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Resumo 

A infiltração de águas pluviais na rede esgoto são causadas, principalmente, por 

ligações prediais clandestinas. Estas ligações permitem o despejo de água da chuva 

nas tubulações de esgoto, resultando em impactos significativos nas estações de 

tratamento de esgoto (ETEs). As estações de tratamento não foram dimensionadas 

para receber tais vazões combinadas e efluente com concentrações de poluentes 

alteradas pela diluição das águas pluviais. Este trabalho tem como objetivo estudar os 

impactos das águas pluviais infiltradas na ETE Tamboré, por meio de parâmetros de 

qualidade do efluente e medições de vazão. 

Introdução 

O sistema de coleta de esgoto separador absoluto (redes de coleta de esgoto e de 

águas pluviais independentes) é muito utilizado em regiões que apresentam grandes 

índices pluviométricos. Este sistema se apresenta como uma boa alternativa para 

reduzir custos na implantação das estações de tratamento de esgoto. Com esta 

separação entre as redes, é possível dimensionar uma rede coletora de esgoto de 

menores proporções e otimizar o projeto das ETEs. 

Em contrapartida, considerando sistemas de coleta de águas pluviais e de esgoto 

totalmente separados, as ocorrências de infiltrações de águas pluviais na rede de 

esgoto geram complicações à saúde (com o refluxo do esgoto para as residências e 

vias públicas) e prejuízos a bens particulares e públicos. 

A intrusão de águas pluviais no esgoto causa variações não só na sua vazão, mas 

também na sua qualidade. Estas variações resultam em gastos desnecessários para 

o funcionamento das ETEs, que acabariam tratando um efluente diluído com uma 

vazão superior à dimensionada na fase de projeto. Nota-se em estudos anteriores, 

como Vieira et al. (2015), algumas interferências na qualidade de esgoto, apontadas 

em análises laboratoriais de parâmetros tais como as concentrações da demanda 

química e da bioquímica de Oxigênio (DQO e DBO) e a de sólidos em suspensão. 

Objetivo 

O trabalho visa estudar os impactos da chuva no afluente da estação de tratamento 

de esgoto Tamboré, devido à intrusão de águas pluviais. 

Metodologia 

Serão realizadas campanhas em tempo seco e chuvoso para medições de vazão e 

coleta de amostras que, posteriormente, serão analisadas em laboratório para 
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obtenção da DBO, da DQO e de sólidos sedimentáveis. Contou-se com a colaboração 

de hidrometrista durante as campanhas e com a autorização da colaboradora Catuí 

Engenharia, que garantiu o acesso à estação de tratamento onde foram coletadas as 

amostras de esgoto. Durante as campanhas realizadas, tanto em tempo seco como 

em período de chuva, junto ao armazenamento das amostras de esgoto em frascos 

(reservadas em um recipiente de isopor com gelo para preservá-las até chegarem ao 

laboratório) também foi executada a medição da concentração de sólidos 

sedimentáveis, utilizando cones Imhoff na própria ETE. 

Os métodos das análises laboratoriais para a obtenção de DQO, DBO e medição dos 

sólidos sedimentáveis seguem as diretrizes das normas brasileiras, respectivamente, 

NBR 12614/1992 e NBR 10561/1988 (sólidos sedimentáveis). 

Desenvolvimento 

Mediram-se as vazões e se retiraram as amostras a cada 60 minutos no tempo seco 

e, em período chuvoso, a cada 30 minutos; porém, ao notar um aumento considerável 

na vazão das amostras, o hidrometrista foi instruído a coletar os frascos de efluente a 

cada 15 minutos, até a vazão adquirir um valor pouco variado. 

Os resultados obtidos das campanhas estão sendo analisados em laboratório, com o 

apoio da Catuí Engenharia. 

Resultados Preliminares 

Dos dados adquiridos em laboratório e pelo método de Imhoff (no caso dos sólidos 

sedimentáveis) é esperado atingir valores semelhantes aos de estudos anteriores, em 

outras estações de tratamento de esgoto. A Figura 1, retirada do estudo de Mello 

(2002), ilustra os fenômenos desejados para a conclusão deste trabalho. 

Figura 1 - Gráfico da variação da altura pluviométrica, variação da vazão e da DQO no esgoto afluente à ETE Riacho grande. 

 
FONTE: MELLO, 2002. 
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Observando o gráfico (Figura 1) é possível notar um pico na curva da DQO antes 

mesmo da vazão atingir seu valor máximo. Este fenômeno foi definido por Bernardes 

e Soares (2004) como “first flush”, e se refere à primeira leva de poluentes depositados 

na superfície e nas tubulações da rede de coleta de esgoto, após um período de seca. 

Com o aumento de vazão no início da chuva estes poluentes são levados todos de 

uma vez à estação de tratamento, ou seja, o efluente da “primeira leva” chegam nas 

ETEs com concentração de poluentes elevada. 

Pode-se constatar pela Figura 1 que a vazão do efluente aumenta conforme ocorre o 

crescimento das alturas pluviométricas, permitindo concluir a presença de parcela das 

águas pluviais na rede de coleta de esgoto. 
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