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RESUMO – Certamente o maior problema de poluição dos rios urbanos brasileiros decorre do 
despejo de esgotos sem tratamento. Diversas fontes de informação apontam baixos índices de coleta 
e tratamento de esgotos, e parte reflete na verdade o afastamento dos esgotos feitos por redes de 
drenagem pluviais. Os Planos de Saneamento até aqui elaborados consideram exclusivamente o uso 
redes separativas, deixando de lado o papel dos sistemas de drenagens, e por conseqüência, a 
possibilidade de interceptação dos esgotos domésticos que nelas correm. O que se pretende com 
esse artigo é discutir a pertinência, a viabilidade e a admissibilidade da interceptação dos esgotos 
que já correm nos sistemas de drenagem, a chamada coleta em tempo seco, semelhante aos sistemas 
unitários ou combinados. Países europeus, como Portugal, França ou Alemanha, em maior ou 
menor grau, utilizam os sistemas de drenagem para a coleta de esgotos e não pretendem desativar 
esses sistemas, ao contrário, vem aperfeiçoando o manejo destes para diminuir o efeito de descargas 
de excedentes poluídas para os meios receptores. A discussão passa pela ausência de normatização 
no Brasil a respeito dessa metodologia, o que faz com que a mesma não seja considerada, como 
deveria, nos planos e metas para o saneamento. 

ABSTRACT– Certainly the biggest problem of urban river pollution of Brazilian is the discharge 
of untreated sewage. Several sources of information indicate low levels of sewage collection and 
treatment, and part of it actually reflects the removal from sewers made by storm drainage 
networks. The Sanitation Plans elaborated until now consider exclusively the use of separative 
networks, leaving out of the plans the role of drainage systems, and consequently, the possibility of 
interception of the domestic sewage that already flows through them. The aim of this article is to 
discuss the pertinence, feasibility and admissibility of the interception of the sewers that already run 
in the drainage systems, the so-called dry weather intake, similar to the unitary or combined 
systems. European countries, such as Portugal, France or Germany, to a greater or lesser extent, use 
drainage systems for sewage collection and do not intend to deactivate these systems, on the 
contrary, they have been improving their management to reduce the effect of the overflow for the 
receiving bodies of water. The discussion is due to the lack of standardization in Brazil regarding to  
this methodology, which means that it is not considered, as it should, in the plans and goals for 
sanitation. 

Palavras-Chave – Poluição hídrica, Sistema unitário, Sistema de tempo seco. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores problemas para a qualidade dos rios, lagoas e praias das cidades brasileiras 

e em especial de suas regiões metropolitanas, segue sendo a falta de coleta e tratamento dos esgotos, 

isso sem falar em outras águas residuárias comprometedoras da qualidade dos corpos hídricos 

receptores para além do esgoto. 

Esse artigo não pretende defender a coleta de esgotos via sistema unitário4 em detrimento do 

sistema separador absoluto5, esse último é indiscutivelmente mais eficiente e consagrado, mas sim, 

expor, em face da dinâmica comportamental das cidades já consolidadas, a importância do uso do 

sistema de drenagem no auxílio da tarefa de se coletar os esgotos. O uso de sistemas de captação de 

esgotos em tempo seco6 são pouco difundidos e estudados no Brasil, uma vez que as normas 

brasileiras preconizam a coleta de esgotos sempre via rede separadora absoluta. Entretanto, mesmo 

nas poucas áreas dotadas de rede separadora absoluta no país, parte considerável dos esgotos e 

outras águas servidas, continuam a escoar pelas galerias pluviais, acabando assim por comprometer 

o resultado final de se ter de fato o corpo hídrico receptor destas águas, límpido. Um exemplo disso 

é a cidade de Florianópolis, que recentemente, após implantar separador absoluto, não conseguiu 

deixar suas praias próprias ao banho, e acabou por implantar um projeto paralelo de coleta a tempo 

seco. 

Na Europa a adoção desse tipo de sistema, que se utiliza da drenagem das cidades para coletar 

os esgotos e levá-los para tratamento é largamente utilizado, e com experiências que existem ao 

menos desde o século XIX. Portugal implantou, nas últimas décadas, sistemas utilizando tal 

conceito, em especial na Região Metropolitana de Lisboa, onde de fato foi elaborado um projeto 

para tratar as águas residuárias incorporando nos estudos o sistema de drenagem. Com isso, o 

Estuário do Tejo, e também toda a zona costeira adjacente, vem tendo a qualidade de suas águas 

recuperadas para os diversos usos que nelas se fazem. 

São muitos os tabus que cercam esse tipo de iniciativa do Brasil, principlamente em função 

regime pluviométrico, da sua intensidade, duração e freqüência, além de outros aspectos 

decorrentes de uma comparação com sistema separador absoluto. Isso acabou por criar ao longo dos 

                                                           
4 Sistema unitário – Conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e 
encaminhar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais. 
5 Separador absoluto - Rede de coleta específica para esgoto primário, separada do sistema de drenagem pluvial, 
destinada a ligação dos esgotos de cada unidade residencial, unifamiliar ou multifamiliar. 
6 Sistema de captação em tempo seco – Aqui entendido como sistema de interceptação de efluentes que correm nos 
sistemas de drenagem de uma cidade e sua condução ao sistema de tratamento. 
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anos uma dicotomia entre sistema unitário versus separador, desconsiderando assim a realidade 

fática de que implantar somente separador absoluto em cidades já existentes, além de caro, 

dificilmente consegue contemplar a totalidade dos domicílios. Registre-se ainda que outras águas 

residuárias que fazem parte do metabolismo de uma cidade, tais como lavagem de calçadas e ruas, 

bombeamentos de lençol freático e outras tantas fontes, ficam de fora quando falamos de tratamento 

somente via sistema separador absoluto. Os Planos de Saneamento até aqui elaborados trabalham 

com desenhos clássicos de implantação de sistemas, com suas redes separativas, elevatórias e 

estações de tratamento, desconsiderando os sistemas de drenagem e sua repercussão nos corpos 

hídricos locais. Do ponto de vista pratico, e devido a afluencias indevidas, nem as galerias pluviais 

transportam exclusivamente efluentes pluviais, nem as redes de esgotos transportam, em tempo de 

chuva, exclusivamente esgotos domésticos. 

2- PRINCÍPIO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TEMPO SECO 

 

Os dados oficiais disponíveis no Brasil estimam que cerca de metade da população brasileira 

tenha acesso à coleta de esgotos7, o que na verdade pode ser lido como; algo em torno de 50% da 

população dispõe de afastamento dos esgotos de suas casas; esse afastamento pode ser pela 

existência de rede de esgotos tipo separador absoluto ou pela existência de sistemas de drenagem de 

águas de chuva, que acabam por afastar os esgotos das moradias, visto que segundo esses mesmos 

dados, nem tudo que é coletado/afastado é tratado8.  

A interceptação dos esgotos que já correm nos sistemas de drenagem é chamada de coleta em 

tempo seco, nome dado ao sistema porque na ausência de chuva, ou seja, em tempo seco, tem-se o 

encaminhamento e tratamento integral dos esgotos, ao passo que em casos de chuvas, há um 

extravaso desses para os corpos hídricos, funcionamento esse, semelhante aos sistemas unitários ou 

combinados. As alternativas e formas de se fazer a interceptação são inúmeras e personalizadas, 

sempre objetivando montar um cinturão coletor interceptando drenagens que afluem para os corpos 

hídricos, e não devem ser confundidas com Unidades de Tratamento de Rio (UTR)9, que nada tem 

haver com o modelo aqui explicitado.Embora não reconhecido, o sistema de tempo seco já acontece 

na prática, e um exemplo pode ser visto nas praias de Copacabana e Ipanema, bairros que dispõe de 

rede separativa desde a década de 60, mas que sem o cinturão sob os calçadões (que recolhe em 

                                                           
7SNIS (2019) - Com relação ao atendimento por redes de esgotos, o contingente de população urbana atendida alcança 
105,5 milhões de habitantes. 
8SNIS (2019) - Quanto ao tratamento dos esgotos, observa-se que o índice médio do país chega a 46,3% para a 
estimativa dos esgotos gerados e de 74,5% para os esgotos que são coletados. 
9 UTR – Unidade de Tratamento de Rio - Processo de flotação em fluxo patenteado e de alta eficiência instalado no 
curso do rio para remoção de poluentes. 
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tempo seco excedentes, lavagens de calçadas, ligações clandestinas e efluentes decorrentes de 

problemas de manutenção em caixas de gordura e outros), acabariam tendo suas praias 

comprometidas. 

  
Figuras 1 e 2 – Extravaso sob o calçadão de Ipanema (vídeo ext. you tube - canal TV Cívica ) 

 
Nas figuras 1 e 2, é possível verificar um momento de extravaso (overflow) do sistema de 

drenagem sob o calçadão de Ipanema, com forte presença de esgotos, o que comprova a tese de que 

as galerias conduzem esgotos até em áreas dotadas de rede separativa como a zona sul. Esse 

extravaso ocorre raramente, e no caso das fotos acima, se deu sob uma precipitação de 80mm em 

um par de horas. Por outro lado, nas fotos 3 e 4 abaixo, pode-se observar que 12 horas após o 

extravaso, ou seja na manhã seguinte e após a atuação da empresa de limpeza pública, a situação da 

praia já era de aparente normalidade. Caberia uma checagem extra da balneabilidade, embora já 

exista recomendação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de que sejam evitados 

banhos de mar em até 48 horas após a ocorrência de fortes chuvas. 

  
Figuras 3  e 4 – Panorâma 12hs após o extravaso com trator limpando e repondo areia da praia (fotos LFMP) 

 
O curioso é que não se verifica um manejo adequado porque ninguém admite a existência do 

sistema de desvio de caudais em tempo seco, tanto que após esse episódio, a prefeitura colocou a 

culpa na empresa de saneamento por haver presença de esgotos, e a empresa de saneamento colocou 

a culpa na prefeitura por serem as redes de drenagem pluvial de responsabilidade da prefeitura. O 

fato é que, como já dito, sem esse sistema, as praias de Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme 

ficariam constantemente impróprias para o uso, mesmo sendo a região dotada de sistema separador 

de esgotos. 
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3- O EXEMPLO DE LISBOA EM PORTUGAL 

Em Portugal o uso de sistemas com comportamento unitário é reconhecido, dispondo de 

normas para seu uso, e mesmo que a prioridade seja o uso de separador absoluto, a utilização dos 

sistemas de drenagem é tida como inevitável e necessária em áreas já consolidadas, nomeadamente 

zonas mais antigas e históricas das ciddaes. Dentre os regramentos, encontra-se a necessidade de se 

dimensionar a Estação de Tratamento (ETAR) com folga para tratar as primeiras vazões de chuva, o 

chamado “first flush”, momento em que se concentram maiores poluentes oriundos da lavagem de 

escoamentos superficiais, e para tratar a totalidade das aguas pluviais misturadas com os esgotos, no 

caso de eventos de precipitação de baixa intensidade, resultando em efluentes pouco 

diluidos.Portugal por estar inserida na Comunidade Européia precisa atender as chamadas normas 

comunitárias (diretivas), que depois são traduzidas em normas nacionais. Dentre as diversas normas 

e considerando o enfoque desta pesquisa, cabe destaque para diretiva de águas residuárias 

91/271/CCE (norma comunitária), que tem entre seus objetivos a proteção do meio ambiente dos 

efeitos de descargas de águas residuárias, e que estabelece critérios para identificação de zonas 

sensíveis. Em termos do seu rebatimento em norma nacional, o Decreto-Regulamentar nº 23/95, não 

inviabiliza a utilização do unitário, e ao se referir a sistemas dedrenagem pública de águas residuais, 

inclui princípios e critérios para a concepção dos sistemas, dentre eles: a) estabelecimento de 

períodos de retorno para o dimensionamento dos sistemas; b) dimensionamento hidráulico-sanitário 

de colectores, incluindo declives, alturas e velocidades do escoamento; c) critérios de 

dimensionamento de descarregadores; d) grau de diluição das descargas para o meio receptor; e) 

critérios de descarga em estuários, onde se estabelecem valores mínimos de diluição - Ferreira 

(2006). 

Neste contexto, dois projetos merecem destaque no sistema de saneamento da grande Lisboa, 

o Sub-sistema Alcântara, construído entre 2009 e 2011 que atende a área central de Lisboa e 

adjacências em uma superfície de 37 km2 e 756.000 habitantes, com vazão de tempo seco de 3,3 

m3/s e de tempo úmido de 6,6 m3/s, e o Sistema da Costa do Estoril, concluído em 2009, e que 

atende a uma superfície de 220 km2 e 750.000 habitantes. Ambos tratam grandes áreas 

consolidadas e se utilizam dos sistemas de drenagem existentes para coleta dos esgotos. Na figura 5 

é possível verificar a abrangência do Sub-sistema Alcântara e nas figuras 6, 7 e 8, podemos verificar 

parte desse sub-sistema através de um robusto sistema de interceptação em tempo seco, de águas 

residuárias nos antigos sistemas de drenagem da área central de Lisboa. Com a implantação desses 

projetos, tem-se observado a melhora continua do estuário do Tejo, com reflexos positivos para os 

diversos usos de suas águas, para o turismo e para a economia em geral. 
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Figura 5 –Sub-sistema Alcântara Figura 6 – Sistema de interceptação do Terreiro do Paço 

  
 Figura 7 – Caixa com válvula de mar em tempo seco         Figura 8 – Extravaso em tempo úmido com caldal elevado 

(Fonte: CM Lisboa – Simtejo – Youtube) 
 

O projeto da Costa do Estoril (figura 9), adjacente ao Sus-sistema Alcantara, é bastante 

emblemático pela sua extensão e característica, interceptando inúmeras contribuições em sistemas 

de drenagem através de um emissário terrestre (trechos em túnel e em vala) com 13 km de extensão, 

que termina na ETAR da Guia, que dispõe também de um emissário submarino para a descarga 

final no oceano, a cerca 2750 m da costa e a 40 m de profundidade, sobretudo para proteeção das 

praias de contaminação bacteriológica. 

 
Figura 9 – Representação esquemática do sistema de saneamento da Costa do Estoril - Matos (2016) 
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4- DISCUSSÃO 

4.1- Pertinência 

O momento atual em face do novo marco legal do saneamento10, levará a elaboração de 

inúmeros projetos e planos nos próximos anos. Como já citado, esses planos não costumam levar 

em consideração os sistemas de drenagem, face ao não reconhecimento e regramento para que haja 

tal consideração. Desta forma, seria importante a inserção dos sistemas de drenagem nos projetos de 

esgotamento sanitário, sob pena de perderemos a oportunidade de ter propostas para efetivos 

resultados naqualidade da água de nossos corpos hídricos, com metas de curto, médio e longo 

prazo, que considerem o uso de interceptações de tempo seco nas redes de drenagem. A importância 

ultrapassa o simples fato de se dar agilidade ao tratamento de esgotos, pois segundo o conceito 

europeu, por exemplo, ao considerar a interceptação dos primeiros volumes em tempo úmido, 

reduz-se em grande parte o efeito “first flush”11. 

Deve-se considerar portanto pertinente a inserção dos sistemas de drenagem nos projetos de 

esgotamento sanitário diante dos resultados promissores alcançados por quem o faz, tal como 

afirma Ferreira (2006). 

“Neste contexto, os modernos instrumentos de modelação e gestão integrada das infra-
estruturas de drenagem e tratamento de águas residuais afiguram-se essenciais e não deve 
ser subestimada a sua potencial relevância. A modelação dos sistemas, com base em 
informação relativa a previsões meteorológicas processadas por radar e o controlo em 
tempo real dos diversos componentes dos sistemas será, seguramente, um instrumento a 
utilizar nas grandes cidades no século XXI. Considera-se, assim, que o tema se revela de 
grande pertinência e actualidade, em particular na Europa.” 
 

4.2- Viabilidade 

Classicamente, afirma Pereira (2020), os que lidam com saneamento sabem que cerca de 30% 

do custo de obras de saneamento equivalem a troncos, elevatórias, linhas de recalque e estações de 

tratamento, sendo os outros cerca de 70% referentes à rede de coleta separativa, o que já representa 

um grande problema em face de pouca disponibilidade de recursos. Junte a isso a dificuldade de 

ajustar as ligações domiciliares em cidades já consolidadas, onde casas e prédios não foram 

preparados para se ligarem a uma rede separativa, resultado da falta de planejamento e de 

                                                           
10 O novo marco legal do saneamento básico no Brasil, lei 14.026/20, tem uma meta ambiciosa: alcançar a 
universalização dos serviços de saneamento até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água 
potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto, reduzindo os despejos in natura em bacias e mares. 
 
11 Os caudais correspondentes ao início da chuvada apresentam maior poluição devido ao efeito de onda poluente (“first 
flush”, em terminologia anglo-saxónica). Este efeito é frequentementeobservado na fase inicial do hidrograma de cheia, 
durante a qual grande parte dos sedimentose detritos acumulados na superfície da bacia e no interior dos colectores 
unitários é arrastada,contribuindo para o aumento da carga poluente veiculada -Ferreira (2006) 
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integração das políticas de urbanização - as galerias pluviais feitas pelas municipalidades chegam 

primeiro junto com o asfalto e canalizam as valas a céu aberto via sistema de drenagem, afastando 

os esgotos, e os conduzindo ao corpo receptor, sejam eles rios, lagoas ou praias. O problema é 

clássico e independente do clima. Existem vantagens e desvantagens no uso de sistemas 

convencionais unitários. Conforme destaca Matos (2006), a principal vantagem esta na economia de 

primeiro investimento, decorrente da construção de um único tipo de coletor que transporta a 

totalidade da água de meio urbano, aliado a simplicidade de projeto, e o principal inconveniente, a 

descarga de excedentes poluídos em tempo de chuva, com eventuais impactos negativos no 

Ambiente, além do acréscimo de encargos de energia e de exploração em instalações de elevatórias 

e de tratamento devido ao excedente de contribuição pluvial em tempo de chuva. O maior problema 

do uso do de sistemas de tempo seco se deve, sem dúvida, a questão do regime de pluviosidade, o 

qual em clima tropical costuma ter maior intensidade, duração e freqüência, se diferenciando assim 

das condições européias de clima temperado. Entretanto, experiências recentes como a da Região 

dos Lagos no Rio de Janeiro12 e de estudos com simulações, como o desenvolvido pela COPPETEC 

(2018) na região de Jacarépagua no Rio de Janeiro13, tem demonstrado que mesmo em clima 

tropical, o ganho é inequívoco. No caso da Região dos Lagos conseguiu se reverter o quadro de 

eutrofização da Laguna de Araruama como relata Pereira (2014), e em Jacarepaguá, Voulchan 

(2020) destaca uma eficiência média de 80% na diminuição da poluição. Some-se a isso, que o 

planejamento e dimensionamento desse tipo sistema precisa ser cuidadoso, de forma que sua 

interferência no sistema de drenagem não venha a agravar quadros de inundação quando da 

ocorrência de fortes precipitações.  

Os exemplos demonstram a viabilidade da inserção dos sistemas de drenagem nos projetos de 

esgotamento sanitário, visto que as redes pluviais de áreas consolidadas, por já estarem instaladas e 

consequentemente conduzindo os esgotos, permitem a implantação de sistemas de desvio em tempo 

seco dos esgotos e seu tratamento, com baixo investimento e com resultados bastante positivos. 

4.3- Admissibilidade 

Hoje existem inúmeros entraves ao uso dos sistemas de drenagem, visto a ausência de normas 

e regulamentação, o que leva a indefinições técnicas, que vão desde questões conceituais, a 

questões relativas à manutenção do sistema de drenagem, chegando inclusive a problemas sobre a 

                                                           
12 Sistema de coleta a tempo seco e tratamento iniciado em 2004 - Pereira (2014), que hoje trata cerca de 80% dos 
efluentes que antes iam dar direto a Laguna de Araruama. 
13COPPETEC (2018) - Viabilidade técnica e econômica da implantação de estruturas de captação de esgotos sanitários 
em tempo seco na bacia de Barra da Tijuca e Jacarepaguá (Barra da Tijuca and Jacarepaguá Watershed – The DWSI 
Strategy Plan). Fundação COPPETEC, Rio de Janeiro, Brazil. 
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forma de remuneração do serviço14. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), um sistema de esgotamento sanitário é o conjunto de condutos, instalações e 

equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar somente o esgoto 

sanitário a uma disposição final conveniente - Ao definir “somente esgoto sanitário”, sedimenta a 

exclusividade do separador absoluto. Já a Constituição do Estado do Rio de Janeiro cita em seu 

artigo 277, § 1°, que fica vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta águas pluviais e 

esgotos domésticos ou industriais. Por outro a Lei Metropolitana do Rio de janeiro, 184/18, em seu 

artigo 3°, item II. Letra c, ao tratar do tema saneamento, reconhece o sistema de desvio de esgotos 

em tempo seco como medida estratégica fundamental para a abrangência e eficiência do sistema de 

tratamento de esgotos. Nessa linha, o novo marco do saneamento, Lei 14.026 de 2020, promove 

alterações na Lei de Saneamento 11.445/07, e tem uma definição de esgotamento sanitário que não 

particulariza a condução de “somente esgotos” em coletores, chegando ainda a definir Sistema 

Unitário como conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, 

condicionar e encaminhar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais.  

Como se pode ver, a admissibilidade da inserção do sistema de drenagem nos projetos de 

esgotamento sanitário necessita de alterações em normas e regulamentações, a fim de se criar 

segurança para a proposição dos projetos e para operação de sistemas que dela se utilizem. 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não se cogita, a longo prazo, a substituição da rede separadora absoluta por um sistema que 

inclua a interceptação de esgotos de tempo seco, mas considera-se muito prático e vantajoso 

assimilar experiências de Países europeus evoluídos e iniciar a coleta através de desvios de caudais 

de tempo seco das estruturas de drenagem, com ótimos resultados em curto prazo e com baixo 

custo, e perseguir no médio e longo prazo, as redes separativas e quem sabe, ao final, manter o 

tempo seco como sistema de redundância. O novo Marco do Saneamento prevê a existência dos 

Planos de Saneamento como base dos editais de concessão dos serviços a serem propostos, e é 

importante que estes prevejam não só as metas e ação para universalização do atendimento via 

separador absoluto, mas também que considerem, do ponto de vsita prático, os sistemas de 

drenagem existentes e as possibilidades de implantação de ações de tempo seco dos esgotos que ai 

já correm. 
                                                           
14 Mesmo na Região dos Lagos onde o sistema foi implantado sob um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) - Pereira (2014), não se evitou que passados 15 anos, uma 
ação na justiça discuta pagamento pelos serviços quando da utilização do sistema de drenagem, ou seja, de que o 
mesmo só possa ocorrer onde houver rede separativa. 
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Para que de fato o sistema de drenagem possa ser considerado e incorporado aos projetos, é 

preciso ajustar as normas sobre o tema, em especial a ABNT e a Constituição do Estado no caso do 

Rio de Janeiro. Faz-se necessário ainda que a Agência Nacional de Águas (ANA) trate do assunto 

na regulamentação do Marco do Saneamento. Se quisermos avançar com o saneamento, e ver 

nossos rios, lagos e praias de fato despoluídos, não podemos e não devemos pular essa etapa, a de 

se utilizar das redes de drenagem como sistemas unitários em cidades consolidadas. Os países 

desenvolvidos assim o fizeram ainda no século passado e ainda hoje o fazem. 
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