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RESUMO 

Com a elevada urbanização atrelada ao crescimento populacional e às políticas de 

incentivo à migração para os grandes centros urbanos, seja em busca de empregos ou de uma 

melhor qualidade de vida, as áreas urbanas encontram-se cada vez mais ocupadas e com 

sistemas de infraestrutura sanitária sobrecarregados. O aumento dessas demandas aos 

sistemas de forma acelerada e sem planejamento, provocam picos de vazões não previstos 

pelos sistemas atuais de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. O 

incremento populacional das áreas urbanas combinado com a ausência de sistemas mais 

eficientes, sinergicamente com o habitat e o meio ambiente em que vivemos, provocam a 

longo prazo, danos irreversíveis na bacia hidrográfica ocupada. Tais danos refletem 

diretamente para a população, principalmente, com relação à disponibilidade de água e 

tratamento sanitário com qualidade. O Urban Water Use (UWU) Model é uma ferramenta que 

visa auxiliar a seleção de medidas para a infraestrutura sanitária urbana. Portanto, a presente 

pesquisa tem como principal objetivo apresentar um estudo de caso baseado na aplicação do 

UWU Model para a concepção integrada dos sistemas de infraestrutura sanitária, a fim de 

garantir a qualidade das águas urbanas e do meio ambiente. Os resultados são favoráveis a 

utilização de sistemas integrados com sinergia, demonstrando quantitativamente uma maior 

eficiência nos três sistemas da infraestrutura sanitária em questão. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo as Nações Unidas (2015), a população mundial atingiu 7,3 bilhões em 

meados do ano de 2015. A taxa da população média anual aumenta 1,18% ao ano (83 milhões 

de pessoas por ano). Espera-se que a população continue crescendo e as estimativas totais 

sejam 8,501 bilhões em 2030, 9,725 bilhões em 2050 e 11,213 bilhões em 2100.  

No ano de 2007 ocorreu pela primeira vez na história a inversão da população rural 

com urbana. África e Ásia ainda permanecem com a maior parte sendo rural (ONU, 2015).   
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), no Brasil a 

população atual atinge os 206 milhões, dos quais, 84% é urbanizada. 

Nas áreas urbanizadas, as bacias hidrográficas não possuem mais a desejada 

permeabilidade para amortecer os escoamentos superficiais, bem como, vegetação para 

garantir a evapotranspiração, provocando um desequilíbrio no balanço do ciclo hidrológico. 

Tal desequilíbrio acarreta num acréscimo de volume pluvial, elevando as vazões máximas e 

sobrecarregando os sistemas tradicionais de drenagem (TUCCI & GENZ, 1995). 

O planejamento e a readaptação da infraestrutura sanitária para novas vazões 

demandam elevada quantidade de investimentos e tempo. No passado, tais decisões não eram 

tão relevantes, pois a taxa de variação de condutores era baixa comparada com a linha de vida 

dos sistemas e estes continuavam sendo eficazes ao longo prazo (GERSONIUS et al., 2012). 

Com relação a distribuição de água no país são evidenciados índices de perdas de água 

que podem variar de 36,9% até 70% em algumas cidades Brasileiras (SNIS, 2012).  

Nos últimos 20 anos, o acesso ao saneamento básico adequado, domicílio ligado à 

rede geral de esgoto ou fossa séptica, servido de água proveniente da rede geral de 

abastecimento e com destino do lixo coletado pelos serviços de limpeza, teve um acréscimo 

de apenas 15%, resultando num percentual de 60% no país (IBGE, 2010). Os sistemas 

sanitários, com estado de conservação insatisfatório, podem contaminar solos e água, 

comprometendo a qualidade da água de lençóis freáticos e reservatórios subterrâneos, tendo 

como consequência a propagação de doenças à população e problemas de saúde pública. 

Nesse sentido, o Urban Water Use (UWU) Model (SANTOS e van der STEEN, 2011) 

tem o objetivo de auxiliar no gerenciamento das águas urbanas de maneira integrada e 

considerando medidas alternativas para os problemas ambientais urbanos. A ferramenta tem 

como foco a seleção de medidas para a infraestrutura sanitária urbana e para as edificações 

utilizando o planejamento estratégico.  

Desta forma, a presente pesquisa tem como principal objetivo apresentar um estudo de 

caso baseado na aplicação do UWU Model para a concepção integrada dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e edificações no intuito de 

promover a conservação das águas urbanas. 

METODOLOGIA  

 O Urban Water Use (UWU) Model possui quatro estágios principais: a entrada dos 

dados atuais, o equacionamento que liga os cenários, medidas e indicadores, as saídas das 

simulações e a avaliação integrada, conforme demonstrado na figura 1. 



																			XI	Encontro	Nacional	de	Águas	Urbanas	–	5	a	7	de	Julho	de	2017	–	Belo	
Horizonte	

 

 
Figura 1 – Estrutura geral do UWU Model. 

 Para a aplicação do UWU foram elaborados os seguintes cenários para a infraestrutura 

sanitária em questão: 

• Grupo de Medidas 0 (GM0): infraestrutura sanitária e edificações sem medidas de 

conservação de água e sem sinergia para crescimentos populacionais de 2% e 4%; 

• Grupo de Medidas 1 (GM1):  infraestrutura sanitária e edificações com medidas de 

conservação de água e sem sinergia para crescimentos populacionais de 2% e 4%; 

• Grupo de Medidas 2 (GM2): infraestrutura sanitária e edificações com medidas de 

conservação de água e com sinergia para crescimentos populacionais de 2% e 4%. 

 A vision é o valor que se almeja para os indicadores no futuro, ou seja, indicadores de 

Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água; Cobertura do Sistema de Esgotamento 

Sanitário; Cobertura do Sistema de Drenagem; Cargas de DBO, Fósforo e Nitrogênio e 

Coliformes Termotolerantes. As saídas são resultados obtidos através da classificação: 0,0-0,4 

(Ruim); 0,5-0,8 (Insuficiente); 0,9-1,2 (Razoável); 1,3-1,6 (Bom); 1,7-2,0 (Excelente). 

 Esses resultados são chamados no modelo de Índice de Efetividade (IE) que é obtido 

através do peso dado a vision multiplicado pelo número de cenários atendidos, ou seja, quanto 

maior o número de cenários em que um indicador atingiu o seu valor de referência (vision) e 

quanto maior o peso do indicador, mais eficaz é o grupo de medidas. 

 O modelo consta de um sistema de avaliação dos grupos de medidas e pode ser 

utilizado para hierarquizar as intervenções para uma área de estudo. 

 Neste sentido, para o desenvolvimento do estudo de caso foi escolhido o Bairro Centro 

Cívico da Cidade de Curitiba, o qual possui área de 95ha, densidade demográfica de 

50,50hab/ha e 4.457 habitantes (IBGE, 2010).  

Após os cálculos de Estudo Populacional, Consumo Per Capta Efetivo, Sistemas de 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana para cada cenário, foram 

efetuadas comparações com relação a eficiência de cada cenário. 

Os dados do estudo e crescimento populacional foram calculados conforme estimativa 

geométrica para a percentagem de crescimento adotada (2% e 4%) e alcance de 15 anos.  
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O consumo per capta efetivo foi calculado com base de consumo normal diário por 

habitante, os valores adotados de k1(coeficiente de variação do dia de maior consumo no 

ano)=1,2 e k2 (coeficiente de variação da hora de maior consumo no dia)=1,6. 

Os dados adotados para o Sistema de Abastecimento de Água foram: índice de perdas 

da Estação de Tratamento de Água = 5%, percentual de perdas na Rede=40%.  

Os dados adotados para o Sistema de Esgotamento Sanitário foram: coeficiente de 

retorno=0,8, para esgoto sanitário: DBO=250mg/l, Fósforo=10mg/l, Nitrogênio=35mg/l, 

Coliformes termo tolerantes = 107 NPM/100ml; para a água de infiltração: DBO=10mg/l, 

Fósforo=3mg/l, Nitrogênio=3mg/l, Coliformes termo tolerantes=102 NPM/100ml; para a 

indústria: DBO=1000mg/l, Fósforo=5mg/l, Nitrogênio=15mg/l, Coliformes=105 

NPM/100ml. Para a Estação de Tratamento de Esgoto com UASB adicionada lagoa de 

polimento adotou-se uma eficiência de remoção de DBO de 40%, de Nitrogênio de 50%, de 

Fósforo de 40%, de Coliformes termo tolerantes de 98% (Von SPERLING, 1996).  

Os dados adotados para o Sistema de Drenagem Urbana foram: DBO=15mg/l, 

Fósforo=0,42mg/l, Nitrogênio=0,2mg/l, Coliformes=104 NPM/100ml, o coeficiente de 

escoamento superficial foi calculado para cada cenário (GOMES, 2004). 

Os dados adotados para o manancial foram: rio pertencente a classe 2, segundo 

resolução do CONAMA 357/05, vazão média=1,2m³/s, vazão mínima=0,25m³/s e vazão 

máxima=0,125m³/s, DBO=5,0mg/L, Nitrogênio=10mg/L, Fósforo=0,10mg/L, 

Coliformes=1000 NPM/100 ml.  

A intensidade pluviométrica anual na região é 1483,4mm/ano (INMET, 2016). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em relação ao estudo populacional foram obtidos os seguintes dados: população 

atual=4457 habitantes; crescimento 2%=6000 habitantes; crescimento 4%=8028 habitantes. 

As estratégias de economia para o Grupo de Medidas 1 foram: 

• No Sistema de Abastecimento de Água: reduzir o consumo per capta efetivo (qe) e o 

índice de perdas da rede;  

• No Sistema de Esgotamento Sanitário: aplicar o reuso da água nos processos industriais;  

• No Sistema de Drenagem Urbana: aplicação medidas não estruturais como legislação e 

normatização sobre a ocupação do solo, sensibilização do usuário e medidas estruturais 

como utilização de reservatórios de detenção distribuída e/ou telhados verdes em lotes 

individuais. Em áreas públicas utilização de reservatórios de retenção em parques, áreas 

verdes e wetlands.  
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As estratégias de economia para o Grupo de Medidas 2 foram todas as estratégias 

anteriores, porém calculadas em conjunto, ou seja, com sinergia. 

Para consumo per capta efetivo (qe) foram obtidos os seguintes dados da tabela 1. Para 

edificações comerciais: adotado 50 l/hab.dia e indústria: adotado 15000 l/dia. 

Parametrização do Consumo - Cálculo do qe 
Sem medida de conservação da água 150 l/dia 
Com medida de conservação da água 93,50 l/dia 

Tabela 1 – Cálculo do Consumo Per Capta Efetivo (qe) 

 Na tabela 2 estão apresentadas as vazões de captação da Estação de Tratamento de 

Água (ETA) que variaram conforme cenários, ou seja, para o GM0 foi calculado apenas o 

consumo per capta efetivo para as taxas de crescimento populacional de 2% e 4%, para o 

GM1 foram aplicados, independentemente, medidas de redução do consumo per capta efetivo 

e redução do índice de perdas na rede. Já para o GM2, as medidas de redução do consumo per 

capta efetivo e do índice de perdas na rede foram calculadas em conjunto, com sinergia.  

Cenários 
GM0 GM1 GM2 

Sem Redução 𝑞" (l/s) 
𝐼$%&%  (l/s) 

Com Redução 
𝑞" (l/s) 

Com Redução 
𝐼$%&%  (l/s) 

Com Redução 𝑞" (l/s) 
𝐼$%&%  (l/s) 

𝑄()(2%) 11,18 9,11 8,44 6,67 
𝑄()(4%) 14,88 12,11 11,20 9,14 
Tabela 2 – Cálculo da vazão de captação da ETA conforme medidas GM0, GM1 e GM2. 

 As vazões de esgoto bruto variaram conforme cenários demonstrados na tabela 3. 

Cenários 
GM0 GM1 GM2 

Sem Redução 𝑞" (l/s) 
𝐼$%&%  (l/s) 

Com Redução 
𝑞" (l/s) 

Com Redução 
𝐼$%&%  (l/s) 

Com Redução 𝑞" (l/s) 
𝐼$%&%  (l/s) 

𝑄%/(2%) 9,50 6,88 8,19 6,88 
𝑄%/(4%) 10,58 8,03 9,77 8,03 

Tabela 3 – Cálculo do consumo de esgoto bruto (𝑸𝑬𝑩) conforme medidas GM0, GM1 e GM2. 

 Para a drenagem urbana foram calculados diferentes coeficientes de escoamento 

superficial (run-off) para cada cenário, ou seja, GM0 (2%): C=0,64; GM0 (4%): C=0,78; 

GM1 (2% e 4%): C=0,73; GM2 (2% e 4%): C=0,63, bem como, diferentes vazões máximas. 

 A tabela 4 apresenta os resultados com relação a classificação do índice de efetividade. 

Grupo de Medidas Indicadores 
Resultados 

Classificação Peso vision 
(W) 

No. Cenários (2% e 4%) 
atendidos vision (N)  

WxN 
(IE) 

GM0 (sem redução, 
sem sinergia) 

Total de 
indicadores 

Total 
100% 8 0,8 INSUFICIENTE 

GM1 (com redução, 
sem sinergia) 

Total de 
indicadores 

Total 
100% 10 0,96 RAZOÁVEL 

GM2 (com redução, 
com sinergia) 

Total de 
indicadores 

Total 
100% 12 1,4 BOM 

Tabela 4 – Resultados do Índice de Efetividade 
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 Os cenários atendidos pela vision são aqueles que obtiveram um valor acima, ou seja, 

o indicador, por exemplo da Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água do GM0 (2% e 

4%) foi de 100% e 75%, respectivamente. Portanto, o valor de 75% não atendeu aos critérios 

da vision, uma vez que toda população deve ter o direito ao abastecimento de água (100%). 

CONCLUSÕES 

 Conclui-se que dentre os grupos de medidas abordados, o qual atingiu melhor 

desempenho no índice de efetividade foi o GM2, ou seja, o cenário com conservação de água 

agindo com sinergia. Observou-se quantitativamente, que as esferas dos sistemas, quando 

projetadas como unidades individuais possuem escalas de atendimento e demanda elevadas, 

devendo adotar medidas de intervenções in loco das tubulações para o atendimento das 

populações futuras. Já, quando projetadas em conjunto, atendem a demanda de populações 

futuras, sem necessidade de medidas interventivas in loco das tubulações, reduzindo as 

escalas de atendimento e demandas pelo próprio sistema sinérgico e racional. Além de 

garantir a qualidade na distribuição dos sistemas sem afetar o conforto dos usuários, 

aprimorando também a questão ambiental dos grandes centros urbanos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GERSONIUS, B.; ASHLEY, R.; PATHIRANA, A.; ZEVENBERGEN, C. Climate change 
uncertainty: building flexibility into water and flood risk infrastructure. 2012, 1–13. 
GOMES, V. M.; CAMPANA, N. A.; BERNARDES, R. S. Aspectos Relativos à 
Concentração Média do Evento-CME de Poluentes Encontrados em Água de Drenagem 
Pluvial em Área Urbana. Brasília, 2004.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. Rio de Janeiro, 
2010. 175 p. 2016. Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/home/ 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: 
http://www.inmet.gov.br/portal/  

ONU – Organização das Nações Unidas. World Population Prospects: The 2015 Revision, 
Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/W. 2015. P.241. 

SANTOS, D. C. dos; van der STEEN, P. Understanding the IUWM principles: An activity 
based on Role Play approach. Delft, Netherlands, 2012. 66p.  

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de 
Água e Esgotos. Brasília, 2012. 164 p. 

TUCCI, C. E. M. & GENZ, F. Controle do Impacto da Urbanização. In: Tucci, C. E. M., 
Porto, R. L.; Barros, M. T. Drenagem Urbana, ABRH, v. 5, Ed. da Univ., Porto Alegre. 1995. 

Von SPERLING, M. Princípios de Tratamento de Águas Residuárias – Princípios 
Básicos de Tratamento de Esgotos. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
UFMG. 1996.  


