 

esgotos usando uma abordagem integrada na bacia do Reginaldo como etapa das medidas em 

saneamento para fins de planejamento de ações no âmbito do desenvolvimento sustentável na área 

em estudo. 

As análises de viabilidades técnicas, econômicas e ambientais, serão realizadas a partir da 

adoção de intervenções como wetlands; coleta e tratamento descentralizado nas comunidades, com 

efluente tratado lançado no Reginaldo; ligação de galerias diretamente em interceptores de esgoto 

(com vertedor para desviar vazões maiores) existentes com destino ao emissário submarino, dentre 

outras a serem estudadas de acordo com as possibilidades locais. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A possibilidade de utilização dos sistemas existentes (pseudo-separadores ou mistos não- 

oficiais) deve ser estudada, para uma melhoria de forma gradual, de modo a atender as demandas de 

coleta e tratamento de esgotos e à compatibilização de medidas em relação ao manejo das águas 

pluviais, de maneira integrada dentro de uma visão multisetorial. 

Tal conhecimento das interfaces dos sistemas pode melhorar a condição da salubridade 

ambiental de modo mais urgente, e com custos menores, num processo evolutivo que conceba e 

execute de fato sistemas separadores mais eficientes no futuro. 

Conforme afirma Bernardes & Soares (2004), não existem soluções únicas e milagrosas, mas 

soluções adequadas e racionais para cada realidade. O ideal é buscar conciliar a coleta e tratamento 

de esgoto sanitário somado a retenção e tratamento do escoamento pluvial dentro de uma visão 

integrada de tal forma que tanto os aspectos de saúde pública como os requisitos ambientais sejam 

atendidos. 

Diante dos diversos parâmetros a serem analisados, espera-se obter condições para realizar um 

projeto exeqüível e sustentável de drenagem, considerando principalmente, a alternativa do 

tratamento das águas poluídas pela lavagem das primeiras chuvas e por esgotos domésticos na bacia 

do riacho Reginaldo. As análises pertinentes devem ser de grande valia, para possíveis estudos em 

outros locais com características semelhantes. 
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