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RESUMO 

O estudo se propôs, no arcabouço da gestão hídrica, a utilizar ferramentas para a planificação de 

um tratamento descentralizado e complementar de esgoto sanitário contendo Tanque Séptico (TS) 

seguido de Wetland Construído de Fluxo Vertical (WCFV), na tentativa de revitalização de cursos 

d'água urbanos. Sistema de técnicas de baixo impacto e reduzido custo de implantação, não 

necessitando de grandes áreas e podendo alcançar eficiente redução de carga orgânica. A área 

de estudo está na Microbacia da barragem Mãe d’Água, em estimados 3,38 km² de área e 

população de 18.632, situada entre os municípios de Viamão e Porto Alegre/RS. Representada 

por uma área urbana desassistida de infraestrutura sanitária local. Utilizaram-se ferramentas 

como: diagrama de Ishikawa, Sistema de Informação Geográfica (SIG) com a produção de mapas 

temáticos e métodos de análises operacionais atividades de campo, dimensionamento e 

precificação da descentralização. O uso de geoprocessamento foi preponderante na determinação 

de Área ideal para projeção de instalação do sistema de tratamento, considerando critérios. Sendo 

que para um universo de 30 pessoas a proposta tornou-se viável e a Planificação com macro 

ações apresentou limitações: subjetividade para algumas ferramentas; precificação de TS com 

WCFV resultou em valores altos para uma economia. 

Palavras-chave: Wetlands Construídos; Gestão Integrada de Recursos Hídricos; Tratamento 
Descentralizado. 

1 INTRODUÇÃO 

A expansão urbana desordenada nas grandes cidades é uma das causas da poluição dos 
recursos hídricos urbanos, afetando a qualidade de suas águas e também a integração com o 
espaço urbano. Tucci (2008) descreveu: “o meio formado pelo ambiente natural e pela população 
(socioeconômico urbano) é um ser vivo e dinâmico que gera um conjunto de defeitos interligados, 
que sem controle pode levar a cidade ao caos”. Essa integração é uma das características da 
“governança” e as Nações Unidas a descrevem como uma inclusão de partes interessadas como 
governo, setor privado e sociedade civil e ao mesmo tempo identifica que as decisões tomadas 
baseiam-se nas relações complexas entre muitos atores com prioridades diferentes (UN-Habitat, 
2005). A Lei das Águas brasileira em seu arcabouçou estrutural também apresenta como 
fundamento uma gestão descentralizada e participativa que privilegie decisões locais. 

O supra citado "caos" pode estar caracterizado com o que foi ressaltado por Poleto (2011): 
“um dos grandes problemas verificados nas bacias hidrográficas urbanas brasileiras se refere à 
quantidade de resíduos sólidos, esgoto doméstico e sedimentos que são lançados aos rios e 
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corpos d’águas que drenam essas bacias”. Esse problema também é recorrente nas águas dos 
cursos d’água que aportam à microbacia hidrográfica da barragem Mãe D’Água, situada na divisa 
entre os municípios de Porto Alegre e Viamão, no Rio Grande do Sul. Neste contexto, buscou-se 
uma compreensão do sistema de tratamento descentralizado e da possibilidade de utiliza-lo na 
gestão de recursos hídricos urbanos locais. Supôs-se que a utilização de ferramentas de gestão: 
Diagrama de Ishikawa, Sobreposição de mapas temáticos e análise de tecnologia Low Impact 
Developments (LID). As práticas LID são utilizadas para o manuseio da água pluvial tentando 
mantê-la no seu local de precipitação, o máximo possível, retardando seu escoamento, sendo 
ferramentas para um manejo pluvial local e que promovem diretamente uma melhor qualidade das 
águas urbanas. A concepção da tecnologia LID também se insere no WC, o qual pode ser 
utilizado como tratamento complementar de esgoto sanitário. O WC fez parte da configuração de 
um sistema de tratamento descentralizado, planificado para esse estudo. Sendo uma tecnologia 
amplamente executada e divulgada pela comunidade científica como Alencar et al. (2018); von 
Sperling e Sezerino (2018); Trindade, Dreyer e Magalhães (2016); Sezerino, et al. (2015) e 
UACDC (2010). O WC tem aplicação por ser considerada uma tecnologia de baixo impacto, 
podendo apresentar baixo custo de operação e manutenção conforme peculiaridades de projeto e 
locais.  

1.1 Objetivos 

 O propósito principal desse estudo é utilizar ferramentas de gestão que possam auxiliar os 
tomadores de decisão na potencialização de gestão integradora entre os responsáveis pelas 
entidades intervenientes da gestão de recursos hídricos e da gestão de saneamento ambiental na 
decisão local, sob o pretexto de planificação do uso de tratamento descentralizado e 
complementar de esgoto sanitário com Wetland Construído (WC), em área deficitária de 
infraestrutura sanitária, localizada na microbacia hidrográfica da barragem Mãe d'Água, entre os 
municípios de Porto Alegre e Viamão/RS.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo delimitada em software de geoprocessamento foi a da microbacia 
hidrográfica da barragem Mãe d'Água, além de inserir componentes ambientais reais 
interpretados e manipulados gerando os mapas temáticos como produtos finais. 

A área da microbacia localiza-se no município de Viamão e a barragem propriamente dita, 
ou seja, seu exutório - à jusante - situa-se no município de Porto Alegre. Sendo que microbacia da 
barragem Mãe d'Água possui uma área de 3,38 km² ou seja 338 ha, determinada e delimitada 
(Figura 1) por meio de análise de banco de dados espacial em ambiente de Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), contendo informações cartográficas e tabulares referentes ao 
mapeamento dos temas propostos. 

 
Figura 1 – Mapa de Localização da Microbacia da Barragem Mãe d'Água. Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

Utilizando a metodologia de avaliação de impactos ambientais denominada "sobreposição 
de informações/mapas", e caracterizada por Calijuri e Cunha (2013); Vesilind e Morgan (2015) 
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buscou-se a elaboração de um mapa que determinou a aptidão de áreas para a implantação de 
técnicas de baixo impacto referentes ao tratamento primário e secundário de esgoto sanitário e de 
forma descentralizada, em áreas urbanas onde o sistema de esgotamento sanitário público não 
chegará. Considerou-se o sistema de água e esgoto de Viamão gerido pela CORSAN, que 
forneceu dados e informações inerentes ao projeto hidráulico da rede coletora do sistema de 
esgotamento sanitário de Alvorada/Viamão, onde se insere o objeto de estudo. A bacia 
hidrossanitária onde se situa a microbacia de estudo, segundo a CORSAN (2018), é denominada 
como AF-15 e que possui uma população estimada para 2018 de 15.542 e uma projeção 
populacional para 2047 de 21.386 habitantes. 

As informações inerentes à bacia hidrossanitária, AF-15, da CORSAN foram fundamentais 
para a compilação e elaboração do Mapa final (ver Figura 4) denominado “Mapa das Áreas 
Selecionadas”, em função de que se sobrepôs as informações da rede coletora do Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES) – com extensão de arquivos '.dwg', em AutoCAD - , e convertidos 
em shapefiles para inclusão no software de geoprocessamento, resultando num Mapa que 
contemplou áreas selecionadas e possíveis para se trabalhar a planificação de futura implantação 
de tratamento descentralizado alcançando áreas urbanas onde o SES público não poderá atingir. 

A ferramenta de gestão utilizada foi o Diagrama de Ishikawa, que abordou de forma 
acessível a identificação de outras causas do problema/efeito indesejado. Nesse trabalho foram 
utilizadas informações consultadas ao longo do estudo junto a colaboradores da Corsan, 
profissionais do mercado e bibliografia, bem como dados coletados por meio de saídas de campo, 
onde se abordou de forma informal representantes de Associações de moradores locais. De 
posse desses dados e sua respectiva manipulação concebeu-se o resultado que foram as 
principais causas que geraram o conflito socioambiental/efeito indesejado. O resultado final foi a 
elaboração do Diagrama Espinha de Peixe apresentado nos resultados. 

O objetivo da elaboração deste Diagrama de Ishikawa foi conhecer o principal motivo do 
problema indesejado, para que se pudessem sugerir ações mais assertivas aos tomadores de 
decisões e descobrir a melhor maneira de auxiliar a dirimir ou anular essa adversidade ambiental. 

Os autores Calijuri e Cunha (2013); Vesilind e Morgan (2015) descreveram métodos de 
avaliação de impactos ambientais em suas publicações. Especificamente, para o auxílio na 
determinação das áreas aptas para a projeção de implantação de tratamento descentralizado de 
esgoto sanitário, trabalhou-se com a sobreposição de mapas. O uso dessa metodologia foi 
necessária para se dirimir o efeito da subjetividade trabalhada durante a elaboração do Diagrama 
de Ishikawa, complementando com a apresentação de mapas temáticos como resultados. A 
ferramenta de geoprocessamento também é considerada como um método de avaliação/análise 
de impactos ambientais de uma atividade/serviço/obra potencialmente poluidora, conforme 
abordam Calijuri e Cunha (2013). 

A sobreposição de informações: Áreas de Preservação Permanente (APP), Declividade e o 
Projeto do SES previsto para Viamão pela CORSAN gerou o mapa de áreas aptas, Figura 2, para 
a definição de áreas adequadas para a implantação de tecnologia de tratamento de esgoto 
sanitário descentralizada. 

 
Figura 2 – Esquema de sobreposição de mapas. Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

Após, por meio de saída de campo estimou-se um universo populacional para cada área, 
em função das economias residenciais existentes que pudessem ser previstas participarem do 
referido tratamento descentralizado. Portanto, a área apta deveria apresentar os seguintes 
critérios: Fora das faixas de APP; Ter declividade baixa entre 0-30%; Inexistência da rede coletora 
de esgoto sanitário e não prevista para instalação futura; Possuir escolas e associações de 
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moradores locais nas proximidades. Este último item, converge com o que preconizam Kobiyama; 
Mota e Corseuil (2008), referente ao uso do método de Bacia-escola, no intuito de tornar a escola 
um centro local disseminador de conhecimentos sobre a hidrologia e desenvolvimento de 
tecnologias de baixo impacto, reforçando a participação da comunidade em termos de 
gerenciamento dos recursos hídricos e do saneamento ambiental local. Resultando, portanto na 
elaboração do Mapa de Áreas Selecionadas, Figura 4. Posteriormente à aplicação do Diagrama 
Espinha de Peixe definiu-se a alternativa do tratamento complementar apropriado considerando 
trabalhos como: Philippi e Sezerino (2004); Stefanakis, Akratos e Tsihrintzis (2014), bem como 
Crespo (2005), enfatizando sistemas de tratamento para pequenas comunidades; como Jordão e 
Pessoa (2005) e von Sperling (1996), podendo-se estimar o capital a ser investido para a 
instalação e operação do projeto de sistema de tratamento descentralizado-complementar com TS 
e WC. 

3 RESULTADOS 

A resolução que pretendeu-se trazer à tona considerou soluções que pudessem prever a 
melhoria da qualidade das águas dos recursos hídricos urbanos, conforme estabelece a Lei das 
Águas e, recentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 6 “Água potável e 
saneamento” e 11 “Cidades e comunidades sustentáveis”. A associação dessas ferramentas 
auxiliou na busca da identificação das causas que geravam/geram o efeito indesejado: poluição 
das águas dos cursos d’água urbanos locais. Escolheu-se a solução para a causa prioritária 
identificada e se estimou sua precificação para possível implementação. Porém, a recomendação 
futura é que essa solução seja discutida pelos tomadores de decisão utilizando-se da ótica de 
coordenar uma visão integrada de gestão dos recursos hídricos, conforme estabelece a Política 
Nacional de Recursos Hídricos. 

Em função de que a bacia da barragem Mãe D’Água possui contribuição de efluente 
sanitário do anel viário da UFRGS, cabe ressaltar que atualmente há projeto – a ser implementado 
nos próximos anos – inerente à coleta do esgoto bruto do anel viário pelo Campus do Vale da 
Ufrgs e seu transporte para o coletor do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) que, 
consequentemente, escoará o efluente sanitário para a ETE Serraria, na zona sul de Porto Alegre 
conforme informações da Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA/UFRGS). Além disso, a 
Barragem tem aporte de quatro cursos d’água à montante, localizados no município de Viamão. 
Nestes cursos d’água ocorrem lançamentos clandestinos de esgoto bruto e descarte de resíduos 
sólidos urbanos como, por exemplo: entulho, latas de tintas, garrafas de vidros e de plásticos, 
restos de comidas, entre outros, conforme verificados em atividades de campo e registrados 
nesse estudo. As qualidades de suas águas, aparentemente, encontram-se comprometidas. 
Esses cursos d’água que se localizam à montante da barragem Mãe D’Água, no município de 
Viamão estão compreendidos pelos bairros: Passo do Sabão e Jardim Universitário. Consoante o 
estudo de IPH (2008), a bacia de captação da Barragem Mãe D’água está assentada 
precisamente no espaço denominado de Grande Vila Santa Isabel, composta atualmente por 
outras vilas, originalmente conhecida como Passo do Dorneles. A ocupação desordenada e o 
traçado das ruas não apresentam planejamento. São ocupadas inclusive áreas de risco nas 
encostas do morro Santana e às margens dos cursos d’água, com supressão de vegetação 
natural. Houve algum investimento em infraestrutura por parte dos loteadores ou Poder Público, 
porém, atualmente a comunidade sofre com a carência de serviços básicos, tais como, coleta de 
esgoto sanitário. 

O principal efeito indesejado identificado também nas atividades de campo foi a “Poluição 
das águas superficiais da microbacia hidrográfica da barragem Mãe d'Água por lançamento 
irregular de esgoto sanitário residencial”. Portanto, os componentes do Diagrama de Espinha de 
Peixe foram caracterizados como: Efeito; Eixo Central; Categorias relacionadas com o efeito; 
Subcausa, ou seja, as derivações de uma causa. Assim, encontrando a raiz do problema, Figura 
3, pode-se entender o seu contexto numa visão sistêmica de ações que o geraram e sugerir 
soluções para dirimi-lo ou extingui-lo. 
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Figura 3 – Representação do Diagrama de Espinha de Peixe/Ishikawa. Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

A análise de sobreposição de mapas realizou-se no intuito de espacializar potenciais áreas 
para a planificação de um tratamento descentralizado sustentado numa projeção de 
implementação de projeto-piloto de tratamento complementar de esgoto sanitário. 

O fluxograma de sobreposição dos mapas descreveu a sequência de elaboração dos Mapas 
Temáticos com seus respectivos componentes, resultando no Mapa das áreas selecionadas 
potenciais hachuradas na Figura 4. Áreas selecionadas por meio de determinação de critérios, tais 
como: Proximidades com Escolas Pública ou Privada e de APP; Proximidade com associação de 
moradores locais; Área de baixa declividade; e Trecho paralelo à APP com ocupações irregulares 
onde o SES Integrado previsto não alcançará. 

 
Figura 4 – Mapa das Áreas Selecionadas. Fonte: Imagem de satélite, Zanandrea (2016) fornecido pela UFRGS. 

Mapa temático elaborado pelo Autor (2019). 

O sistema integrado de tratamento descentralizado contendo TS e WCFV foi concebido para 
áreas desassistidas de rede coletora de esgoto sanitário público. Sendo área que atualmente não 
possui sistema integrado de esgotamento sanitário, sendo o efluente sanitário residencial lançado 
totalmente em curso d’água adjacente, descumprindo com o objetivo principal da PNRH e do 
Comitê de Bacia Hidrográfica, a busca pela melhor qualidade das águas dos cursos d’água de 
uma bacia hidrográfica. Para isso, se estudou o tratamento complementar de esgoto sanitário com 
a seguinte tipologia: WCFV, recebendo esgoto pré-tratado de TS. Sendo o segundo dimensionado 
conforme normas técnicas vigentes: NBR ABNT 7229:1993. Cabe salientar que, quanto a 
normatização dos WC, tal documento técnico formal de regramento ainda não existe no País, 
sendo discutido atualmente pelo Grupo de Estudos em Sistemas Wetlands Construídos (Wetlands 
Brasil1) no evento “4º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos” em Belo Horizonte entre 
julho/agosto do corrente ano. 

Esse estudo de caso permitiu que se fizesse uma estimativa do dimensionamento do 
Sistema de Tratamento Complementar contendo: TS e WCFV, contemplando as peculiaridades 
locais fundamentadas nas atividades de campo e nas análises dos mapas temáticos. A partir do 
dimensionamento permitiu-se elaborar estimativas de custos de implantação e de operação desse 

                                                 
1
 Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado da UFSC. Disponível em: < http://gesad.ufsc.br/boletins/> Acesso 

em: 10 jul. 2019. 
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Sistema. Para o dimensionamento (Tabela 1) arbitrou-se somente para tratamento de efluente de 
esgoto sanitário residencial com TS e WCFV para dois cenários: 

 Cenário A: dimensionamento para 01 unidade familiar com 04 pessoas; 

 Cenário B: dimensionamento para 30 pessoas. 

Tabela 1 – Resumo dados dimensionamento. Fonte: Elaboração do Autor, 2019. 

Dimensionamento 

CENÁRIOS 

TS (Qd ‘Contribuição 

diária)  

(L/dia) 

WCFV (Vazão média 

afluente aos wetlands)  

(m³/d) 

WCFV (Área 

superficial requerida)  

(m²) 

A 400 0,4 16 

B 3000 3 120 

Trabalhou-se de forma estimada com o levantamento de custos de produtos e serviços 
consultados em empresas especializadas e órgãos públicos com dados orçamentários de 
componentes materiais específicos. Representou-se a estimativa de custo para a instalação das 
unidades de tratamento complementar e descentralizado: TS e WCFV. Utilizou-se o termo Custo, 
pois tecnicamente para fins contáveis, está ligado à aquisição de mercadorias e insumos para o 
funcionamento de determinada atividade (PADOVEZE, 2006).  

Já para a operação, o capital necessário para manutenção/operacionalização/otimização de 
um projeto, levantaram-se as despesas operacionais relacionadas para o projeto de 
descentralização, considerando alguns critérios: coleta anual de lodo do TS; coleta trimestral e 
análise de amostras de efluente bruto e tratado; manutenção anual ou 2x ao ano das espécies 
vegetais (prazo que pode se alterar em função das plantas a serem selecionadas para o WCFV e 
da sazonalidade do Clima regional); limpeza das tubulações principais do WCFV por meio de jato, 
porém, com frequência de limpeza somente após início da operação, com provável frequência de 
limpeza/manutenção arbitrada nesse estudo a cada dois anos e verificação da eficiência do 
tratamento por intermédio de análises comparativas das coletas de efluente tratado com o bruto. 

Portanto, a estimativa da precificação do projeto de tratamento descentralizado para: TS + 
WCFV está representada nos valores da Tabela 2. 

Tabela 2 – Resumo das estimativas de da Precificação: TS + WCFV. Fonte: Elaboração do Autor, 2019. 

Estimativas de da Precificação: TS + WCFV  

CENÁRIOS 
Custo Instalação 

(R$) 

Custo Operação 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 

A 3.942,76 2.954,00 6.896,76 

B 8.595,11 2.954,00 11.549,11 

Resultando no desenho esquemático conforme Figura 5. 

 
Figura 5 – Desenho esquemático do Fluxograma de funcionamento do escoamento do esgoto sanitário no 

Sistema: TS + WCFV. CI=Caixa de Inspeção. Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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4 CONCLUSÕES 

A realização de um adequado projeto de estruturação desse Sistema Descentralizado: 
TS+WCFV deve contemplar as exigências normativas e da legislação ambiental pertinente. 
Salienta-se que a normatização técnica para a concepção e o dimensionamento de um WC está 
em fase de discussão em plenárias técnicas pelo País. Este estudo expôs algumas limitações 
para os recursos financeiros para a instalação e operação do referido tratamento descentralizado, 
em universos de 04 pessoas e 30 pessoas. Pois, estimou-se um valor para unidade familiar que 
se mostrou relativamente alto, se considerado os padrões médios de renda da população de baixa 
renda, que poderia ser prevista a instalação de tratamento complementar com TS, Filtro 
Anaeróbio e/ou Sumidouro. Porém, para o universo de 30 pessoas o sistema de tratamento 
descentralizado de esgoto sanitário se revelou viável porque o custo total de instalação e 
operação de um TS+WCFV estimado em R$11.549,11, ao ser diluído apresentou um valor de 
R$384,97/Pessoa. A partir deste quesito pode-se tomar a iniciativa de apresentação do projeto de 
descentralização aos stakeholders para efetivar a implementação do projeto. Quanto ao aspecto 
físico do projeto-piloto os fatores limitantes para sua execução são o lençol freático raso e sua 
implantação em áreas de cotas de terreno baixas, onde pode haver alagamentos. 
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