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RESÍDUOS SÓLIDOS NOS SISTEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM REGIÃO COMERCIAL DENSAMENTE 

OCUPADA EM CUIABÁ-MT  

 

Danielly Gomes dos Santos Sobrinho 1; Jéssica Torres Rocha 2; Letícia de Souza Ribeiro 3 e Rafael 

Pedrollo de Paes 4 

RESUMO – O crescimento populacional nas cidades ocasionado pelos processos urbanísticos tem 

intensificado a ocorrência de áreas impermeáveis. Nesse contexto, as redes de drenagem urbana são 

muito afetadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos, uma vez que há o impedimento do 

escoamento superficial e entupimentos de bocas de lobo. Esses fatores acarretam alagamentos nas 

áreas urbanizadas, resultando em diversos problemas ambientais, socioeconômico e de saúde pública. 

O presente trabalho buscou avaliar a problemática ambiental e social decorrente da disposição 

inadequada de resíduos sólidos ao longo da microbacia do Córrego da Prainha, localizado em Cuiabá 

– MT, caracterizando-a e analisando sua influência na rede de macrodrenagem. Os principais danos 

encontrados no córrego da Prainha estão relacionados às diversas alterações negativas em seu curso 

natural, incluindo o uso e ocupação irregular do solo, ausência de mata ciliar, descarte inadequado de 

resíduos, obstruções nos elementos da micro e macrodrenagem, impermeabilização da calha e 

comprometimento da operação da Estação Elevatória de Esgotos. Entre as principais conclusões 

obtidas com este trabalho, é questionada a eficiência municipal relacionada ao saneamento básico 

como um todo, incluindo a gestão de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, drenagem urbana e uso 

e ocupação do solo urbano. 

ABSTRACT– The population growth in cities, entailed by urban processes has intensified the 

occurrence of impervious surface. Thus, urban drainage networks are greatly affected by the 

inadequate disposal of solid waste, since there is an interruption of runoff and clogging of storm drain 

elements. These factors cause flooding in urbanized areas, resulting in several environmental, 

socioeconomic and public health issues. The present work aims to evaluate the environmental 

problem resulting from the inadequate disposal of solid waste along the Prainha Stream watershed, 

located in Cuiabá, Mato Grosso state, characterizing and analyzing its influence on the drainage 

network. Therefore, the main damages found in the Prainha Stream are related to several negative 

alterations on its natural course, including the irregular use of the soil, absence of riparian forest, 

inadequate waste disposal, obstructions in the micro and macrodrainage elements, waterproofing of 

the channel bed and the commitment to the operation of the Sewage Pumping Station. Among the 

main conclusions obtained from this work, the municipal efficiency related to basic sanitation as a 

whole is questioned, including management of solid waste, sanitary sewage, urban drainage and soil 

urban usage. 

Palavras-Chave – Micro e macrodrenagem urbana, sistema coletor misto, EEE Prainha. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema econômico e a estrutura social no Brasil estimulam a migração da população em 

busca do beneficiamento financeiro, de modo que boa parte dos migrantes são proveniente de áreas 

em processo de estagnação (BRITO e RIBEIRO 2010). Percebe-se que, atualmente, as consequências 

de todo o panorama regresso, caracterizado pela sobreposição de áreas impermeáveis em detrimento 

das áreas verdes. Soma-se a isso, a disposição inadequada dos resíduos urbanos, acarretando 

entupimento dos sistemas de captação dos drenos pluviais e prejuízo das redes de esgotamento 

sanitário, entre outros fatores, causando alagamento e o aumentando possibilidade de enchente na 

área urbana.  

A inaplicabilidade ou ineficiência do planejamento urbano trouxe às cidades uma série de 

problemas relacionados ao meio ambiente natural urbano e socioeconômico. A urbanização é 

espontânea e pode atingir áreas ilegais e públicas. Por esse motivo, existem as cidades formais e 

informais, sendo que a gestão urbana geralmente atinge somente a primeira, que é ocupada pela 

população de renda média e alta (TUCCI, 2007; SILVA, 2011).  

O processo de ocupação ao longo de uma macro e microbacia pode ocasionar diversos impactos 

ambientais, como despejo de águas residuárias, processos erosivos e assoreamento, remoção da mata 

ciliar, impermeabilização de áreas próximas, retificação do rio e canalização do curso, além da 

disposição inadequada de resíduos sólidos (GALDINO e ANDRADE, 2008; KREISCHER et. al, 

2012).  

Nesse contexto, esse estudo tem como objetivo avaliar a problemática ambiental decorrente da 

disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) ao longo da microbacia do Córrego da 

Prainha, localizado em Cuiabá – MT. Sendo assim, além de fornecer informações sobre os RSU com 

respeito à limpeza da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Prainha, será possível discorrer sobre os 

impactos que os esses RSU podem causar ao corpo hídrico, meio ambiente e à saúde pública. 

METODOLOGIA 

A metodologia foi dividida em duas etapas, primeiro uma análise exploratória e descritiva, 

posteriormente o diagnóstico da área. Com a intenção de aprofundar ideias e familiarização com o 

tema abordado, foram utilizadas técnicas que permitem a compreensão, através de levantamentos em 

fontes secundárias (bibliográficas, documentais, entrevistas informais, entre outros).  

A caracterização física da bacia ocorreu por meio de estudos de caso e observação local. A 

coleta de dados e registros fotográficos foi realizada durante o mês de janeiro de 2020, com análise 

dos depósitos de RSU ao longo da microbacia do Córrego da Prainha, permitindo estudar e 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

3 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

diagnosticar a área. Para o enriquecimento do trabalho proposto, realizou-se um levantamento de 

informações por meio de conversas informais com a população e comerciantes do local do estudo, 

além de funcionários da concessionária de água e esgoto de Cuiabá. 

Para observar o estado que se encontra o curso hídrico, realizou-se uma visita no curso hídrico, 

onde ele se encontra em um canal aberto, próximo à nascente. Então, foi mensurada a velocidade 

pontual do corpo hídrico, com um fluxômetro FP111 Global Flow Probe, auxiliado com uma trena, 

medindo a altura da lâmina d’água e a largura externa do canal. 

 Área de Estudo 

A microbacia do Córrego da Prainha localiza-se integralmente na área urbana do município de 

Cuiabá/MT, cuja nascente do córrego fica no Bairro Consil, sob as coordenadas geográficas 

15°34'55.4"S, 56°05'08.7"W (Figura 1). A extensão do curso d’água Córrego da Prainha é de 

aproximadamente 3 km e a área da sub-bacia é de 379 ha. Incluindo o centro comercial da cidade de 

Cuiabá, o percurso fluvial passa pela Av. Historiador Rubens de Mendonça, pelos Bairros Alvorada 

e Despraiado, Avenida Beira Rio, pelo bairro do Porto e Avenida Miguel Sutil, até chegar ao rio 

Cuiabá (LIMA, 2001; CUIABA 2015).  

Ainda a extremo montante do percurso fluvial, ao atravessar a primeira avenida mencionada, o 

Córrego da Prainha é canalizado e tampado, atribuindo característica de canal urbano, sujeito a 

despejos de diversas ordens, até o seu deságue no rio Cuiabá (Figura 1).Segundo dados oficiais 

municipais (CUIABÁ, 2008), a evolução urbana se desenvolveu às margens do Rio Cuiabá, com isto 

o Córrego da Prainha encontra-se com 75% do seu leito canalizado. Nesse processo, em 1979 foi feita 

a cobertura do Córrego da Prainha. As justificativas elencadas à época foram o curso d’água ter se 

transformado em esgoto a céu aberto, a necessidade de viabilizar a implantação de uma via, a 

implantação dos interceptores de esgotos, facilidade da manutenção do córrego e o aumento da 

velocidade de escoamento. Assim, o Córrego da Prainha passou por um processo de canalização e 

pavimentação. Atualmente ele integra a estrutura de saneamento da cidade por meio da coleta de 

transporte de águas pluviais e esgoto, em sistema misto (ÁGUAS CUIABÁ, 2019).  
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Figura 1 – Mapa de localização da microbacia do Córrego da Prainha, Cuiabá –MT. (Fonte: Autores, 2020; SEPLAN-

MT, escala 1:100.000; Hidrografia - Migliorini, R. (1999), escala de 1: 25000; Nascente - Águas para o futuro (2019)). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diagnóstico e Caracterização Física da Bacia  

Para a avaliação preliminar da microbacia, foi observado em campo que a nascente do córrego 

encontra-se aterrada a 29,6 m da seção transversal, com as coordenadas 15º34'55"S 56º05'8.0"W. Nas 

proximidades desta área, notou-se obstrução do canal por vegetação rasteira e contribuição de 

drenagem pluvial e de esgoto, o que influencia na qualidade físico-química e biológica da água, bem 

como das características hidráulicas do canal. Tal problemática pode ser observada nas Figuras 2A e 

2B.  

O levantamento batimétrico foi realizado em triplicata, nas coordenadas 15º35'01"S 

56º05'14"W, na nascente do córrego. O resultado foi expresso através de média aritmética, obtendo 

os dados geométricos do canal trapezoidal. Logo obteve-se também os dados hidráulicos, sendo a 
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velocidade média: 0,5 m/s, lâmina d’água: 5 cm e largura da seção: 100 cm. Ressalta-se que tais 

resultados podem influenciar na capacidade de autodepuração do córrego, consequentemente, nas 

características da água. 

 
Figura 2 – A) Córrego da Prainha na seção aberta; B) Lançamento pontual no Córrego da Prainha na seção aberta. 

 

A caracterização fisiográfica apresentada na Tabela 1 demonstra que a bacia do córrego da 

Prainha é favorecida pelo seu escoamento superficial por conta do índice de circularidade, fator forma 

e seu coeficiente de compacidade. Essas características denotam uma área pouco propícia a 

inundações (Moraes et al.,2018). 

Tabela 1 - Uso e ocupação do solo na microbacia. 

Características fisiográficas da microbacia da Prainha 

Área de Drenagem (Km²) 5,4 

Perímetro (Km) 12,82 

Extensão do Eixo Principal (Km) 4,38 

Fator forma (Kf) 0,28 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,55 

Índice de Circularidade (Ic) 0,41 

Densidade de Drenagem (Dd) 0,92 

Sistema Drenagem (Rd) 4,97 

Ordem 2º 

Fonte: Moraes et al. (2018) 

A área possui impermeabilização de 88,5% (TASCA et al., 2018), esses valores são superiores 

ao permitido para a região, de acordo com Lei Complementar Nº 389 (2015), uma vez que para Zonas 

Especiais de Interesse Social, constituída por áreas privadas ou públicas que ocupam esse tipo de área 

a taxa máxima de ocupação é de 70% e permeabilidade máxima de 20% sobre a área de interesse 

estudada. Logo, o em termos legais, a área não atende aos requisitos estabelecidos pela referida Lei 

Complementar, por conta das ações antropogênicas locais. Soma-se a isso, o fato de não serem 

consideradas as áreas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal Brasileiro.  
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Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Prainha 

Com o crescimento de Cuiabá especialmente a partir de 1960, o Córrego da Prainha foi 

canalizado e posteriormente pavimentado. Formalmente, sua calha passou a servir à população como 

Sistema Coletor Misto, integrando a estrutura de saneamento da cidade. Dessa forma, ele permite 

coletar e transportar as águas pluviais e esgotos gerados pela população dos bairros pertencente à 

microbacia. 

A fim de melhor destinar os resíduos líquidos, em 2003 foi inaugurada a EEE Prainha. No 

entanto, houve suspensão de suas atividades entre 2012 e 2019, quando foi reconstruída, modernizada 

e reativada pela então concessionária de saneamento. A EEE Prainha está localizada no bairro Porto, 

às margens do Rio Cuiabá, sendo responsável por coletar o esgoto da bacia do Córrego da Prainha e 

encaminhá-lo, à vazão máxima de 220 L/s à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dom Aquino. 

Por sua vez, a ETE Dom Aquino possui capacidade de tratamento de 350 L/s, e possui as seguintes 

unidades: grade mecânica para retenção dos resíduos, caixa de areia, tanque de aeração, decantadores 

e desinfecção por hipoclorito. A Bacia da Prainha possui uma população de 38.864 pessoas, sendo 

11.777 clientes residenciais, 8.223 comerciais, 23 industriais e 201 do setor público (ÁGUAS 

CUIABÁ, 2019). 

Na EEE Prainha há uma grade mecanizada responsável por reter e remover o material sólido 

grosseiro antes de enviar para a ETE Dom Aquino por meio do bombeamento. São realizadas 

limpezas periódicas no poço da grade conforme a necessidade verificada pelas equipes do setor de 

tratamento de esgoto da companhia de saneamento básico. Essas limpezas consistem em uma 

atividade em espaço confinado (haja vista a grande profundidade, pequenas dimensões e pouca 

ventilação) em que os operadores instalam um tripé acima do poço da grade e, por meio de cordas, 

acessam a parte inferior do mesmo, para remoção manual do resíduo. Esse material é recolhido por 

meio de baldes e cordas, com destinação à caçamba de resíduos da EEE Prainha. Imagens de fases de 

operação dessa estação elevatória são exibidas na Figura 3. 

 Com os dados coletados, pode-se verificar que a bacia da Prainha possui uma grande 

representatividade da zona comercial formal e informal, atrai milhares de pessoas diariamente. Dessa 

forma, nessa região central da cidade, além dos estabelecimentos fixos, também é constante a 

presença de vendedores ambulantes e de atividades de panfletagem. Nesse contexto, observa-se uma 

grande quantidade de RSU que são descartados no chão pelas pessoas que frequentam tal localidade, 

sobretudo papéis e garrafas PET. Por meio de conversas informais com alguns comerciantes, 

verificou-se muitas críticas sobre a frequência de alagamento em razão do entupimento de bocas de 

lobo na época chuvosa, haja vista o excesso de RSU nas calçadas e avenidas. 

 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

7 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

 

Figura 3 – A); B) Execução de limpeza de poço de grade da EEE Prainha; C) Caçamba de resíduos da EEE Prainha. 

Fonte: ÁGUAS CUIABÁ (2019) 

Alguns funcionários da concessionária de água e esgoto reconhecem a influência que o 

descarte de “lixo” exerce em seus trabalhos, pois pode causar entupimentos na rede e com isso logram 

romper e extravasar os efluentes à superfície, até que haja reparos. Acrescenta-se a possibilidade de 

retorno do esgoto para as residências, ou ainda o entupimento das bombas da estação elevatória, o 

que prejudica a chegada de esgoto na estação de tratamento. Entre os principais resíduos encontrados 

pelos operadores quando há ocorrência desses entupimentos das bombas são mencionados: cabelo, 

tampa de pasta de dente, cotonete, camisinha, entre outros. Certa parte dos resíduos descartado nas 

ruas da região, que não são coletados pelo serviço público antes da chuva, possivelmente terá sua 

destinação na EEE Prainha por meio da rede mista de drenagem e esgoto. 

Segundo informações disponibilizadas pela empresa, do período de 03/07/2019 a 

12/02/2020 foram realizadas 15 limpezas com remoção total de aproximadamente 1.080L de resíduos 

sólidos, variando de 50 a 300L em cada atividade. Na caçamba de resíduos da EEE Prainha são 

descartados os resíduos da grade mecanizada e da limpeza de poço de grade, o que resultou em um 

acúmulo de 5m³ entre os dias 26/09/2019 e 21/10/2019. Quando a caçamba alcança sua capacidade é 

enviada para o Centro de Gerenciamento de Resíduos de Cuiabá (CGR), o qual é um aterro sanitário 

com armazenamento temporário para os resíduos CLASSE I e permanente para CLASSES II A e B. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A disposição irregular representa fator agravante do ponto de vista ambiental e sanitário, 

uma vez que, ao serem dispostos no solo inadequadamente, os resíduos de maneira geral podem 

contaminar corpos d’água superficiais e subterrâneos, afetar negativamente sistemas de drenagem 

urbana, além de atrair e contribuir expressivamente com a proliferação de vetores patogênicos. O 

levantamento das informações acerca da quantidade de deposições irregulares de resíduos configura 
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importante ferramenta para o desenvolvimento de diagnósticos ambientais e planejamento de ações 

e decisões futuras em uma bacia hidrográfica.   

Através de pesquisa bibliográfica e descritiva e visitas em campo na área delimitada, 

constatou-se que o córrego da Prainha sofre diversas alterações negativas em seu curso natural, 

incluindo o uso e ocupação irregular do solo, ausência de mata ciliar, descarte inadequado de resíduos 

sólidos, obstruções nos conjuntos da microdrenagem e macrodrenagem e impermeabilização do solo. 

As redes de drenagem tendem a disseminar elevadas cargas de poluentes, o que pode comprometer e 

causar danos ao meio ambiente e à sociedade.  

As inundações recorrentes no Córrego da Prainha, podem estar relacionadas à grande 

quantidade de resíduos sólidos e a impermeabilização da bacia. As ligações ilegais de esgoto às redes 

de drenagem e a falta de limpeza de bocas lobo também são fatores que podem influenciar 

negativamente, uma vez que diminui a capacidade do canal de captar as águas da chuva (TASCA et 

al., 2018). 

A problemática leva ao questionamento da atual gestão municipal de resíduos sólidos, bem 

como os hábitos dos moradores e comerciantes. Esse tipo de problema tem relação com ineficiência 

no sistema de coleta, onde a população passa a dispor seus resíduos em locais inapropriados e 

ambientalmente danoso, o que também está relacionado com um problema cultural.  

Segundo dados da prefeitura municipal de Cuiabá são removidos em média cinco toneladas 

de resíduos sólidos diariamente das ruas (CUIABÁ, 2019). Além do trabalho da gestão pública, falta 

sensibilização da população local e flutuante para que os resíduos descartados de maneira irregular 

nas ruas diminuam. É importante a promoção de ações que estimulem a educação ambiental e a 

sensibilização da população do entorno do Córrego da Prainha sobre a importância da preservação da 

APP e sobre os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos líquidos e sólidos. Na mesma 

medida, resta fortalecer princípios de renaturalização de córregos urbanos, bem como coibir novas 

práticas de canalização. Nesse âmbito, torna-se imprescindível o monitoramento dos córregos 

urbanos, principalmente em regiões com elevada densidade populacional e atividade comercial, para 

que sejam elaboradas medidas de controle adequadas para a minimização deste problema. 

Diante desse cenário, constata-se que é necessário um posicionamento mais efetivo do poder 

público no que diz respeito à ocupação irregular de áreas ambientais, regularizando as áreas já 

consolidadas e supervisando as Áreas de Preservação Permanente e Zonas de Interesse Ambiental. 

Além disso, deve-se reforçar o planejamento urbano e a sua execução, com base na concepção do 

desenvolvimento sustentável, por meio de diretrizes e padrões no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano que contribuam para uma melhor utilização e conservação dos recursos ambientais. Em 
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particular a Cuiabá, é imperativo a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, em fase de 

elaboração desde o início da década de 2010, mas que nunca foi efetivado.  
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