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Os sistemas de drenagem urbana têm a finalidade básica de transportar as águas das chuvas, 

porém o acúmulo de resíduos e a impermeabilização do solo têm impactado esses sistemas. De 

forma que cresce a necessidade de estudos na área, requerendo um aprimoramento do conhecimento 

sobre os processos hidrológicos, levando-se em conta a significativa variabilidade espaço temporal 

dos fenômenos envolvidos e demais peculiaridades. Em uma bacia hidrográfica, a geração total de 

resíduos sólidos pode ser decomposta em: material retirado pelo sistema de coleta domiciliar, 

material retirado pela limpeza urbana e o total que permanece no sistema de drenagem (NEVES, 

2006). Segundo Cervi (2010) a quantificação dos resíduos sólidos na drenagem é fundamental para 

uma gestão apropriada das águas urbanas e a sustentabilidade ambiental, pois através desta pode-se 

desenvolver métodos e medidas estruturais para o seu controle, criando alternativas para o 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

Na última década, no Brasil, foram iniciadas as pesquisas sobre resíduos sólidos na drenagem 

urbana. As primeiras publicações apareceram em eventos científicos, com a abordagem de revisão 

bibliográfica de trabalhos realizados em outros países. Este artigo mostra um trabalho em 

andamento na Universidade Federal de Alagoas, contribuindo para o entendimento do problema. 

Conforme Neves (2006) e Neves (2008b) é possível quantificar os resíduos de duas formas: 

direta e a indireta. A quantificação indireta procurar estimar as cargas a partir de dados de 

população, uso do solo, coleta, precipitação, rotinas de limpeza, etc. Geralmente as cargas indiretas 

são potenciais e superestimam as cargas reais que ocorrem em uma seção de um curso d’água. 

O objetivo deste trabalho é quantificar a carga potencial de resíduos no o sistema de drenagem 

urbana na bacia do riacho do Sapo em Maceió/AL através de um método indireto. Proposto por 

Liliane Armelin (2005), o método é resultado de uma pesquisa realizada na bacia do córrego do 

Bananal em São Paulo e com o objetivo de quantificar os resíduos sólidos que se acumulam no 

reservatório de detenção.  

O presente trabalho tem como área de estudo a Bacia Hidrográfica do riacho do Sapo. 

Localizada na parte baixa da bacia do riacho Reginaldo (figura 01), tem uma área de captação de 

2,10 km
2 

e abrange parcialmente quatro bairros da cidade de Maceió: Jacintinho, Mangabeiras, 

Jatiúca e Poço.  

 
Figura 01. Localização da bacia do sapo em relação à Bacia do Reginaldo. 

 

 O método indireto utilizado no trabalho foi proposto por Armelin (2005) e consiste na análise 

do uso, ocupação e a geração de resíduos da bacia para tentar quantificar a carga potencial que afeta 
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o sistema de drenagem urbana. O método depende de dados dos setores censitários. As variáveis 

nestes setores que influenciam diretamente a carga de resíduos que podem atingir o sistema de 

drenagem referem-se a números de domicílios. 

Os destinos finais dos resíduos sólidos, população e domicílios da bacia do riacho do Sapo, 

estão relacionados na tabela 01: 
Tabela 01 - População e destino final de resíduos (IBGE, 2010) 

População (habitantes) 26.839 

Domicílios 14.027 

Total coletado de Lixo (domicílios) 13.623 

Total coletado por caminhão (domicílios) 12.972 

Total coletado por caçamba (domicílios) 651 

Total de lixo queimado (domicílios) 06 

Total de lixo enterrado (domicílios) 00 

Total de lixo lançado em terreno (domicílios) 96 

Total de lixo lançado em corpos d’água (domicílios) 54 

Outros (domicílios) 07 

 

A determinação da geração de resíduo coletado da bacia do sapo foi a partir de dados dos 

bairros obtidos na Superintendência Municipal de Limpeza Urbana (SLUM), da Prefeitura de 

Maceió. Estes dados dizem respeito das pesagens no aterro sanitário da cidade no período de janeiro 

a dezembro de 2011. Visto que os limites da bacia não coincidem com os dos bairros, a produção de 

lixo na bacia foi determinada considerando as porcentagens de área com a produção total de cada 

bairro. Estas porcentagens correspondem à razão entre a área do bairro dentro da bacia e a área do 

bairro total. Trata-se de uma forma de realizar a interpolação considerando que a quantidade de 

resíduos sólidos coletada em cada bairro se distribui de forma uniforme. Por esta forma de 

estimação, o total de resíduos sólidos coletados é a soma da contribuição de cada bairro e igual a 

5.685.231 kg. Com os dados de coleta de lixo e a partir dos dados de população que conta com o 

serviço de coleta de lixo da prefeitura é possível determinar: 

Taxa de ocupação por domicilio = 26.839/ 14.027 = 1,91 hab/dom 

Taxa de produção de lixo diária = 5.685.231/ (26.839
.
365) = 0,58 Kg/hab/dia 

O que se pretende determinar é a quantidade mínima de resíduos sólidos que potencialmente 

atinge o sistema de drenagem urbana da bacia do Sapo, significa que a quantidade de resíduos que 

considerada é a parcela referente ao total de lixo “lançado em corpos d’água”.  

Então, a quantidade mínima descrita por Armelin (2005) pode ser determinada da forma 

seguinte: Multiplicação entre o total de domicílios que lançam o lixo nos corpos d’água pela taxa de 

ocupação por domicílio e pela taxa de produção diária de lixo desta bacia. 

Dessa forma, o total de resíduos sólidos, em kg/dia, lançados em cursos d’água: 54 
.
 1,91 

.
 

0,58 = 59,74 kg/dia. A quantidade anual mínima é determinada por: 59,74 
.
  365 = 21.885,1 kg/ano 

Este artigo expõe os resultados de estudo para a estimativa indireta da carga potencial de 

afetar o sistema de drenagem de modo a trazer informações para a região, a respeito da quantidade 

de resíduos que é indevidamente depositada. 
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