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RESUMO 

Diversos canais de drenagem de águas pluviais têm recebido efluentes sanitários, 

gerando cargas de poluentes que são transportadas pelo sistema de drenagem urbano e 

lançados em corpos d’água. Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de calcular a 

contribuição de carga de poluentes, gerada em um canal de drenagem que inicia no complexo 

penitenciário, corta o campus da UFAL e deságua em um bueiro da rede de drenagem do 

Tabuleiro, em Maceió/AL. Para tanto foram efetuadas medições de vazões e análises de 

qualidade da água, com intervalos de 3h, visando traçar um perfil da variação das 

contribuições de carga ao longo do dia, e gerar um polutograma. Os resultados obtidos 

mostraram elevadas cargas poluentes, com altos valores de DQO (3 kg.h-1), DBO (0,6 kg.h-1), 

nitrogênio amoniacal (1 kg.h-1), fósforo (0,08 kg.h-1), coliformes (25x107 NMP.s-1) e sólidos 

(350 kg.h-1), com vazões de variam de 1,8 L/s a 5 L/s durante o período de estiagem, ou seja, 

esgoto bruto sem diluição, o que contribui para a degradação da água lançada pelo sistema de 

macrodrenagem do Tabuleiro. 
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INTRODUÇÃO 

A qualidade ambiental das bacias hidrográficas urbanas tem uma realidade complexa 

devido a ocupação de áreas de preservação, impermeabilização do solo e principalmente da 

deficiência na infraestrutura dos serviços de saneamento. Essa falta de infraestrutura resulta 

em fontes de poluentes nos canais de drenagem urbanos, os quais são carreados e geram 

impactos no solo e nos corpos de água receptores. Em Maceió/Al essa realidade também está 

presente, envolvendo o lançamento de esgotos de dois entes públicos, de grande porte, em um 

canal de drenagem. Trata-se de um canal (um talvegue natural sem revestimento, que não 

possui nascente) localizado numa bacia endorreica em Maceió/AL, que drena as águas 
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pluviais do Complexo Penitenciário de Maceió (CPM) e do Campus A. C. Simões da 

Universidade Federal de Alagoas (CACS/UFAL), e que, portanto, deveria ter escoamento 

apenas em eventos de chuva. No entanto esse córrego recebe descartes de efluentes sanitários 

tanto do CPM e quanto do CACS/UFAL, cujos sistemas de tratamento de efluentes estão 

desativados e os esgotos são lançados ‘brutos” no sistema de drengem. O canal está 

interligado ao sistema de macrodrenagem urbana da bacia endorreica do Tabuleiro, com 

descarte final no riacho Jacarecica, juntamente com as demais águas pluviais drenadas e 

esgotos lançados ao longo de seu percurso, visto que a região não dispõe de rede pública 

coletora de esgotos. A Figura 1 ilustra o canal de drenagem em estudo. 

 

Figura 1 - Imagem de satélite do canal de drenagem.  

Fonte: Adaptado de Google Maps, acessado em 17/04/2017. 

Legenda: _____ Canal de drenagem, _____ Rede de drenagem urbana 

 

A Bacia Endorreica, possui 32,2 km² de área de drenagem, e sofre intensas cheias nos 

períodos chuvosos, tanto devido ao seu elevado grau de urbanização que resulta em acentuada 

impermeabilização do solo, quanto ao fato não possuir exutório. A fim de amenizar os 

transtornos gerados nesses períodos de chuva, o Projeto de Macrodrenagem foi concebido, 

transpondo suas águas para a bacia do Jacarecica. As águas excedentes da bacia do Endorreica 

do Tabuleiro são concentradas em três lagoas de detenção (bacias de amortecimento 1, 2 e 3), 

situadas na parte mais baixa da região (PEPLAU, 2004) que drenam para o Jacarecica. A 

bacia 3 é conhecida como “Lagoa da Coca-Cola”, e é para onde drena os efluentes do canal 

em estudo. 
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A Figura 2(a) apresenta a localização da bacia do Endorreica do Tabuleiro em relação 

à bacia do Jacarecica. A Figura 2(b) ilustra a localização dos CPM, CACS/UFAL e das bacias 

de amortecimento dentro da bacia endorreica do Tabuleiro. 

 

Figura 2 – (a) Localização da Bacia do Tabuleiro em relação ao Rio Jacarecica, (b) localização do 

CPM, CACS/UFAL e das bacias de amortecimento 1, 2 e 3. 

Fonte: adaptado de CABRAL, 2011. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi calcular as cargas geradas ao longo 

de um dia no canal de drenagem que corta o CACS/UFAL, por meio da construção de 

polutogramas, visando analisar a contribuição dos poluentes para o sistema de drenagem. 

METODOLOGIA 

O monitoramento da qualidade da água do canal foi efetuado através da coleta de 

amostras e medição de vazão com intervalos de 3h, no dia 13 de junho de 2016, das 6h às 

18h. É importante ressaltar que a coleta foi realizada no período seco, sem ocorrência de 

precipitações no dia da coleta e nem nos 5 dias anteriores, e de recesso das aulas da graduação 

do CACS/UFAL, momento em que diminui o fluxo de alunos no local. As coletas foram 

realizadas no ponto em que o canal desagua no bueiro da rede de drenagem pluvial após a 

receber todas as contribuições do COM e CACS/UFAL. A Figura 3-a ilustra o ponto de coleta 

e a 3-b o canal dentro do CACS/UFAL. 
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Figura 3 – (a) Ponto de coleta; (b) Córrego do CACS/UFAL 

  

Para análise da qualidade da água foram coletadas amostras de água, armazenadas em 

garrafas de polietileno e colocadas em caixas térmicas, para análises no Laboratório de 

Saneamento Ambiental (LSA) da UFAL. As seguintes variáveis físico-químicas e 

microbiológicas foram analisadas segundo APHA (2005): demanda química de oxigênio 

(DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio amoniacal, fósforo total, sólidos 

totais, coliformes totais e E. coli. 

Nas visitas de campo, a obtenção da vazão ocorreu pela medição da lâmina d’água no 

bueiro circular da rede de drenagem em que o córrego deságua (Figura 2a). Com essa altura 

foi possível calcular a área da seção molhada e relacionando-as com os valores de velocidade 

do fluxo, obtidos por meio de flutuador, foram estimadas as vazões em cada coleta pela 

equação da continuidade (Equação 1). 

 (1) 

 

Posteriormente, com os dados de concentração e vazão de cada coleta, foi possível 

calcular as cargas instantâneas de cada parâmetro de qualidade (Equação 2), gerando 

polutogramas do dia de estudo. 

  (2) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As contribuições de cargas do canal de drenagem em estudo, ao longo de um dia, estão 

apresentadas nos polutogramas, da Figura 4.  
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Figura 4 – Polutogramas: (a) Demanda Química de Oxigênio; (b) Demanda Bioquímica de Oxigênio; (c) 

Nitrogênio Amoniacal; (d) Fósforo Total, (e) Coliformes Totais e E. coli; (f) Sólidos Totais. 

 

 Para avaliar o potencial de biodegradabilidade do efluente, foi feita a relação 

DQO/DBO das amostras (Tabela 2), onde verificou-se que as 6 h da manhã a relação foi de 

1,59 indicando alta biodegradabilidade, mas a partir das 9 h os valores das relações foram 

semelhantes e acima 4 (indicando diminuição da bioegradabilidade) certamente devido às 

contribuições de efluente de laboratórios de ensino e pesquisa do CACS/UFAL com 

diferentes tipos de materiais (químicos, físicos e biológicos). 

Tabela 1 – Relação DQO/DBO ao longo do dia. 

 DQO (mg/L) DBO (mg/L) DQO/DBO 

6h 88,92 55,83 1,59 

9h 130,40 27,16 4,80 

12h 204,16 44,19 4,62 

15h 159,60 35,06 4,55 

18h 168,82 38,45 4,39 



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

 

Com relação a qualidade das águas do corpo receptor, verifica-se visualmente que esta 

está comprometida, tanto pela elevada quantidade de macrófitas (eutrofização) na bacia de 

amortecimento 3 (lagoa da coca-cola, Figura 5a), quanto pela formação de espuma na zona de 

descarte do sistema de drenagem do rio Jacarecica (Figura 5b).  

  

Figura 5 – Macrófitas na bacia de amortecimento 3 e escuma na zona de descarte no rio Jacarecica. 

CONCLUSÕES 

 A contribuição de cargas poluentes do canal de drenagem que corta o PM e 

CACS/UFAL é bastante elevada e contribui para a degradação da água lançada pelo sistema 

de macrodrenagem do Tabuleiro. Os valores obtidos neste trabalho ocorreram em período de 

recesso das aulas da graduação, o que indica que em período letivo as cargas podem chegar a 

valores ainda maiores, o que ressalta a importância da ativação dos sistemas de esgotamento 

sanitário do CACS/UFAL e do CPM, visando diminuir a degradação das águas corpo de água 

receptor.  
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