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RESUMO 

O conceito de saneamento ambiental integrado tem evoluído, incorporando não só o 

aspecto da drenagem urbana, mas também o da saúde pública, mas mesmo assim, isto ainda 

não foi completamente assimilado pelos gestores municipais, e as inundações e surtos de 

leptospirose continuam acontecendo. A bacia urbana do riacho do Reginaldo está inserida 

neste cenário com uma complexidade imensa de problemas, que se inter-relacionam, tais 

como alagamentos, péssima qualidade das águas do riacho e deficiência nos serviços básicos 

de saneamento e doenças de veiculação hídrica. Desta forma, este trabalho buscou 

caracterizar o sistema de drenagem urbana e levantar a incidência de leptospirose na bacia. 

Foram levantados dados primários e secundários junto aos órgãos públicos pertinentes e 

realizados mapeamentos por geoprocessamento. Foram feitas também análises físico-

químicas e bacteriológicas da água do riacho e investigação da presença da bactéria leptospira 

por meio de técnicas de biologia molecular (PCR). Os resultados mostraram que o sistema de 

drengem urbana da bacia é praticamente inexistente e que a leptospirose é a terceira doença de 

maior incidência, tendo sido confirmada a presença de leptospira nas águas do riacho.   
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INTRODUÇÃO 

O conceito de saneamento ambiental integrado tem evoluído, incorporando não só o 

aspecto da drenagem urbana, como também o da saúde pública, mas mesmo assim, isto ainda 

não foi completamente assimilado pelos gestores municipais. Dessa forma, os impactos 

negativos resultantes da deficiência dos sistemas de drenagem das águas pluviais urbanas são 

notados apenas nas enchentes e inundações, quando além das perdas materiais e humanas, a 

saúde da população atingida é afetada, com ocorrências dos agravos e doenças provocadas 

pelo surgimento de casos ou surtos de leptospirose. 
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A leptospirose é uma doença infecciosa aguda, causada por uma bactéria do gênero 

Leptospira, transmitida pela urina de alguns animais (bovinos, suínos caninos, roedores, entre 

outros), sendo o mais comum, a transmissão pela urina do rato. O risco de infecção pela 

bactéria Leptospira, aumenta exponencialmente após enchentes nas zonas urbanas. Assim, 

este trabalho objetivou caracterizar o sistema de drenagem urbana e sua relação com a 

incidência de leptospirose na bacia do riacho Reginaldo, em Maceió/AL. 

 METODOLOGIA 

A bacia do riacho Reginaldo é uma bacia hidrográfica urbana inserida completamente 

na cidade de Maceió, abrangendo 18 bairros: Santa Lúcia, Antares, Jardim Petrópolis, Ouro 

Preto, Canaã, Serraria, Gruta de Lourdes, Barro Duro, Feitosa, Jacintinho, Pinheiro, 

Pitanguinha, Farol, Mangabeiras, Jatiúca, Poço, Centro e Jaraguá, como mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Localização da bacia do Reginaldo e dos bairros abrangentes 

 
Ponto de coleta de amostra de água. 

Os maiores afluentes do riacho Reginaldo estão em sua margem esquerda: riacho 

Gulandim, riacho do Sapo, riacho Pau D’Arco e os córregos Rego da Pitanga e Rego do Seco. 

 Para caracterizar os serviços de drenagem urbana foram feitas visitas a bacia, e 

elaborado o Índice de Drenagem Urbana (IDU), baseado em quatro indicadores secundários: 

a. de Consequências: profundidade atingida pelo alagamento; 

b. de Probabilidade de Ocorrência: frequência dos eventos de alagamento; 

c. de População Atingida: densidade populacional das regiões alagadas; 
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d. de Escoamento Superficial: capacidade de geração de alagamento (vazão de pico). 

Cada um desses indicadores, tem peso igual na composição do IDU, com variações de 

1 a 4 (Tabela 1). O IDU é composto pelo somatório das notas dos indicadores secundários. 

Tabela 1. Indicadores que compõe o IDU 

Indicadores  Peso Classe Notas 

Indicador de Consequência (Ic) 100 

< 0,10 m 1 

< 0,80m 2 

< 1,50 m 3 

≥ 1,50 m 4 

Indicador de Frequência (If) 100 

< 1,00 anos 4 

< 5,00 anos 3 

≤ 15,0 anos 2 

> 15,0 anos 1 

Indicador de População atingida 

(Ip) 
100 

Até 100 hab/ha 1 

Até 200 hab/ha 2 

Até 300 hab/ha 3 

Maior que 300 hab/ha 4 

Indicador de Geração de 

Escoamento Superficial (Iq) 
100 

Até 9,0 mm3/hm2 1 

Até 11,0 mm3/hm2 2 

Até 13,0 mm3/hm2 3 

Maior que 13,0 mm3/hm2 4 

Para o levantamento da incidência de doenças foram utilizados dados primários, 

coletados através de consultas aos bancos de dados da Secretaria Municipal de Saúde de 

Maceió (SMS) para cada um dos bairros que compõem a bacia do Riacho Reginaldo no 

período de 2007 a 2013. Os dados de população foram referentes ao censo demográfico de 

2010 (IBGE, 2010) espacializados por bairro, e foram analisados de dois modos: 

1. Pelo número de ocorrências; 

2. Pela incidência de doenças (ID) por 100 mil habitantes, conforme equação 1. 

ID = D.100000.P-1 ......................................................................... equação 1 

Onde: D = Número de casos de doenças por bairro; 

P = População do bairro, habitantes. 

O mapeamento do IDU, das áreas de risco de alagamento e da incidência e ocorrência 

de leptospirose foi realizado com software ArcGis®, tendo como base o Modelo Numérico do 

Terreno construído a partir da base da Secretaria Municipal de Controle do Convívio Urbano 

da Prefeitura Municipal de Maceió (SMCCU, 1999), na escala 1:2000. 

A avaliação da qualidade da água foi feita por meio de analises físico-químicas e 

bacteriológicas em período de estiagem e evento de chuva, no ponto do desague do riacho do 

Sapo no riacho Reginaldo (ilustrado na figura 1). Todas as análises foram feitas de acordo 

com o Standard Methods for the Examination of Water And Wastewater (APHA, 2005). 
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Os ensaios de identificação da leptospira foram feitos pela extração do DNA (kit 

MoBio PowerSoil), com posterior ensaio de PCR (primer lipL32) e, por último, realização da 

eletroforese em gel para leitura dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na bacia do Reginaldo o sistema de drenagem urbana é praticamente inexistente, 

havendo apenas estruturas como sarjetas e bocas de lobo que drenam as águas de chuvas para 

os talvegues naturais, além de trechos dos riachos Reginaldo, Gulandim e Sapo canalizados. 

Esses canais recebem as águas que escoam superficialmente, esgotos sanitários e 

resíduos sólidos. Além da rede de drenagem natural servir como ponto de lançamento de todo 

tipo de resíduo, recebe também a produção de sedimentos na bacia, que provoca o 

assoreamento dos canais, deixando a capacidade de escoamento dos canais saturada.  

O levantamento da questão dos alagamentos mostrou que 29,4% dos setores 

censitários da bacia apresentam risco crítico. Tem-se como problemas causadores de 

alagamentos, a ocupação desordenada de zonas de risco (pela população de baixa renda), a 

deficiência dos serviços de saneamento (rede de esgoto e coleta de lixo), o excessivo 

parcelamento do solo com consequente impermeabilização das superfícies e as obras de 

drenagem inadequadas. Mas a causa mais frequente de alagamentos é o estrangulamento das 

seções por aterros de vias ou pela presença de resíduos sólidos na rede de drenagem, sendo o 

assoreamento do leito do riacho, agravado pelo aumento da geração de escoamento superficial 

provocado pela urbanização da bacia. Na foz estas questões ficam mais evidentes, pois o 

sedimento se consolida no canal, obrigando a realização constante de limpeza e dragagem. A 

figura 2 mostra o mapeamento do IDU e das áreas de risco de alagamentos na bacia. 

No que diz respeito à leptospirose, os dados da SMS de Maceió mostram que, durante 

o período de 2007 a 2013, a leptospirose foi a terceira doença de maior ocorrência relacionada 

ao saneamento, com 127 casos o que resulta numa incidência de 181 casos/100.000 hab. A 

Figura 3 mostra o mapeamento da ocorrência e incidência de leptospirose na bacia. 

 Pelas Figuras 2 e 3 percebe-se que os pontos de risco de alagamento e com menor IDU 

coincidem com os de maior incidência e ocorrência de lepstopirose, sendo a foz do riacho um ponto de 

evidencia dessa correlação. Os dados de qualidade de água coletados neste ponto (Tabela 2) 

mostram que durante os períodos de estiagem elas apresentam características de esgoto 

sanitário e em eventos chuvosos sofrem diluição, melhorando sua qualidade. 
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Figura 2 – Mapeamento do índice de drengem urbana e das áreas de risco de alagamentos 

 
               Legenda: (a) Índice de drengem urbana;                (b) áreas de risco de alagamento. 

 

Figura 3 – Mapeamento de ocorrência e incidência de leptospirose. 

  

Legenda: (a) Ocorrências de leptospirose, 2007/2013;       (b) Incidência de leptospirose, 2007/2013. 

 

  Tabela 2 – Dados de qualidade da água da bacia do Reginaldo na foz do riacho do Sapo. 

Parâmetros 
Eventos de chuva Tempo seco 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

DQO (mg/L) < 80,0 - 125,5 41,47 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 5,8 4,7 28,7 3,67 

Fósforo (mg/L) 2,0 1,6 1,6 0,28 

E. coli (UFC/100mL) 1,72x106 9,22x105 3,20x106 1,56x106 
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A Figura 4 ilustra o resultado da eletroforese da PCR/DGGE, onde se verifica a 

presença da banda do fragmento avaliado ou pelo menos uma mancha na região, indicando a 

presença do gene Leptospira. As bandas das amostras 2 e 6 se apresentam de forma mais 

nítida e foram coletadas próximo a cabeceira do riacho do Sapo, as 4 e 5 foram coletas na foz 

do riacho do Sapo, e a 3 no riacho Reginaldo. A amostra zero é a amostra de controle. 

Figura 4 – Resultado da eletroforese das amostras de interesse. 

 

CONCLUSÕES 

Na bacia do Reginaldo, os pontos de risco de alagamento e com menor IDU coincidem com os 

de maior incidência e ocorrência de leptospirose. A qualidade da água dos riachos durante os 

períodos de estiagem apresenta características de esgoto sanitário, em eventos chuvosos sofre 

diluição, melhorando sua qualidade, e o gene da leptospira está presente em suas águas. 
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