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Estudos de qualidade de água do escoamento superficial direto (esd) vem sendo conduzidos, 

interessados em determinar as concentrações das cargas poluidoras difusas do esd e o efeito de 

técnicas compensatórias em drenagem urbana na remoção de poluentes, ou melhoria da qualidade 

da água pluvial. No mesmo contexto investigativo, apresenta-se neste trabalho uma avaliação da 

qualidade da água do esd antes e após passar por um sistema constituído de filtro de grama, vala 

conjugada com trincheira de infiltração posicionada no fundo da vala (FVT). O FVT foi construído 

em escala real na área em expansão do campus São Carlos – SP da Universidade Federal de São 

Carlos para controle do esd do prédio do Departamento de Medicina (DMed). 
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AMOSTRAGEM DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DIRETO 
Para este estudo, consideraram-se oito eventos chuvosos amostrados no ano de 2011, nas 

seguintes datas: 12/02, 14/02, 16/02, 21/02, 23/02, 26/02, 01/03, 12/03, 27/03, 12/04 e 15/05. 

Houve dois locais de amostragem do esd: antes da entrada no sistema FVT e à jusante da 

trincheira de infiltração. No primeiro local amostrou-se um volume de esd predial de até 1 L em 

frascos de polietileno, por meio de um amostrador sequencial 6712C (ISCO, EUA) instalado na 

canaleta de concreto que conecta o sistema de água pluvial do prédio do DMed ao sistema FVT. 

Programou-se o amostrador para coletar até 12 amostras de 1 L por evento em dois momentos. A 

primeira amostra foi coletada em função do nível de água acima da crista do vertedor instalado na 

canaleta, correspondente a 7 cm de altura acima do fundo da trincheira, representativa do primeiro 

fluxo do esd na canaleta que “lava” a superfície. A partir da segunda amostra em diante coletou-se 

em função do tempo: após 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55 minutos. Obviamente a 

amostragem conforme programada, dependeu da duração e intensidade da chuva, pois a lâmina de 

esd pode zerar na canaleta antes do término do período de amostragem previsto.  

No segundo local de coleta, ou seja, à „jusante‟ da trincheira realizou-se apenas uma amostra 

de até 1 L de esd por evento. Este esd amostrado passou pelo filtro de grama, pela vala de 

infiltração e pelos materiais de preenchimento constituintes da trincheira de infiltração: seixo 

rolado, areia grossa, brita nº 3 e manta geotêxtil não-tecido de gramatura 300g/m
2
 que reveste a 

trincheira para chegar ao interior da mesma. Para sair da trincheira e chegar ao solo o esd  passa 

pela manta geotêxtil. Devido à dificuldade em coletar o esd à jusante da trincheira, confeccionou-se 

um amostrador constituído de dois béqueres de 500 mL de vidro, posicionados no fundo da 

trincheira, na vertical e envoltos por uma “bolsa” de geotêxtil costurada. Supôs-se que a água que 

passou pela bolsa de geotêxtil e encheu os béqueres tenha a mesma qualidade da água do esd que 

passou pelo geotêxtil da trincheira e atingiu o solo. Desta forma coletou-se o esd após passar pelo 

geotêxtil, mas sem contato com o solo, evitando contaminação. Admite-se então que esta forma de 

coleta corresponde a uma amostragem à jusante da trincheira.  

 

ANÁLISE DE PARÂMETROS FISICOS, QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS  

Investigou-se a qualidade da água do esd nos eventos amostrados, através dos seguintes 

parâmetros: Turbidez, Cor Aparente, Condutividade Elétrica, DQO, Coliformes Totais, Coliformes 

Fecais, Sólidos Totais, Sólidos Totais Dissolvidos, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, Cloreto, 
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Sulfato, Cádmio, Cobre, Chumbo e Zinco. Para as análises laboratoriais, adotaram-se os métodos 

analíticos de referência padronizados de APHA, AWWA e WEF (1999; 2005). 

 

RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES 

A Eficiência do sistema FVT foi calculada dividindo-se a concentração média de cada 

parâmetro na entrada menos a concentração média de cada parâmetro na saída, pela concentração 

média de cada parâmetro na entrada. Multiplicou-se o resultado por 100 para obtenção de %. 

Os resultados dos parâmetros condutividade, NH4
+
, Cl

-
, Cu e Zn nas amostras do esd 

coletadas à „jusante‟ da trincheira foram menores do que as concentrações médias destes parâmetros 

nas amostras do esd predial na canaleta. O sistema FVT promoveu a melhoria da qualidade da saída 

com as seguintes remoções: Zinco (90,89%), Cobre (88,31%), Condutividade Elétrica (31,40%), 

Nitrogênio Amoniacal (24,32%) e Cloreto (5,88%). A eficiência esclarece o efeito do sistema FVT 

na remoção de poluentes com altos teores encontrados na água do esd predial na canaleta. 

Dentre os maiores teores de metais pesados, o zinco, advindo de deposição seca e úmida em 

superfícies e telhados, é contabilizado em maiores teores na água do esd predial na canaleta, devido 

à lixiviação no telhado zincado do prédio do DMed. O cobre, também presente em grande 

quantidade nas últimas amostras do esd predial coletadas, indica que ocorreu alguma contribuição 

“extra” de Cu, provinda de alguma fonte potencial de Cu (madeira, aço, ferro, indústria química, 

emissões de incineração de resíduos, agricultura, etc) que foi lixiviada pelo escoamento superficial 

no telhado e/ou na área adjacente à canaleta. O cloreto, advindo da dissolução de sais, pode em altas 

concentrações indicar presença de águas residuárias, provavelmente devido à passagem de uma 

tubulação de esgoto dentro da canaleta onde se fizeram as coletas, antes do monitoramento. 

Os demais parâmetros (Turbidez, Cor Aparente, DQO, Sólidos Totais, Sólidos Totais 

Dissolvidos, Nitrato, Nitrito, Sulfato, Cádmio, Chumbo) aumentaram de concentração. Quanto aos 

parâmetros Coliformes Totais e Coliformes Fecais, Na análise microbiológica, 100% das amostras 

de esd predial na canaleta apresentaram presença. Já, nas amostras de esd à ajusante da trincheira 

todas as amostras apresentaram presença de Coliformes Totais e, destas, apenas 1 amostra 

apresentou ausência de Coliformes Fecais. 

Não se pode atribuir a ineficiência ou ausência de remoção, porque o aumento da 

concentração do poluente pode ter sido maior que a remoção pelo sistema. Há possibilidades de ter 

havido alguma alteração durante a passagem do esd pelo sistema FVT, como contaminação de 

sólidos e metais nos materiais pulverulentos presentes na brita de preenchimento da trincheira de 

infiltração, dentre outras razões. Caminhos preferenciais de entrada de água para o interior da 

trincheira também podem justificar este aumento.  

Comparando-se os resultados deste estudo com Schueler (1992) e FHWA (1993) verificam-

se porcentagens de remoção dos metais Zn e Cu, em ambos, próximas (90%). No caso do NH4
+
, 

FHWA (1993) apresenta porcentagem de remoção de 38%, mas para outra técnica (vala gramada). 

Para trincheira de infiltração, FHWA (1993) apresenta 30-70% de remoção para Nitrogênio Total, 

enquanto Schueler (1992) apresenta 60% de remoção. Os demais parâmetros (condutividade e 

cloreto) que obtiveram índices de remoção, neste estudo, não puderam ser comparados com a 

literatura citada, que é referência no tema, pois não apresentaram resultados de tais parâmetros. Os 

demais parâmetros não puderam ser discutidos neste texto.  
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