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ABSTRACT – Humanity since its beginnings depends on the availability of quality water for public
supply. Humanity since its beginnings depends on the availability of quality water for public supply.
Nowadays, the inefficiency of urban drainage projects, especially in the rainy periods, causes a series
of problems, which can be solved as long as there is sustainable environmental management. In the
face of many natural disaster events in Brazil, there is an increasing need to seek new alternatives
for the management of rainwater. In this way, the objective was to carry out a study regarding the
dragging of sediments, arising from floods and runoff, also addressing the harm to human health
that they may cause. This study was carried out through a brief bibliographic review through the
platforms Portal Periódicos Capes and Scopus, where the descriptors "urban drainage", "human
health" and "environmental solutions" were used to find works related to the theme. Through the
literature, it was possible to carry out a discussion regarding the harm to human health caused by
the carrying of sediments. Sediments containing heavy metals, many nutrients, hydrocarbons,
among other substances are carried through runoff to bodies of water, bringing consequences that
result in contamination or decrease in the quality of water resources, thus affecting human health.
When there is not a correct and adequate urban drainage system, water accumulation occurs,
causing the proliferation of diseases such as diarrhea, leptospirosis, cholera and amoebiasis caused
by microorganisms present in the sewage, which are consequently washed away with excess water.
In this sense, there is a need for sustainable technological solutions that provide the retention and
subsequent appropriate treatment of these harmful compounds to human health.

Palavras-Chave – Drenagem Urbana; Saúde Humana; Soluções ambientais.
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1 - INTRODUÇÃO
A drenagem urbana é um segmento essencial para o planejamento eficiente frente ao
crescimento exponencial das cidades e para o manejo dos problemas ambientais causados pela
ocupação dos espaços urbanos (Martins, 2017). Um sistema de drenagem urbana eficiente deve ser
capaz de recolher as águas superficiais de uma região e guiar a um destino final, diminuindo
problemas de alagamentos, inundações, erosão e sedimentação, melhorando a qualidade de vida
da população e assegurando o bem-estar social (Souza, 2013).
Quando o sistema de drenagem urbana é sobrecarregado ou ineficaz no manejo das águas
superficiais, e há a impermeabilização do solo devido a urbanização, os efeitos no meio são a
diminuição do tempo de concentração, a aceleração do escoamento superficial, o arraste de
sedimentos e vazões maiores, levando ao acúmulo de água e, consequentemente, à enxurradas,
enchentes, alagamentos de áreas e inundações de locais próximos a corpos d’água (Martins, 2017;
Tasca et al., 2018).
As inundações, alagamentos e o arraste de sedimentos são problemas per se, uma vez que
atingem, majoritariamente, comunidades onde os habitantes são mais vulneráveis, acarretando
avarias econômicas, ambientais e sociais (Portela et al., 2020; Souza et al., 2010). No entanto, além
desses problemas, também são responsáveis por causar danos a saúde da população, visto que são
vetores de contaminação de doenças de veiculação hídrica, ou seja, atuam como veículos de
patógenos ou como meio de desenvolvimento dos mesmos (Aguiar et al., 2019; Souza et al., 2010).
Quando há a ocorrência de incapacidade do sistema de drenagem urbana e problemas com acúmulo
de água, surgem as doenças consequentes desse novo cenário não ideal, como a diarréia,
leptospirose, cólera e amebíase, que tendem a eclodir em surto. Muitas dessas doenças são mais
propensas a surgir devido à falta de coleta de esgoto e de resíduos sólidos, que ao serem carregados
ou inundados pelo excesso de água devido a ineficiência da drenagem instalada, transportam
consigo bactérias, vírus e pequenos parasitas patogênicos capazes de causar infecções (Auld et al.,
2004; Gray, 2014).
Além de microrganismos patogênicos, uma drenagem urbana ineficiente também é
responsável pela poluição difusa de corpos d’água. O arraste de sedimentos tóxicos, como metais
pesados e de resíduos sólidos urbanos, ricos em matéria-orgânica, durante períodos de enxurrada
e de inundações é um dos principais responsáveis pela contaminação de lagos, rios e bacias. Esses
sedimentos e resíduos afetam diretamente a qualidade da água e, devido à falta de um sistema de
saneamento básico eficaz e abrangente, a população que necessita consumi-la fica suscetível a
doenças (Poleto e Martinez, 2011; Righetto et al., 2017).
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No Brasil, por exemplo, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB)
de 2008, estima-se que a 94,46 % dos municípios brasileiros apresentam algum tipo de sistema de
drenagem urbana para o manejo de águas pluviais, no entanto não há informação sobre o
percentual de cobertura desses sistemas e tampouco acerca da eficiência dos mesmos (IBGE, 2010).
No entanto, destaca-se que a drenagem urbana brasileira é fruto de um planejamento posterior ao
problema, uma vez que é usualmente projetado para solucionar problema em regiões que já estão
urbanizadas (Villanueva et al., 2011). De acordo com o diagnóstico de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais divulgado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), cerca
de 209.500 pessoas foram afetadas por eventos hidrológicos ocorridos em 2018 e mais de 149.000
pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas neste período (Brasil, 2019). Esse planejamento
posteriori elucida a ineficiência do sistema de drenagem urbana brasileira e justifica os desastres
hidrológicos decorrentes do mesmo.
Portanto, diante da ineficácia dos sistemas de drenagem urbana devido ao planejamento
errôneo ou tardio, ocasionando problemas socioeconômicos, ambientais e de saúde, a presente
pesquisa objetivou uma investigação acerca do carregamento de sedimentos que podem trazer
malefícios a saúde do homem.

2 - MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica narrativa e
não exaustiva acerca das possíveis consequências trazidas a partir de um sistema de drenagem
urbana ineficiente. Especialmente, ao que reflete no carregamento de sedimentos com
características desconhecidas juntamente as águas pluviais, as quais não possuem direcionamento
final consolidado e, muitas vezes acabam por causar grandes empecilhos para a saúde humana.
Nesse sentido, foi realizado um estudo exploratório da literatura científica sobre a temática,
coletando informações nas bases de dados SCOPUS e Portal Periódicos Capes. Os descritores
utilizados foram “carregamento de sedimentos”, “drenagem urbana”, “saúde humana” e “soluções
ambientais” com a inclusão dos operadores AND e OR. Os trabalhos encontrados foram analisados,
através da leitura de títulos e resumos e, aqueles que não tinham conexão com a temática proposta
foram removidos da seleção.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
As diferentes práticas antrópicas acabam por causar poluição no meio ambiente terrestre e
aquático, visto que se baseiam intensamente no uso e ocupação da terra e logo, são responsáveis
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pela exportação de poluentes, através de eventos pluviométricos por meio do carregamento de
diversos sedimentos canalizados por caminhos preferenciais, por exemplo, para as bacias
hidrográficas (Fletcher et al., 2013; Marsalek et al., 1993). Desse modo alteram o ciclo natural a
partir de qualquer resquício de material, que à primeira vista apresenta-se inerte, mas que pode ser
ativado por algum fator, tornando-se um potencial poluidor (Ke et al., 2017).
Com o desencadeamento da exportação sedimentológica, a qual age de forma oposta ao bem
estar de equilíbrio, os metais pesados tendem a adsorver partículas suspensas devido à natureza
reativa das partículas. Esses metais possuem grandes chances de serem depositados nos diferentes
tipos de reservatórios, através de fatores de arraste, intermediados por enchentes habilitadas por
falhas não ideais do sistema atual de drenagem urbana (Bradl, 2004).
Assim, toda essa transposição acarreta em impactos à saúde humana. Pontua-se que as
formas de ocorrência são conhecidas basicamente pela consequência da falta de saneamento básico
e através do consumo de peixes capazes de acumular metais pesados no organismo, estes presentes
nos sedimentos de rios conforme postulado por estudos (Mataba et al., 2016).
Qian et al. (2020) elaboraram um estudo sob o lago Dianchi, no sudoeste da China, no intuito
de investigar o nível de contaminação por metais pesados dos sedimentos no lago, evidenciando
diversos parâmetros de investigação, especialmente relacionado a saúde humana. Os resultados
desse estudo mostraram alta concentração de metais no sedimento do lago. Assim, esse estudo
remete inevitavelmente a possibilidade de acumulação destes no organismo de peixes em habitat
natural e logo quando consumidos apresentam risco iminente à saúde humana.
O comportamento de atuação dos hidrocarbonetos totais do petróleo remetente ao ciclo de
tráfego em rodovias também é conhecido, pois trata-se de uma ampla fonte poluente inerente ao
processo de circulação de automóveis em geral. Mas, esses poluentes muitas vezes passam
despercebidos, visto que é uma rotina de uso e ocupação de produtos que constituem-se de vida
útil limitada e com o passar do tempo vão se desgastando, como é o caso dos pneus, formados por
substâncias orgânicas persistentes, recalcitrantes, hidrofóbicas, bioacumuláveis e que podem ser
tóxicas, mesmo em pequena escala quantitativa (US EPA, 1983). A situação se agrava com a
mudança do clima, uma vez que no cenário chuvoso as concentrações de hidrocarbonetos são
consideravelmente aumentadas, ocasionando infiltração quando a permeabilidade permite ou
simplesmente são transportadas por escoamento superficial não planejado, assim o emprego de
drenagem básica através de valas com propósito de destinação adequada acaba por filtrar e ou reter
esse tipo de material danoso aos receptores (Roinas et al., 2014).
Atualmente existe demanda por tecnologias capazes de melhorar a qualidade das águas da
chuva a partir de uma drenagem urbana otimizada, vislumbrando o desenvolvimento de baixo
impacto e infraestrutura verde como ferramenta sustentável a fim de evitar o carregamento de
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sedimentos pluviais indesejados. O estudo de Gavrić et al. (2019) possui como premissa a remoção
de sólidos das águas pluviais, ou seja, reduzir os poluentes carreados pelo escoamento superficial.
Os resultados são concentrados na remoção de poluentes associados ao escoamento de estradas,
empregados sob uma visão de medidas estruturais de controle, as quais imitam características
naturais das bacias hidrográficas antes da urbanização mediante o uso de espécies de gramas
drenantes otimizadas tendo como finalidade alcançar a qualidade da água. Especialmente ao que
concerne a remoção da fração dos metais, constituída através de diferentes fontes que se originam
desde o tráfego urbano (Huber et al., 2016), lixiviação (Joshi e Balasubramanian, 2010) até a
deposição atmosférica (Gunawardena et al., 2013). Assim, o emprego da tecnologia supracitada
resultou em uma redução da concentração de 90 a 95% para cerca de 10 a 20% para o metal zinco,
já para o cobre houve uma redução de 85 a 92% para 14 a 40%, e para alumínio, níquel e cromo
ocorreu uma redução da concentração na faixa de 60-90% para aproximadamente 5 a 29%.
Já no sentido de remoção de nutrientes em 2009 dois pesquisadores, visando o não
enriquecimento que satura por vezes os parâmetros adequados relativos a água de abastecimento
público e a minimização da eutrofização nas águas receptoras, reportaram a redução de derivações
de fósforo na margem de 48% da carga inicial (Line e Hunt, 2009).
Denich et al. (2013) retratam o potencial de biorretenção de doses extremas de sódio e
cloreto, através do uso de espécies de plantas como Aster nova angliae “Red Shades” e Panicum
virgatum, no entanto o que ficou anteriormente retido pelas plantas, posteriormente, foi lavado
por infiltração de água pluvial.
Há a possibilidade de instalação de faixas que funcionem como filtro vegetativo ao redor das
bordas de mananciais hídricos, visando a mitigação ambiental da poluição atrelada ao escoamento
derivado da pulverização agroquímica que acontece nas proximidades de receptores hídricos,
importantes na cadeia de abastecimento. Em geral, essa posição geográfica implica na presença de
um lençol freático, logo demandando de maiores mecanismos de remediação a fim de evitar
sedimentação de cargas poluentes nestes recursos naturais (Fox et al., 2018).
Battemarco et al. (2018) estudaram diversas propostas para a drenagem urbana como
pavimentos permeáveis, bacias de detenção e jardins de chuva, com o intuito de diminuir riscos
causados pelas fortes chuvas. Caracterizados como superfícies porosas ou perfuradas, os
pavimentos permeáveis são classificados em pavimento de asfalto poroso, concreto poroso e blocos
de concreto preenchidos com grama ou areia (Costa Junior e Barbassa, 2006; Araújo et al., 2000).
Outra alternativa são as bacias de detenção capazes de reduzir o pico de escoamento, inundações
e degradação de terrenos, podendo ser temporárias ou de volume permanente (Lima et al., 2006).
Já os jardins de chuva, sistema de biorretenção bastante conhecido, apresentam-se também de
maneira eficaz para a redução do volume de escoamento. Considerados de baixo investimento e de
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fácil manutenção, jardins de chuva consistem em uma estrutura hidrológica por meio de sistema
solo-planta-esfera e processos de infiltração que adsorvem águas pluviais de pequenas áreas (Melo
et al., 2014; Li et al., 2008).
Estudos realizados por Becker e Pinheiro (2019) apontam os pavimentos permeáveis
eficientes na remoção de poluentes, apresentando remoção superior a 90% para metais pesados e
aproximadamente 70% para sólidos suspensos. Além disso, mostram-se eficientes na remoção de
fósforo, porém não eficientes na remoção de nitrogênio. Contrariamente, Sounthararajah et al.
(2017) afirmam que pavimentos permeáveis a base de zeólito ou basalto não são eficientes na
remoção de metais, como cádmio, cobre, chumbo, zinco e níquel.
De acordo com Assumpção et al. (2017), no Brasil ainda poucas cidades possuem um sistema
eficiente e adequado de saneamento básico que visa amenizar os desastres naturais provocados
por chuvas fortes, fazendo com que inundações acompanhadas por deslizamentos de terra sejam
registrados frequentemente.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de saneamento básico adequado ainda é bastante discutida no Brasil. Desastres
naturais ocorrem frequentemente, principalmente inundações acompanhadas por deslizamentos
de terra. Nesse contexto, o carregamento de sedimentos por meio de inundações traz diversos
malefícios à saúde humana, especialmente por meio da contaminação de metais pesados.
Os eventos naturais mencionados necessitam ser melhor avaliados e deve-se buscar melhores
estratégias de resposta para essa problemática. Diversos estudos apontam sistemas de drenagens
eficientes para solucionar problemas relacionados ao manejo de águas pluviais urbanas, como
pavimentos permeáveis, bacias de detenção e jardins de chuva. Desta forma, a otimização e
implantação de tecnologias relacionadas à gestão de águas pluviais é fundamental para o controle
dos desastres naturais, além de proporcionar elevação positiva dos índices referente a saúde
humana visto que mitiga os problemas atrelados ao carregamento de sedimentos contaminados.
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