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Aspectos relevantes do controle de perdas em
sistemas públicos de abastecimento de água
Relevant aspects of the control of losses in public water supply systems
Jairo Tardelli Filho

DOI 10.4322/dae.2015.012

INTRODUÇÃO
O setor de saneamento no Brasil ainda luta para
eliminar os déficits de atendimento com os serviços de água e esgoto. O retrato atual mostra vergonhosos padrões sanitários para um país que se
jacta de ser um dos grandes da economia mundial.
A infraestrutura de abastecimento público de água
avançou significativamente em relação ao atendimento com coleta e tratamento de esgotos, mas
apresenta lacunas em algumas áreas urbanizadas
e corre atrás da contínua expansão urbana.
Essa questão da expansão ainda em curso pode
ser uma explicação de por que se dá menos importância às atividades de operação e manutenção dos serviços de infraestrutura urbana, em
relação às obras de implantação dessa infraestrutura. Pode explicar, mas não é só isso: há que
se agregar a lastimável predominância do valor

MANANCIAL

ADUÇÃO

TRATAMENTO

(Água Bruta)

O abastecimento público de água é, desnecessário
justificar, uma das mais importantes infraestruturas urbanas. É, essencialmente, uma estrutura linear, em que prevalecem as tubulações para a condução da água, desde a captação em um manancial
até a entrega da água potável ao consumidor final,
entremeada pelas instalações de tratamento, reservação e elevação ou redução de pressão.
A maior parte das tubulações encontra-se disposta no reticulado urbano, em todas as ruas, associadas ao trecho final da ligação ao cliente (ramal
predial, com hidrômetro, para medição do consumo e faturamento), compondo o conjunto que se
denomina “distribuição”. É nessa parte do sistema

ADUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

RESERVAÇÃO

(Água Tratada)

(Adutora)
(Represa, Rio, Poço)

político que se dá ao ato pontual do “construir”,
em detrimento do ato permanente do “operar e
manter”, valor tão arraigado na cultura brasileira.

(Adutora)
(Estação de
Tratamento de
Água)

(Reservatório
Enterrado)
(Zona Baixa)

(Torre)

(Zona Alta)

Figura 1 – Sistema de abastecimento de água.
Jairo Tardelli Filho – Engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1977), Mestre em Recursos Hídricos (1987).
Trabalhou na área de saneamento ambiental nas empresas estatais paulistas Emplasa, Cetesb e Sabesp. Foi Assessor da Diretoria de Controle
da Poluição da RMSP (Cetesb) e Gerente de Departamento das áreas de Controle do Abastecimento e de Planejamento Integrado da Diretoria
Metropolitana (Sabesp).
Email: jtftardelli@uol.com.br
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Hidrômetro

Ramal Predial
Tubo de Polietileno ou PVC
Cavalete

Para o Consumo

Tubo da Rede de
Distribuição

Figura 2 – Ramal predial de água.

de água, com seus zoneamentos piezométricos,
que se concentrará este artigo. As Figuras 1 e 2
ilustram essas considerações.
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Há um entendimento generalizado de que “operar” um sistema de água é simplesmente abrir e
fechar válvulas, ligar e desligar bombas e de que
“manter” é somente reparar os problemas que
surgem nas tubulações e equipamentos (manutenção corretiva).
Operar um sistema de distribuição de água é
muito mais amplo do que o relatado e envolve,
principalmente:
• ter cadastros técnicos e comerciais confiáveis
(atualizados);
• medir as vazões na saída (ou entrada) de reservatórios setoriais e estações elevatórias e
na entrada de áreas específicas das redes de
distribuição, bem como pressões em pontos
notáveis da rede e níveis em reservatórios;
• garantir a observância das variáveis operacionais aos padrões estabelecidos por norma;
• gerar indicadores de performance operacionais e respectivas análises gerenciais;
• elaborar relatórios analíticos e gerenciais de
comportamento e tendências das variáveis
operacionais medidas em todos os setores de
abastecimento e zonas de pressão.
janeiro
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Manter um sistema de distribuição de água envolve, principalmente:
• implementar atividades de manutenção preditiva (inspeções e medições das estruturas e
equipamentos em operação);
• implementar atividades de manutenção preventiva, a partir de análises das informações
da manutenção preditiva e dos históricos de
manutenção corretiva;
• gerar informações e relatórios gerenciais sobre as falhas do sistema, de forma a subsidiar
as manutenções preditivas e preventivas, bem
como as renovações estruturais requeridas;
• preparar esquemas de contingência e prover
logística para o ágil reparo e retomada da operação normal, em casos de acidentes ou falhas.
É um campo notável da engenharia, pouco desenvolvido nos currículos das faculdades (mais afetos
a projetos e obras, por assim dizer) e que se pode
denominar “engenharia da operação”, que se opõe
ao empirismo e ao voluntarismo na operação e manutenção das redes de distribuição de água.
E o que isso tem a ver com “perdas” em sistemas
de água? Tudo, pois a determinação das perdas e
seu controle são a melhor forma de avaliar se as
atividades de operação e manutenção do sistema
de água estão bem conduzidas. Os números dos
indicadores de perdas são uma medida da sua eficiência operacional.
Revista DAE
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PERDAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Basicamente, as “perdas” representam a diferença entre o que se disponibilizou de água tratada
à distribuição (macromedição) e o que se mediu
nos hidrômetros dos clientes finais (micromedição). É senso comum imaginar que as perdas são
motivadas exclusivamente pelos vazamentos nas
tubulações, com a visão da água escorrendo pelas vias públicas. Se a perda fosse só isso, seria
relativamente simples atuar no seu combate. Há
vazamentos que não afloram à superfície e também outros fatores, que não têm nada a ver com
vazamentos e integram aquela diferença: os erros
ou submedições nos hidrômetros (e macromedidores) e as fraudes; aqui, portanto, a água é consumida, mas não é contabilizada pela companhia
de água ou operadora.
Até o ano 2000, essa definição singela não era entendida da mesma maneira no mundo, causando
distorções na compreensão e nas comparações
entre os números e indicadores de perdas de cidades, regiões ou países distintos. Assim, a International Water Association (IWA) propôs uma
estruturação na forma de balanço hídrico, que
padronizou, de maneira clara e objetiva, os vários

usos da água em um sistema e a identificação dos
dois tipos de perda (ALEGRE, 2006):
• as reais, compostas pelos vazamentos nas tubulações e extravasamentos nos reservatórios
(perdas físicas);
• as aparentes, compostas pelos erros de medição (submedição nos hidrômetros), fraudes
e falhas no sistema comercial das empresas
(perdas não físicas ou comerciais).
O Quadro 1 mostra o balanço hídrico da IWA1.
Seu uso é quase generalizado no mundo todo
(o Japão, por exemplo, tem outro entendimento
dessa questão).
Algumas considerações importantes:
• desperdícios internos nos imóveis, após os hidrômetros, não constituem perdas, no campo
da definição aqui exposta;
1

Como curiosidade, registre-se a tentativa feita por Sextus
Julius Frontinus (95 d.C.) para avaliar a água perdida nos
aquedutos de Roma. Ele utilizou o conceito de “balanço
hídrico” entre as águas que entravam no sistema e as que
saíam, mas falhou na metodologia, pois utilizava apenas a
seção transversal dos fluxos, sem considerar a velocidade do
escoamento (FRAUENDORFER, 2010).

Consumos não medidos faturados (estimados)

Consumos medidos não faturados (usos próprios, caminhões-pipa)
Consumos
autorizados não
faturados

Perdas aparentes
(comerciais)

Consumos não medidos não faturados (combate a incêndios, suprimento de
água em áreas irregulares)
Consumos não autorizados (fraudes)
Falhas do sistema comercial

ÁGUAS NÃO
FATURADAS

CONSUMOS AUTORIZADOS
PERDAS

VOLUME PRODUZIDO OU DISPONIBILIZADO

Consumos medidos faturados (incluindo água exportada)
Consumos
autorizados
faturados

ÁGUAS
FATURADAS

Quadro 1 – Balanço hídrico – IWA.

Submedição dos hidrômetros
Vazamentos nas adutoras e redes de distribuição

Perdas reais (físicas)

Vazamentos nos ramais prediais
Vazamentos e extravasamentos nos reservatórios setoriais e aquedutos
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• certos usos da água, não medidos e não faturados, entram no conceito de “águas não faturadas” e não de “perdas”, pois são usos legítimos,
como a água usada no combate a incêndios, os
usos operacionais das companhias (lavagem de
redes, por exemplo) e um tipo de uso que acontece muito nas grandes cidades brasileiras e de
países em desenvolvimento, referente aos consumos não medidos e não faturados em áreas
com ocupação urbana irregular;
• as perdas reais oneram os custos de produção
e distribuição de água, enquanto as perdas
aparentes estão associadas às vendas de água
no varejo (preço por m3 cobrado dos clientes);
• a existência de caixas d’água domiciliares com
válvula de boia potencializa a submedição dos
hidrômetros e, portanto, é fator de aumento
das perdas aparentes;
• as águas que escapam pelos vazamentos nas tubulações são fontes de recarga dos lençóis freáticos nas áreas urbanizadas; na região do Centro
Expandido de São Paulo, estudos realizados mostraram que 45-60% da recarga do aquífero seria
resultado das perdas reais de água nas redes de
distribuição (consideradas 20% do total distribuído) e de esgotos nas redes de coleta (consideradas 5% do total coletado). O restante (5540%) corresponderia à recarga natural (COMITÊ
DA BACIA DO ALTO TIETÊ, 2009).
Se a valoração do total das perdas é relativamente
simples, o mesmo não ocorre na determinação do
seu rateio, ou seja, qual é o valor das perdas reais
e qual é o valor das perdas aparentes. Para isso, há
que se realizar ensaios de campo ou assumir hipóteses para determinar o valor de uma delas e, por
diferença, resultar no valor da outra. É importante
frisar que esse rateio varia de sistema para sistema,
em função de condições locais das redes e dos hidrômetros, e da “cultura” de fraudes, cabendo, para
cada caso, um diagnóstico para estimar esse rateio.

janeiro

abril 2016

A Tabela 1 apresenta exemplos de rateio entre perdas reais e aparentes em algumas cidades ou regiões do mundo (EUROPEAN COMMISSION, 2015;
TARDELLI FILHO, 2013; BETTIG, 2012; INSTITUTO
ARAGONES DE ESTADISTICA, 2014).
Tabela 1 – Rateio perdas reais x perdas aparentes.
Local

Rateio das perdas (%)
Reais

Aparentes

Salzburgo – Áustria

92,3

7,7

Região de Flandres – Bélgica

87,5

12,5

Pula – Croácia

89,7

10,3

Lemesos – Chipre

83,6

16,4

Odense – Dinamarca

97,1

2,9

Bordeaux – França

90,4

9,6

Munique – Alemanha

85,3

14,7

Regio Emilia – Itália

77,1

22,9

Malta

30,1

69,9

Buenos Aires – Argentina

91,0

9,0

Madrid – Espanha

33,0

67,0

São Paulo – Brasil

67,0

33,0

Nos episódios de crise hídrica, as perdas reais são
as que mais requerem atenção nas ações de redução de perdas, embora não deva ser esquecido
que o combate às perdas aparentes também pode
ter reflexos diretos na produção de água, na medida em que cerceia os desperdícios e o consumo
fraudulento de água.
Não existe “perda zero” em sistemas de abastecimento de água! Por mais cuidados tomados e
esforços realizados, sempre haverá um remanescente valor de perdas no sistema (“perda inevitável”). Outro ponto é que, se não forem feitas,
regularmente, ações de combate às perdas, estas
irão gradativamente aumentar no sistema (conceito de “crescimento natural das perdas”).
INDICADORES DE PERDAS
Os principais indicadores utilizados para avaliar e
acompanhar as perdas em sistemas de distribuição de água são:

Revista DAE
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• Indicador Percentual (IP): é a relação entre os
volumes de perdas totais em um período (geralmente anual) e os volumes de água produzidos
ou disponibilizados à distribuição;
• Indicador Técnico (IT), em L/ligação.dia: é a
relação entre os volumes totais perdidos em um
período (geralmente anual) e o número de ligações ativas de água;

seguido da qualidade da manutenção, das condições de assentamento das tubulações, do tráfego
etc. No caso das perdas aparentes, as limitações
técnico-operacionais dos medidores são preponderantes, realçadas pela idade de instalação na
rede e pelas variações do fluxo d’água neles (especialmente nas vazões muito reduzidas).
As ações básicas para o combate às perdas reais são:

• Índice de Vazamentos da Infraestrutura (IVI),
adimensional: é a relação entre o volume de perdas reais e o volume de perdas reais inevitáveis
para o sistema em questão (base anual); traduz o
quanto o sistema está distante do volume de perdas que é, tecnicamente, possível de ser atingido;

• gerenciamento de pressões, em que, no contexto
da setorização da rede de distribuição, se busca operar com pressões de serviço adequadas,
complementando com a utilização de Válvulas
Redutoras de Pressão (VRPs) em áreas mais baixas ou boosters em pontos mais altos da rede;

• Índice de Perdas Aparentes (IPA), adimensional: é o mesmo conceito do IVI, sendo a relação
entre o volume de perdas aparentes e um fator
equivalente a 5% do volume micromedido na cidade ou região (base anual), denominado perda
aparente de referência. Essa formulação pressupõe sistemas sem caixas d’água domiciliares:
quando há predomínio de caixas d’água domiciliares, é impossível atingir IPA = 1; portanto, há
que se conviver com valores maiores de IPA.

• controle ativo de vazamentos, que se dedica a encontrar os vazamentos não visíveis nas tubulações
por meio de técnicas acústicas de detecção (contrapõe-se ao “controle passivo”, que repara apenas
os vazamentos que afloram à superfície do terreno);

Evolutivamente, verifica-se que tem sido sugerido
o indicador “volume anual perdido” em um sistema como adequado à definição de metas nos programas de redução de perdas (EUROPEAN COMMISSION, 2015).
Não há indicador perfeito! No entanto, o mais fácil de
ser entendido por todos é o “mais imperfeito” deles:
o percentual. A IWA não recomenda seu uso, pelas
distorções que ocorrem na comparação entre sistemas distintos (todavia, ainda é muito utilizado...).
COMBATE ÀS PERDAS
A causa principal das perdas reais é, indubitavelmente, a qualidade da infraestrutura. Outros fatores podem aumentar os vazamentos, entre os
quais, a pressão de serviço é o mais significativo,
10
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• reparo dos vazamentos visíveis e não visíveis detectados, com agilidade e qualidade na execução;
• renovação da infraestrutura, substituindo as tubulações (redes e ramais) que estão com maior
incidência de vazamentos.
Para as perdas aparentes, as principais ações são:
• substituição periódica dos hidrômetros (preventiva) e imediata dos hidrômetros quebrados (corretiva);
• combate às fraudes, a partir de denúncias,
análises de variações atípicas de consumo ou
quaisquer outros indícios ou evidências;
• aprimoramento da gestão comercial das companhias (cadastros e sistemas comerciais).
A eficácia dessas ações pressupõe:
• a existência de cadastros técnicos (redes e ramais) e comerciais atualizados;
janeiro
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• a medição dos volumes nos setores e subsetores do sistema (macromedição) e hidrometração dos consumidores (micromedição);

um leque amplo de possibilidades de atuação!

• a compartimentação estanque dos setores de
abastecimento e subsetores (zonas de pressão
e Distritos de Medição e Controle – DMCs).

ter bons diagnósticos operacionais para direcio-

O que se observa é que as precondições e as próprias ações requeridas não se configuram como

cada tipo de problema gerador de perdas de água

Mesmo assim, em nome da maior eficácia e da
parcimônia na aplicação dos recursos, há que se
nar as ações mais apropriadas para cada área.
O Quadro 2 sintetiza as ações requeridas para
na rede de distribuição.

Quadro 2 – Soluções para os problemas de perdas.
Problema

Intervenção Preventiva ou Corretiva

Suporte

INFORMAÇÃO - DIAGNÓSTICO - GESTÃO
Cadastros técnico e/ou comercial
desatualizados
Setorização inexistente ou precária
Falta de estanqueidade
Macromedição inexistente ou deficiente
Inexistência de hidrômetro
Supervisão inexistente
Informações inexistentes ou
desorganizadas

Atualização cadastral, definição de fluxos e
responsabilidades
Compartimentação piezométrica ou operacional
(DMCs)
Eliminação dos fluxos entre setores ou zonas
piezométricas
Instalação de macromedidores, substituição ou
adequação de macromedidores, calibração periódica
Instalação de hidrômetro
Monitoramento (nível, pressão, vazão) de pontos
estratégicos ou críticos da rede

Plantas cadastrais, croquis, as built, GIS
Cadastro técnico, GIS, modelagem
Cadastro técnico, GIS, ensaios em campo
Cadastro técnico, ensaios de pitometria
Cadastro comercial
Equipamentos registradores, ensaios pitométricos,
telemetria

Sistema informatizado e atualizado

Monitoramento, GIS, indicadores

Inexistência de diagnóstico

Elaboração de diagnóstico operacional e comercial

Gestão operacional ou comercial
inadequadas

Elaboração de balanços hídricos, sistemas
informatizados, relatórios gerenciais, definição de
metas

Ensaios em campo, análises de dados, balanço
hídrico, indicadores
Indicadores, tendências, referenciais comparativos

QUALIFICAÇÃO - MATERIAIS E MÃO DE OBRA
Materiais e ferramentas inadequados

Registro de falhas, melhoria das especificações, maior
rigor nas inspeções

Mão de obra despreparada

Treinamento, certificação profissional

Execução mal feita dos serviços

Fiscalização, controle tecnológico

Problemas com subcontratadas
Problemas no recebimento de obras e
serviços

Fiscalização, treinamento, certificação profissional
Fiscalização, ensaios hidrostáticos, análises de
amostras

Especificações, normas
Centros de treinamento, sistema de qualificação e
certificação
Especificações, normas
Contratos, especificações
Contratos, especificações, normas

COMBATE ÀS PERDAS REAIS
Pressão alta

Setorização, instalação de VRPs

Cadastro técnico, GIS, monitoramento, modelagem

Pressão baixa nos pontos mais elevados
Grande variação da pressão ao longo do
dia

Instalação de boosters (rotação variável)
Substituição de redes, instalação de VRPs
“inteligentes”
Reparo ágil, redução de pressão, substituição de
tubulação
Substituição ágil do ramal, redução de pressão
Pesquisa de vazamentos, reparo, redução de pressão,
substituição de tubulação
Pesquisa de vazamentos, substituição do ramal,
redução de pressão
Substituição de redes, redução de pressão
Substituição do ramal, diminuição de juntas, redução
de pressão
Controle de nível d’água

Cadastro técnico, GIS, monitoramento, modelagem

Vazamentos visíveis nas redes
Vazamentos visíveis nos ramais
Vazamentos não visíveis nas redes
Vazamentos não visíveis nos ramais
Vazamentos inerentes nas redes
Vazamentos inerentes nos ramais
Extravasamento de reservatórios
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Cadastro técnico, GIS, monitoramento, modelagem
Telefone 195, mapeamento, indicadores, modelagem
Telefone 195, mapeamento, indicadores, modelagem
Mapeamento, indicadores, modelagem
Mapeamento, indicadores, modelagem
Ensaio de campo, modelagem
Ensaio de campo
Monitoramento, telemetria, telecomando
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Quadro 2 – Soluções para os problemas de perdas (continuação)
COMBATE ÀS PERDAS APARENTES
Hidrômetro quebrado ou com problemas
Submedição elevada
Fraudes e ligações clandestinas
Falhas do sistema comercial
Gestão deficiente dos grandes clientes

Troca corretiva
Troca preventiva otimizada, desinclinação,
desenvolvimento tecnológico dos hidrômetros
Inspeção e penalização
Auditorias, melhorias no sistema, modernização de
processos
Adequação de medidores, troca preventiva mais
frequente

DIAGNÓSTICOS
Os diagnósticos operacionais de um sistema de distribuição de água podem ser feitos em vários níveis.
Num primeiro nível, envolvem diversos indicadores operacionais e sua comparação com padrões
internacionais (ou nacionais), de forma a enquadrá-los nas faixas situacionais correspondentes.
Nesse sentido, o quadro recentemente desenvolvido pela European Commission (2015), adaptado
e ampliado pelo autor, dá uma contextualização
do sistema em questão (Quadro 3). Sua aplicação
por qualquer companhia ou operadora de água
serve para orientar as ações ou mesmo uma estruturação de ações no corpo de um Programa de
Controle de Perdas.
Por sua vez, o Quadro 4, desenvolvido pelo Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) (KINGDOM, 2006), dá base para o enquadramento situacional, com vistas às perspectivas futuras (definição de metas) para as perdas
reais, em que entram em cena a caracterização do
país em termos de nível de desenvolvimento e as
pressões médias reinantes.
Outros tipos de diagnóstico operacional envolvem:
• ensaios de campo, para a determinação das
perdas e das causas predominantes na área
(pitometria, registradores de dados);
• levantamento de indicadores específicos, em
áreas geralmente menores, para composição
de um “mosaico” em um setor ou num conjun12
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Telefone 195, cadastro comercial
Gestão comercial, ensaios de bancada, normas
Canal de denúncia, gestão comercial e dos consumos
Gestão comercial
Telemetria, gestão comercial

to de setores, identificando aqueles mais críticos e possibilitando a priorização das ações.
No caso de vazamentos em redes e ramais, a
utilização dos referenciais mundiais da IWA
(13 vazamentos/100 km.ano para redes e 3
vazamentos/1.000 ligações.ano para ramais)
constitui ferramenta vigorosa na priorização
das ações de renovação das tubulações ou na
orientação das pesquisas de vazamentos não
visíveis (SILVA JR, 2015).
No contexto do diagnóstico operacional, vale destacar um ponto importante, que se refere à caracterização dos vazamentos. Existem três tipos de
vazamento:
• os visíveis (vazões geralmente mais altas), que
afloram à superfície das ruas;
• os não visíveis (predominantemente médias vazões), que são possíveis de ser detectados por
meio das pesquisas acústicas, atividade rotineira nas companhias ou operadoras de água;
• os não visíveis (baixas vazões), não detectáveis
pelos equipamentos de pesquisa acústica, denominados “vazamentos inerentes”.
Infelizmente, os vazamentos visíveis representam pouco na totalização dos volumes perdidos;
a grande maioria dos vazamentos nas redes e ramais não aflora à superfície! Por sua vez, os ramais
prediais são os pontos mais frágeis da rede de
distribuição, verificando-se a ocorrência do maior
número de falhas e do maior volume perdido.
janeiro
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Quadro 3 – Informações de contexto
PARÂMETRO

UNIDADE DE MEDIDA

DESCRIÇÃO DO PORTE DO SISTEMA
Muito Pequeno

Pequeno

Médio

Grande

Muito Grande

Ligações

Número

< 3 mil

3 mil a 30 mil

30 mil a 300 mil

300 mil a 3 milhões

> 3 milhões

Densidade de Ligações
Comprimento Médio de
Rede

Nº por km de rede

< 20

20 a 30

30 a 50

50 a 70

> 70

Metros por ligação

<4

4a8

8 a 12

12 a 16

> 16

PARÂMETRO OU
INFORMAÇÃO DE
CONTEXTO
Pressão Média do Sistema
Vazamentos Visíveis ou Não
Visíveis em Rede
Rede - Tempo Médio para o
Reparo de Vazamento
Vazamentos Visíveis ou Não
Visíveis em Ramal
Ramal - Tempo Médio para
o Reparo ou Troca
Controle Ativo de
Vazamentos
Renovação de Redes
Macromedição
Calibração dos
Macromedidores
Hidrometração
Idade Média dos
Hidrômetros
Constatação de Fraude

INDICADOR
Índice de Vazamentos da
Infraestrutura - IVI
Índice de Perda Aparente
- IPA**
Índice de Perdas Totais na
Distribuição - IPD
Índice de Águas Não
Faturadas - IANF

UNIDADE DE MEDIDA

INDICADOR DE PERFORMANCE OU DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO DE CONTEXTO
Muito Baixo

Baixo

Moderado

Alto

Muito Alto

mca
Vazamentos/100 km.
ano

< 30

30 a 40

40 a 50

50 a 60

> 60

<7

7 a 10

10 a 15

15 a 20

> 20

Dia

<1

1a2

2a4

4a8

>8

Reparos/1.000 ramais.
ano

<3

3a4

4a7

7 a 10

> 10

Dia

<2

2a4

4a8

8 a 16

> 16

< 10%

10 a 30%

30 a 70%

70 a 90%

> 90%

< 0,3%

0,3 a 0,5%

0,5 a 1,5%

1,5 a 2,0%

> 2,0%

< 70%

70 a 80%

80 a 90%

90 a 98%

> 98%

< 70%

70 a 80%

80 a 90%

90 a 98%

> 98%

< 70%

70 a 80%

80 a 90%

90 a 98%

> 98%

% rede pesquisada.ano
% extensão de rede.
ano
% volumes
disponibilizados
% medidores
calibrados
% ligações ativas
Ano

<3

3a5

5a8

8 a 10

> 10

< 10%

10 a 20%

20 a 30%

30 a 40%

> 40%

Muito Baixo

Baixo

Moderado

Alto

Muito Alto

Adimensional

< 1,5

1,5 a 2,0

2,0 a 4,0*

4,0* a 8,0*

> 8,0*

Adimensional

< 2,0*

2,0* a 3,0*

3,0* a 5,0*

5,0* a 8,0*

> 8,0*

L/ligação.dia

< 100

100 a 150

150 a 250

250 a 500

> 500

%

< 15%

15 a 25%

25 a 35%

35 a 45%

> 45%

% das inspeções

UNIDADE DE MEDIDA

INDICADOR DE PERFORMANCE

* Limites para esses parâmetros são provisórios e sujeitos a posterior checagem ou revisão
** Para sistemas de abastecimento com predominância de caixas d’água domiciliares

Quadro 4 – Sistema de bandas do BIRD.
Perdas Reais, em L/ramal.dia, quando o sistema está pressurizado, com
pressão média de:
20 mca
30 mca
40 mca
50 mca
A
1-2
< 50
< 75
< 100
< 125
B
2-4
50-100
75-150
100-200
125-250
Países Desenvolvidos
C
4-8
100-200
150-300
200-400
250-500
D
>8
> 200
> 300
> 400
> 500
A
1-4
< 50
< 100
< 150
< 200
< 250
B
4-8
50-100
100-200
150-300
200-400
250-500
Países em Desenvolvimento
C
8 - 16
100-200
200-400
300-600
400-800
500-1000
D
> 16
> 200
> 400
> 600
> 800
> 1000
A - Redução de perda adicional pode não ser econômica, a não ser que haja insuficiência de abastecimento; são necessárias análises mais criteriosas para
identificar o custo de melhoria efetiva
B - Potencial para melhorias significativas; considerar o gerenciamento de pressão, práticas melhores de controle ativo de vazamentos e uma melhor
manutenção da rede
C - Registro deficiente de vazamentos; tolerável somente se a água é abundante e barata; mesmo assim, analise o nível e a natureza dos vazamentos e
intensifique os esforços para a redução dos vazamentos
D - Uso muito ineficiente dos recursos; programa de redução de vazamentos é prioritário
Categoria de Performance Técnica
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ESTRUTURAÇÕES E CONTINUIDADE DAS AÇÕES
O combate às perdas nas companhias ou operadoras de água normalmente é estruturado na
forma de um programa, composto por um rol de
ações operacionais e estruturais. Tal programa
deve ter como suporte análises específicas ou
diagnósticos que definiram ser aquelas ações,
naqueles lugares e naqueles quantitativos, as que
irão proporcionar os melhores resultados na queda dos indicadores de perdas ao longo dos anos,
até o horizonte de planejamento estipulado.
Uma dificuldade ainda existente na formulação
dos Programas de Controle de Perdas é a avaliação dos resultados decorrentes daquele conjunto de ações proposto: se todas as ações programadas forem feitas no tempo estipulado, para
quanto cairá o índice de perdas, ou seja, a meta
proposta será atingida? Infelizmente, dadas as
variáveis e as incertezas agregadas, os modelos
conceituais existentes ainda não fornecem essas
respostas com algum nível de precisão, fragilizando o processo de planejamento. A melhor forma
de superar essa dificuldade é, assumindo algumas
hipóteses e definindo as metas, fazer o acompanhamento regular dos resultados e, no fim do ano,
após análises técnicas, efetuar ajustes nas ações
ou mesmo reavaliação das metas.
Até “quanto” se deve perseguir a redução de perdas? Foi definido anteriormente o “limite técnico”
para as perdas em um dado local (perdas “inevitáveis”), mas existe outro limite, quase sempre acima
daquele, que é o “limite econômico”, ou seja, há um
ponto em que os custos para reduzir as perdas (no
caso deste exemplo, as reais) superam os custos de
produção e distribuição de água (ou os custos marginais para o desenvolvimento de um novo sistema
produtor de água). Não é um cálculo simples e é
bastante dependente de condicionantes regionais.
A experiência observada na implementação e
operacionalização de Programas de Combate às
Perdas mostra que nos primeiros anos os resulta-
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dos são animadores; depois, a cada ano que passa, são mais lentos e as ações requeridas ficam
mais caras (incremento da atividade de renovação
de infraestrutura). Um bom exemplo relativo aos
“tempos” é o caso de Tóquio (SHIMOMURA, 2013),
em que o indicador de perdas2 caiu de 80% para
20% em dez anos e de 20% para 3% em 60 anos!
Outro exemplo, de alguma forma associado ao que
foi descrito no parágrafo anterior, é um programa
que vinha sendo bem conduzido, com resultados
favoráveis, mas que, por alguma contingência financeira ou administrativa da companhia, teve descontinuidade em algumas ações importantes. Constata-se que, em apenas um ano ou fração disso, se
perde o trabalho de vários anos, gerando desgastes
e desânimos nas equipes operacionais e gerenciais.
Desses fatos, podem-se extrair as seguintes lições:
• o combate às perdas não deve ser uma ação esporádica, pois os eventuais resultados positivos,
se conseguidos em curto prazo, não se manterão;
• os Programas de Controle de Perdas têm, obrigatoriamente, um caráter de persistência e
permanência, com planejamento, execução e
gestão rigorosos.
Pode parecer, à primeira vista, que a formatação
de um Programa de Controle de Perdas deve requerer bases tecnológicas, ferramentais e logísticas sofisticadas. Esse tipo de pensamento parece
pressupor, também, que atividades de controle de
perdas dizem respeito apenas às grandes companhias de saneamento. Isso só desestimula a
percepção de que o que se propõe é a adequada
operação e a manutenção dos sistemas de água, o
que vale para grandes, médias e pequenas empresas na prestação de serviços de abastecimento de
água à população, independentemente do ferramental utilizado. Imprescindível, nesse contexto,
é contar com mão de obra treinada e compromis2

O indicador de perdas no Japão, pelo conceito específico lá
adotado, praticamente representa apenas as perdas reais.
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sada, além de materiais qualificados, de forma a
garantir a permanência dos resultados, eliminar
retrabalhos e evitar desperdícios de recursos.
Em vista disso, a melhor forma de avançar nessa melhoria operacional é trabalhar de forma gradual, ca-

librando os passos e mudando de patamar à medida
que as condições técnicas e econômico-financeiras
assim o permitirem. As propostas contidas no Quadro 5 materializam essa gradualidade das ações de
combate às perdas em qualquer companhia ou operadora de água (RODRIGUES DA COSTA, 2013).

Quadro 5 – Escalonamento das intervenções.
Ação

Cadastro Técnico

Mínimo
Plantas cadastrais com a localização
das redes de distribuição e outras
informações básicas, como diâmetro,
extensão, idade e topografia.
Informações de campo, como limite
de setor, interligações, localização de
boosters e VRPs.

Macromedição

Macromedição nos setores de
abastecimento (reservatórios, derivação
em marcha), com macromedidor
dimensionado de acordo com a faixa de
vazão e aferido.

Gerenciamento de
Pressão

Garantia da pressão mínima nos pontos
críticos de abastecimento.
Instalação de VRPs, possibilitando a
equalização de pressão principalmente
nos horários de maior consumo.

Controle Ativo de
Vazamentos

Campanha de pesquisa de vazamentos,
com equipe capacitada e engajada.
Pesquisas de vazamentos não visíveis no
período noturno.
Canal de atendimento telefônico
para reclamações e comunicação de
vazamentos.
Prazo para o reparo compatível com a
realidade da empresa.
Forma de atuação diferenciada por
modalidade (ramal - rede).

Razoável

Desejável
Informações georreferenciadas (GIS) para
toda a malha de distribuição, contendo
Informações básicas confiáveis, com
todos os setores de abastecimento, zonas
definição dos setores de abastecimento e de pressão, DMCs e Distritos de Manobra
zonas de pressão.
cadastrados.
Incluir no processo a sistemática de
Correlação do cadastro técnico com
atualização cadastral para eliminação de sistemas operacionais e de manutenção,
inconsistências.
propiciando a geração de mapas
temáticos e exportação de dados para
elaboração de modelos hidráulicos.
Monitoramento contínuo do sistema de
macromedição totalmente telemetrizado.
Macromedidores instalados nas alças
Setores subdivididos em DMCs
das redes de distribuição, possibilitando o
macromedidos e telemetrizados,
controle da vazão mínima noturna.
propiciando o monitoramento contínuo
Implantar programa de aferição
da vazão.
sistemática dos macromedidores.
Utilização de cartas de controle (CEP), no
monitoramento das vazões.
Instalação de VRPs com controladores
eletrônicos que possibilitam a
Implantação de estudos de setorização,
equalização de pressão de acordo com a
para equalização de pressão.
variação de consumo.
Monitoramento e controle de todos os
Implantar o gerenciamento de pressão
equipamentos (boosters e VRPs) e pontos
em sistemas de bombeamento, por
críticos de abastecimento.
intermédio da utilização de inversores de
Utilização de cartas de controle (CEP), no
frequência.
monitoramento das pressões.
Monitoramento dos sistemas de
bombeamento, VRPs e pontos críticos.
Utilização de indicadores de performance
Estudo criterioso para a priorização de
por áreas de pesquisa- carta de controle.
áreas com utilização de mapas temáticos
Exigência de certificação profissional das
e vazão mínima noturna.
equipes de pesquisa.
Tecnologias de pesquisa de vazamentos
Ação de pesquisa de vazamento conjunta,
adequadas a cada situação.
com a renovação de estrutura e controle
Controle de produtividade das equipes de
de pressão.
pesquisa.
Central de atendimento telefônico
adequadamente dimensionada.
Equipes dimensionadas e capacitadas
para execução dos vazamentos com
qualidade e agilidade.
Implantação do registro de falhas, para
diminuição de reincidências.

Sistemas informatizados e integrados
para acatamento, programação e
controle da execução dos vazamentos.
Controle tecnológico dos serviços
executados.
Exigência de certificação profissional para
a execução dos serviços.

Gerenciamento da
Infraestrutura

Garantia da qualidade dos materiais,
ferramentas e equipamentos.
Garantia da qualidade da mão de obra e
da implantação da infraestrutura.
Análise do histórico de problemas e
renovação da infraestrutura em pontos
críticos.

Execução de testes de estanqueidade
no recebimento de novas tubulações ou
serviços de manutenção.
Implantação de centros de treinamento
e capacitação da mão de obra própria ou
terceirizada.
Implantação de um programa sistemático
de substituição ou restauração da
infraestrutura existente, com base em
diagnóstico de incidências de rupturas e
vazamentos.

Renovação de estrutura que integre
as questões de perdas, garantia do
abastecimento e da qualidade da água.
Utilização de modelos hidráulicos e
mapas temáticos na definição dos trechos
críticos.
Exigência de certificação profissional
para a implantação ou substituição de
estruturas.
Implantação de um programa de gestão
de ativos.

Redução de Perdas
Aparentes

Cadastro comercial confiável.
Hidrometração integral das ligações.
Conscientização da população para a
questão das fraudes.

Cadastro comercial informatizado.
Gestão da hidrometria, com troca
periódica dos hidrômetros.
Combate às fraudes.
Ações junto às prefeituras para a
regularização de favelas.

Cadastro comercial informatizado e
integrado ao GIS.
Telemetria de grandes consumidores.
Programa otimizado de substituição de
hidrômetros.
Intensificação do combate às fraudes.
Regularização de ligações em favelas.

Agilidade e Qualidade
dos Reparos
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Os Programas de Controle de Perdas devem fazer
parte do planejamento estratégico (ou qualquer
tipo de planejamento) das companhias ou operadoras, ter seus orçamentos definidos e adequados, ser “comprados” pela alta administração e
compromissados com todo o corpo funcional da
companhia, inclusive as empresas terceirizadas.
AS CRISES HÍDRICAS E AS PERDAS
Nesses últimos anos, e ainda no momento presente, a região Sudeste do Brasil enfrenta séria
crise hídrica, decorrente de precipitações abaixo
das médias ou mesmo abaixo das mínimas históricas observadas. Crises hídricas são normais em
todo o mundo, em qualquer tempo, e não é prática comum de engenharia prover sistemas de água
(ou qualquer outro caso) com “risco zero” para superar impunemente os efeitos dessas crises, pelos
elevados custos requeridos. O diferencial reside
na forma de fazer a gestão dos recursos hídricos
antes e durante as crises.
Obviamente, a questão das perdas nos sistemas de
água (especialmente as reais) está inserida no problema e faz parte do conjunto de ações para mitigar os déficits do suprimento de água, com obras
ou serviços emergenciais, campanhas para a redução do consumo, penalizações nos casos de consumos abusivos e intensificação do reúso.
As perdas são destacadas na mídia, com profusão
de números e gráficos, opinião de especialistas e
reportagens mostrando vazamentos (alguns, cinematográficos!) e água limpa escorrendo pelas
sarjetas, tentando demonstrar ineficiências da
companhia de saneamento e cobrando atuação
ágil no reparo dos vazamentos. Essa situação,
de fato, exige ações rápidas e que proporcionem resultados em curto prazo na redução das
perdas. Assim, daquele conjunto de ações possíveis, devem ser intensificadas, prioritariamente,
as seguintes:
16
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• agilidade no reparo dos vazamentos visíveis e
não visíveis; no caso de ramais, substituí-los,
em vez de repará-los;
• pesquisa de vazamentos não visíveis (detecção
acústica);
• redução de pressão (especialmente no período noturno), por meio de regulagens nas VRPs
ou boosters, manobras operacionais ou mesmo a implantação de novos equipamentos,
onde for possível;
• coibição de fraudes e ligações clandestinas.
A área de engenharia deve lançar mão de tudo que
puder para elaborar os diagnósticos e análises, inclusive a modelagem matemática da rede de distribuição (SOARES, 2015). Nesse caso, eventuais substituições de redes que se mostrarem mais adequadas
para a redução de vazamentos e a estabilização das
pressões ao longo do dia devem ser priorizadas.
Como se sabe, a redução almejada das vazões no
sistema de distribuição pode gerar “efeitos colaterais”, que vão contra o faturamento e mesmo contra a pretendida redução das perdas. Por exemplo:
• a redução de consumo aumenta a submedição nos
hidrômetros (impacto nas finanças da companhia);
• ao longo do processo de redução de consumos,
a troca de hidrômetros pode gerar resultados
negativos (SOARES, 2015);
• a penalização por consumos excessivos ou
mesmo a concessão de bônus para quem reduzir o consumo torna mais “atrativa e compensadora” a execução de fraudes nas ligações.
No caso de a crise se prolongar e for necessário o
racionamento de água, as duas soluções possíveis,
rodízio no abastecimento e imposição de quota de
consumo mensal, são problemáticas no que se refere
às perdas, sendo a realização dos rodízios no abastecimento a mais nefasta (CHARALAMBOUS, 2014)!
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É importante ao corpo técnico das companhias, ao
vivenciar tal situação transitória de emergência,
extrair lições e ensinamentos, que devem ser aplicados posteriormente no dia a dia da operação e
manutenção dos sistemas e nas futuras crises.

média do indicador de perdas da distribuição no
Brasil era de 37% (SNIS, 2013). Desse relatório, extraiu-se o conteúdo da Tabela 2, com informações
sobre as capitais dos estados brasileiros e outras
cidades selecionadas. Para não citar somente os
indicadores de perdas, colocaram-se também ou-

AS PERDAS NO BRASIL E NO MUNDO
Além dos dados das próprias empresas ou operadoras de saneamento, as informações sobre os
indicadores de perdas no Brasil (entre outras do
setor de saneamento) são consolidadas e disponibilizadas anualmente pelo Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades (MC). As variáveis são coletadas
em formulário específico e o MC gera os indicadores. As informações são prestadas pelas companhias de saneamento e não são auditadas.
O último relatório disponível do SNIS tem como
base o ano de 2013, em que se verifica que a

tras importantes informações de contexto, como
a população atendida com água, o número de
ligações ativas de água, o índice de macromedição e o índice de hidrometração (seria importante
também o dado sobre a pressão média do sistema,
mas essa informação não está disponibilizada). Os
indicadores de perdas apontados referem-se às
perdas de faturamento (%), em que se consideram
os volumes faturados (incorporam o faturamento
mínimo de 10 m3/mês, de acordo com regra tarifária), e às perdas na distribuição, em que se consideram os volumes efetivamente micromedidos,
em % e em L/ligação.dia.

Tabela 2 – Dados de perdas de cidades do Brasil – SNIS.

Local

Operadora

Limeira (SP)
Lins (SP)
Três Lagoas (MS)
Franca (SP)
Maringá (PR)
Goiânia (GO)
Cach. de
Itapemirim (ES)
Campinas (SP)

FOZ DE LIMEIRA
SABESP
SANESUL
SABESP
SANEPAR
SANEAGO
FOZ DE
CACHOEIRO
SANASA
SERVIÇO
AUTÔNOMO
SERVIÇO
AUTÔNOMO
ÁGUAS
GUARIROBA

Blumenau (SC)
Linhares (ES)
Campo Grande
(MS)
Presidente
Prudente (SP)

SABESP

ÁGUAS DO
Petrópolis (RJ)
IMPERADOR
Ponta Grossa (PR) SANEPAR
São Caetano do
DEPTO.
Sul (SP)
MUNICIPAL
Palmas (TO)
SANEATINS
Feira de Santana
EMBASA
(BA)
Anápolis (GO)
SANEAGO
Brasília (DF)
CAESB
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AG001 População
Atendida
(hab.)
291.748
74.366
104.024
336.734
385.753
1.388.304

AG002 Ligações
Ativas
(nº)
95.710
28.472
41.294
120.670
120.139
461.086

Contexto
IN011 Índice de
Macromedição
(%)
100,0
100,0
80,7
100,0
100,0
99,6

(*) Índice de
Hidrometração
(%)

Indicadores de Perdas
IN013 - Índice IN049 - Índice IN051 - Índice
de Perdas de
de Perdas na de Perdas por
Faturamento
Distribuição
Ligação
(%)
(%)
(L/lig.dia)

100,0
100,0
98,5
100,0
100,0
94,1

9,4
8,0
19,8
13,2
10,9
33,7

14,5
16,4
20,3
23,7
22,5
21,3

98,7
106,1
117,4
144,5
152,8
164,9

205.048

52.931

94,9

99,9

12,4

23,9

169,0

1.119.836

310.426

100,0

100,0

14,9

19,2

186,2

300.006

82.097

87,1

99,9

15,1

25,3

206,4

136.227

32.214

0,7

100,0

12,3

23,5

206,8

819.012

245.317

95,9

100,0

23,8

27,7

212,8

218.960

78.021

100,0

100,0

21,1

29,3

217,0

276.360

51.423

100,0

99,9

22,9

32,1

262,1

331.084

101.479

100,0

100,0

24,1

38,0

262,3

156.362

36.847

99,8

100,0

21,0

19,9

264,6

232.084

83.015

100,0

100,0

27,5

35,4

266,8

554.590

148.857

100,0

98,4

30,6

47,0

293,9

351.145
2.739.545

113.737
616.298

74,3
92,9

93,3
99,9

42,7
26,9

42,7
27,3

301,7
314,2
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Tabela 2 – Dados de perdas de cidades do Brasil – SNIS (continuação).

Local
Rondonópolis
(MT)
Foz do Iguaçu (PR)
Betim (MG)
Cabo Frio (RJ)
Ribeirão Preto
(SP)
São José do Rio
Preto (SP)
Juazeiro do Norte
(CE)
Londrina (PR)
Juiz de Fora (MG)
Campina Grande
(PB)
Uberlândia (MG)
Uberaba (MG)
São José dos
Campos (SP)
Caxias do Sul (RS)
Fortaleza (CE)
Petrolina (PE)
Araraquara (SP)
Novo Hamburgo
(RS)
Porto Alegre (RS)
João Pessoa (PB)
Jundiaí (SP)
Santos (SP)
Curitiba (PR)
São Paulo (SP)
Santa Maria (RS)
Belo Horizonte
(MG)

Operadora
SERVIÇO
AUTÔNOMO
SANEPAR
COPASA
PROLAGOS
DEPTO.
MUNICIPAL
SERVIÇO
AUTÔNOMO
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AG002 Ligações
Ativas
(nº)

Contexto
IN011 Índice de
Macromedição
(%)

(*) Índice de
Hidrometração
(%)

Indicadores de Perdas
IN013 - Índice IN049 - Índice IN051 - Índice
de Perdas de
de Perdas na de Perdas por
Faturamento
Distribuição
Ligação
(%)
(%)
(L/lig.dia)

208.019

61.572

100,0

98,2

43,8

32,3

314,9

263.508
386.036
140.733

78.083
112.289
55.426

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
94,4

30,3
36,4
18,4

37,0
38,8
42,7

318,0
324,4
326,1

647.713

186.110

100,0

100,0

29,7

25,0

329,0

4.045.526

124.586

100,0

100,0

26,6

32,4

331,3

CAGECE

244.839

79.148

zero

99,5

33,2

46,9

336,0

SANEPAR
CESAMA

537.566
534.714

154.945
125.808

100,0
92,3

100,0
100,0

28,6
28,0

35,8
34,0

336,8
339,6

CAGEPA

400.002

115.933

95,6

99,0

39,5

40,3

346,4

646.673

175.331

100,0

100,0

24,8

28,9

348,5

312.206

100.871

84,8

98,6

30,9

36,7

348,9

673.255

178.550

100,0

100,0

29,9

36,0

352,5

DEPTO.
MUNICIPAL
C. O. DES. E
SANEAMENTO
SABESP
SERVIÇO
AUTÔNOMO
CAGECE
COMPESA
DEPTO.
MUNICIPAL
SERVIÇO
AUTÔNOMO
DEPTO.
MUNICIPAL
CAGEPA
DAE
SABESP
SANEPAR
SABESP
CORSAN
COPASA

DEPTO.
MUNICIPAL
ÁGUAS DE
Niterói (RJ)
NITERÓI
Teresópolis (RJ)
CEDAE
Governador
SERVIÇO
Valadares (MG)
AUTÔNOMO
Recife (PE)
COMPESA
Volta Redonda
SERVIÇO
(RJ)
AUTÔNOMO
CIA. ÁGUAS DE
Joinville (SC)
JOINVILLE
Teresina (PI)
AGESPISA
Belém (PA)
COSANPA
Florianópolis (SC) CASAN
Vitória (ES)
CESAN
Natal (RN)
CAERN
Mossoró (RN)
CAERN
Boa Vista (RR)
CAER
Quixeramobim
SERVIÇO
(CE)
AUTÔNOMO
MANAUS
Manaus (AM)
AMBIENTAL
Aracaju (SE)
DESO
Rio de Janeiro (RJ) CEDAE
Salvador (BA)
EMBASA
Bauru (SP)

AG001 População
Atendida
(hab.)

441.471

122.461

100,0

100,0

53,5

40,1

364,4

2.320.857
239.848

632.789
65.747

100,0
100,0

100,0
97,5

30,8
35,4

42,0
46,3

368,5
381,7

216.316

89.267

90,2

100,0

39,8

39,8

399,5

207.459

52.643

99,9

98,5

44,5

42,3

402,4

1.467.816

284.582

71,1

96,2

35,7

26,3

405,3

733.346
387.142
433.023
1.848.946
11.727.298
261.221

185.689
105.848
66.933
464.179
2.851.875
60.978

87,5
99,8
100,0
100,0
100,0
ND

95,6
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4

40,0
30,9
15,7
30,1
29,2
53,1

39,9
35,1
20,8
39,3
35,8
38,6

407,6
411,2
417,2
418,3
427,0
431,1

2.479.165

578.160

100,0

100,0

34,0

36,5

438,0

353.113

129.221

100,0

100,0

42,5

46,1

456,1

494.200

87.540

100,0

89,3

15,9

26,5

465,4

148.127

27.807

zero

99,0

30,5

30,5

492,1

274.092

82.330

95,0

99,5

42,1

49,5

504,0

1.327.300

306.103

97,1

87,0

37,8

49,8

513,7

261.403

75.266

92,8

99,2

40,8

40,9

524,6

538.420

137.832

100,0

100,0

40,6

47,0

569,1

776.233
859.595
453.285
335.664
809.455
262.780
301.957

241.618
187.547
95.104
56.897
196.424
66.894
77.567

89,4
29,3
2,9
100,0
59,5
37,9
58,5

95,2
50,8
97,4
88,1
85,6
57,6
66,9

48,5
40,7
24,6
23,1
45,9
53,7
53,9

53,7
48,1
33,7
29,8
54,9
60,6
54,5

578,0
583,7
612,8
621,7
653,5
666,2
673,3

55.686

17.476

96,6

99,7

55,4

64,8

683,6

1.641.405

360.249

100,0

83,2

70,2

48,2

747,2

609.456
5.874.342
2.694.672

174.192
992.693
502.455

100,0
99,5
93,7

99,3
69,2
92,3

48,4
52,1
50,0

54,8
28,5
52,4

749,1
804,3
841,8
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Tabela 2 – Dados de perdas de cidades do Brasil – SNIS (continuação).
AG001 AG002 Local
Operadora
População
Ligações
Atendida
Ativas
(hab.)
(nº)
Maceió (AL)
CASAL
943.410
134.839
Rio Branco (AC)
DEPASA
174.915
46.139
São Luís (MA)
CAEMA
950.147
201.350
Cuiabá (MT)
CAB CUIABÁ
530.095
138.645
Porto Velho (RO) CAERD
149.244
36.428
Macapá (AP)
CAESA
169.745
39.379
(*) AG004(Ligações ativas micromedidas)/AG002(Ligações ativas)

Contexto
IN011 Índice de
Macromedição
(%)
57,4
97,1
zero
65,0
zero
zero

Em termos de expectativas no Brasil, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013) propôs metas para
o indicador de perdas na distribuição para cada
região, conforme mostrado na Tabela 3. Dado o
quadro atual do país, é cabível a preocupação
se os recursos requeridos para atingir as metas
previstas serão adequadamente provisionados.

Norte
Nordeste
Sudoeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil

87,5
72,4
27,5
85,1
81,4
30,0

Indicadores de Perdas
IN013 - Índice IN049 - Índice IN051 - Índice
de Perdas de
de Perdas na de Perdas por
Faturamento
Distribuição
Ligação
(%)
(%)
(L/lig.dia)
59,5
61,3
914,5
60,2
60,2
927,5
67,2
67,2
1.272,0
62,9
67,3
1.289,0
68,9
70,3
1.709,0
73,9
73,6
2.731,0

Por sua vez, a Tabela 4 reúne informações sobre o indicador de perdas em algumas cidades
do mundo (SWAN, 2011; GIESEMANN, 2014;
BETTIG, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou identificar os elementos
mais importantes para a qualificação e estruturação de Programas de Controle de Perdas nas redes
de distribuição de água, à luz de conceitos e metodologias atualmente em uso.

Tabela 3 – Metas do PLANSAB.
Região

(*) Índice de
Hidrometração
(%)

Metas - Índice de Perdas na Distribuição (%)
2010
2018
2023
2033
51
45
41
33
51
44
41
33
34
33
32
29
35
33
32
29
34
32
31
29
39
36
34
31

A grande maioria desses conceitos e metodologias é de desenvolvimento recente, fruto de profícuo trabalho elaborado pela IWA. Às companhias
ou operadoras de água, cabe trazer subsídios ao
aprimoramento das metodologias, uma vez que

Tabela 4 – Indicadores de perdas de várias cidades do mundo.
Até 10%
Cidade
Melbourne

IP (%)
3,0

Entre 10 e 20%
Cidade
IP (%)
Milão
10,4

Índice de Perdas (%)
Entre 20 e 30%
Entre 30 e 40%
Cidade
IP (%)
Cidade
IP (%)
Oslo
22,0
Guadalajara
33,7

Cidade
Bogotá

Acima de 40%
IP (%)
41,0

Copenhague

4,0

Madrid

12,0

Chicago

24,0

Bangcok

34,0

Glasgow

44,0

Singapura
Amsterdan
Osaka
Tóquio
Viena
Nova York

4,0
6,0
7,0
8,0
8,5
10,0

Genebra
Estocolmo
Budapeste
Helsinque
Shangai
Pequim (1)
Barcelona
Varsóvia

13,7
15,0
16,5
17,0
17,0
18,0
19,0
20,0

Hong Kong
Santiago
Seul
Londres
Istambul

25,0
25,0
25,0
28,0
30,0

Nairobi
Kuala Lumpur
Nápoles
Bangalore
Cid. do México
Lima
Roma
São Paulo
Dublin
Montreal

34,0
35,0
35,0
36,0
37,0
37,0
37,8
38,0
40,0
40,0

Hanoi
Bucareste
Jakarta
Delhi
B. Aires (2)

44,0
46,0
51,0
53,0
43,4

Fontes: (1) Giesemann and Ping, 2014; (2) Bettig, 2012
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são um perfeito e permanente laboratório em
escala 1:1.
Há um longo caminho a percorrer na redução e
controle das perdas no Brasil, a despeito de significativos avanços obtidos em várias localidades.
Esperam-se progressos pelo setor produtivo (já
em curso) na constituição, resistência e trabalhabilidade das tubulações de água de redes e ramais, bem como na concepção dos medidores de
água (afinal, as duas mais importantes “origens”
das perdas), além da adequada aplicação desses
desenvolvimentos pelas companhias ou operadoras de água e suas subcontratadas.

COMITÊ DA BACIA DO ALTO TIETÊ/FUSP. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, São Paulo, 2009
EUROPEAN COMMISSION - Good Practices on Leakage Management - EU Reference Document, 2015
FRAUENDORFER, R. and LIEMBERGER, R. The Issues and Chalenges of Reducing Non-Revenue Water, Asian Development Bank,
2010
GIESEMANN, M. and PING, Z. S. Non-Revenue Water Action Plan
for Beijing, IWA Waterloss – 2014, Vienna, 2014
INSTITUTO ARAGONES DE ESTADISTICA. Usos del Agua para
Abastecimiento, 2014
KINGDOM, B. et al. The Challenge of Reducing Non-Revenue
Water in Developing Countries – How the Private Sector Can

Para concluir, fica o registro de uma resposta dada
pelo engenheiro britânico Allan Lambert, integrante dos grupos de trabalho da IWA e a maior
autoridade mundial nas questões ligadas às perdas reais. Perguntado sobre qual a melhor forma
de reduzir e controlar as perdas de água e os passos requeridos, ele disse (LAMBERT, 2013):

Help: A Look at Performance-Based Service Contracting, Banco

O primeiro passo é ser honesto e admitir que você

RODRIGUES DA COSTA Jr., N. Combate às Perdas de Água - Uni-

tem um problema; daí então começar a quantificar

dade de Negócio Leste - SABESP. 6º Encontro Técnico Interam-

esse problema e priorizar a sequência mais adequa-

ericano de Alto Nível. AIDIS, São Paulo, 2013

da de ações para a situação de cada sistema. Não
tenha medo de ouvir e aprender a partir da experiência da sua equipe e de outras pessoas. Não há

Mundial, 2006
LAMBERT, A. Don’t Be Afraid to Listen to, Learn from Experiences of your Team and Other People (Interview), Water Loss
Detectives, nº 5, March 2013
MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, 2013

SHIMOMURA, M. Sound Management for NRW Control – Turn a
Vicious Circle into a Virtuous One, Seminário SABESP, 2013

‘tiro certeiro’, nem soluções mágicas, somente pro-

SILVA Jr., E. G. e CABRAL, R. C. Indicador de Vulnerabilidade da

gresso gradual obtido por métodos racionais, apli-

Infraestrutura - Uma Proposta para o Diagnóstico e Tomada de

cados por profissionais dedicados, e apoiados por

Decisões no Combate às Perdas Reais, Revista Saneas, AESABE-

uma administração que verdadeiramente reconhe-

SP, nº 55, Abril a Julho de 2015

ce que a gestão das perdas é uma atividade contí-

SNIS - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEA-

nua, e para sempre.

Assim, bem resumido...
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Biogás de aterro sanitário: análise de
duas medidas mitigadoras das mudanças
climáticas sob a perspectiva do mecanismo
de desenvolvimento limpo
Landfill biogas: analysis of two mitigation measures from
the perspective of the clean development mechanism
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Resumo
Este trabalho analisou comparativamente duas alternativas mitigadoras de Gases do Efeito Estufa (GEEs),
decorrentes da emissão do biogás de aterro sanitário (geração de energia elétrica e combustão em flares), à
luz do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Os resultados evidenciaram a viabilidade técnica e econômica de ambas as medidas redutoras de gases poluentes, destacando a opção de queima de gás metano,
por exigir custos de investimento bem inferiores em relação à utilização de metano para geração de eletricidade, enquanto aufere significativa receita com a venda dos créditos de carbono. Os resultados obtidos estão
compatíveis com os estudos realizados pelo Banco Mundial (2005) e por Vanzin (2006). As duas medidas
redutoras de GEEs trariam contribuições como a redução de emissões de aproximadamente 9,3 milhões de
toneladas de dióxido de carbono e diversificação da matriz energética nacional.
Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Biogás. Aterro sanitário. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Abstract
This study analyses comparatively two mitigation alternatives of Greenhouse Gases (GHGs), resulting from the
landfill biogas emissions (power generation and combustion in flares), through the perspective of the Clean Development Mechanism (CDM). The results demonstrated a technical and economic feasibility of both reductive
measures of greenhouse gases, emphasizing the option of methane gas combustion by requiring much lower
investment costs than the use of methane for electricity generation, while it earns significant revenue from the
sale of carbon credits. The results are consistent with studies from the World Bank (2005) and Vanzin (2006).
The contributions of these two GHGs reductive measures would bring contributions as the reduction of emissions
in approximately 9.3 million tons of carbon dioxide and diversification of the national energy matrix.

Keywords: Municipal solid waste. Biogas. Landfill. Clean development mechanism.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Os resíduos sólidos no brasil e o biogás de
aterro
O montante significativo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) produzidos no país, principalmente nos
grandes centros urbanos, constitui problemática comum para gestores públicos e para a sociedade. Com
produção diária de cerca de 260 mil toneladas (IBGE,
2010), aliada à crescente escassez de áreas para a
destinação apropriada, constata-se que grande porcentagem de toda essa quantidade de resíduos não
está sendo tratada nem disposta corretamente.
O gerenciamento dos resíduos sólidos nas áreas
urbanas baseou-se, historicamente, em coleta e
afastamento. Ao longo do tempo, as administrações municipais ou locais equivalentes passaram a
prestar o serviço de coleta e afastamento (PHILIPPI
JR; AGUIAR, 2005). Nas regiões metropolitanas, existe a tendência de esgotaram-se mais rapidamente
os espaços destinados a aterros sanitários. Consequentemente, pode haver elevação dos custos de
disposição final, seja pelo aumento das distâncias
de transporte, seja pelos custos de novas áreas, seja
pela introdução de outros processos tecnológicos,
como a incineração (PHILIPPI JR; AGUIAR, 2005).
No Brasil, os RSUs apresentam a seguinte destinação final: 27,7% em aterros sanitários, 22,5% em
aterros controlados e 50,8% em vazadouros a céu
aberto (IBGE, 2010). Destaca-se que os aterros
sanitários são a forma apropriada para disposição
dos resíduos, pois atendem a normas técnicas de
engenharia e a legislações que visam à redução
dos impactos ao meio ambiente.
Em lixões, aterros controlados e sanitários, os
resíduos sólidos, em virtude de processos de decomposição da sua parcela orgânica, lançam na
atmosfera o biogás. Este, de acordo com Oliveira (2000), apresenta composição molar de 4055% de metano, 35-50% de dióxido de carbono
e 0-20% de nitrogênio. O biogás de aterro possui
22
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poder calorífico (mormente em razão do metano)
de 14,9 a 20,5 MJ/m3 ou cerca de 5.800 kcal/m3.
1.2 As mudanças climáticas
Os gases componentes do biogás gerado a partir
da degradação dos RSUs possuem a propriedade
de reter parte da radiação solar (infravermelha)
refletida pela Terra, impedindo-a de dispersar-se
em direção ao espaço e formando, assim, uma espécie de estufa, sendo classificados como Gases
de Efeito Estufa (GEEs).
A influência humana nas mudanças pelas quais
atravessa o clima é clara. As emissões de GEEs antrópicas aumentaram sobremaneira desde a era
pré-industrial, resultantes do desenvolvimento
econômico e do crescimento populacional, e estão
no nível mais elevado desde então. Isso ocasionou
o lançamento na atmosfera de dióxido de carbono,
metano e óxido nitroso em montantes sem precedentes nos últimos 800 mil anos (IPCC, 2014).
As graves mudanças climáticas advindas dessa
fenomenologia (efeito estufa), que se traduzem
em elevação global da temperatura do planeta,
aumento do nível dos mares, derretimento das
geleiras e perda da biodiversidade dos ecossistemas, trouxeram luz para o tema e motivaram a
adoção de ações efetivas da comunidade internacional. A reunião de esforços convergiu para a
assunção de um tratado multilateral, denominado
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Esta, ante a constatação de que as anomalias por que passa o meio
ambiente revestiam-se de grande importância,
definiu as responsabilidades a ser levadas a cabo
pelos países desenvolvidos e pelos países em desenvolvimento.
Os países signatários da CQNUMC, mediante processos de reuniões nas quais se debatiam critérios, diretrizes e propostas a respeito da temática
clima, fizeram emergir um instrumento formal de
âmbito internacional, conhecido como Protocojaneiro
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lo de Quioto. Este estabeleceu que as nações industrializadas deveriam reduzir suas emissões de
GEEs em pelo menos 5%, objetivando retornar aos
níveis observados no ano de 1990 e subvertendo
um processo de elevação nas emissões originadas
dessas pátrias datado de aproximadamente 150
anos (MCT, 1998).
O Protocolo de Quioto imputou metas quantificadas de redução dos índices de GEEs na atmosfera
somente para os países desenvolvidos signatários. Para tanto, com o intuito de obter êxito na
minoração do lançamento desses gases poluentes e tendo ciência também dos obstáculos a ser
enfrentados pelos países desenvolvidos, previu
um instrumento de flexibilização, denominado
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O
MDL resolveu que nações desenvolvidas e com
dificuldades de implementar medidas internas de
minoração da emissão de GEEs poderiam investir
em projetos de igual teor em países em desenvolvimento ou adquirir destes as respectivas Reduções Certificadas de Emissão (RCEs) ou créditos de
carbono. As RCEs correspondem a uma tonelada
de dióxido de carbono e constituem títulos que
podem ser transacionados em bolsas de valores,
leilões e entre países no mercado de carbono.
Citam-se como medidas redutoras de GEEs em
aterros sanitários o aproveitamento para geração
de energia elétrica a partir do biogás e a combustão desse gás em dutos especiais (flares).
1.3 O mercado de carbono
O mercado de carbono consiste em um ambiente
de troca, regulado pelo MDL, o qual permite que
países com elevadas emissões de carbono comprem o “excedente” das cotas de nações que produzem menos dióxido de carbono (BRASIL, 2012).
No Brasil, a comercialização dos créditos de carbono é feita por meio de leilões, promovidos pela
BM&FBOVESPA, a pedido de entidades públicas ou
privadas. O regramento de cada leilão é divulgado
em anúncios públicos e editais (BRASIL, 2012).
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Os Estados Unidos possuem algumas instituições
que realizam negociações de compra e venda de
RCEs, entre elas, a Chicago Climate Exchange
(CCX) – em português, Bolsa do Clima de Chicago
–, Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) – em
português, Iniciativa Regional de Gases do Efeito
Estufa – e a Western Climate Initiative (WCI) – em
português, Iniciativa Climática do Oeste. No mercado da União Europeia, a estrutura compreende
31 países do continente, cobrindo 45% das emissões de GEEs da Europa (BRASIL, 2012).
1.4 A geração de eletricidade a partir do biogás
de aterro e a matriz energética nacional
O biogás é um gás úmido, com concentrações variáveis que devem ser consideradas no projeto de
um sistema de aproveitamento desse gás. A alta
umidade pode causar problemas na coleta do biogás por meio das tubulações. Alguns dos gases
componentes do biogás, em combinação com a
umidade, podem provocar corrosão dos equipamentos. Dependendo da aplicação, o biogás bruto pode requerer algum tipo de processamento
(BANCO MUNDIAL, 2004).
A seguir, apresenta-se a classificação do biogás em
três categorias, conforme o nível de pré-tratamento/
processamento requerido, e citam-se as respectivas
aplicações energéticas (BANCO MUNDIAL, 2004):
• combustível de baixo grau: requer processamento mínimo, envolvendo câmara de remoção de condensado com parte do sistema de
coleta de biogás, a fim de reduzir a quantidade
de umidade no fluxo de gás. Pode ser utilizado
como combustível para caldeira, a fim de produzir vapor para aquecimento ou geração de
eletricidade por meio de turbinas;
• combustível de médio grau: dispositivos adicionais de tratamento são empregados para
extrair mais umidade (com contaminantes)
e partículas finas. O processo compreende
compressão e refrigeração do biogás e/ou
tratamento químico ou físico para remoção
Revista DAE
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de umidade e de gases, como mercaptanos,

de hidrogênio e compostos orgânicos voláteis.

compostos de enxofre, siloxanos e compostos

Abrange ainda compressão para desidratação

orgânicos voláteis. Pode ser utilizado em cal-

do gás. Pode ser utilizado em células de com-

deiras industriais, secadores ou fornos a gás
(aquecimento) e motores recíprocos de combustão interna ou turbinas a gás (eletricidade);
• combustível de alto grau: envolve extensivo
pré-tratamento para separar do metano dió-

bustível, para geração de eletricidade, em veículos automotores e em gasodutos, em substituição ao gás natural.
Classificam-se como aterros energéticos aqueles

xido de carbono e outros gases constituintes

que realizam a conversão energética do biogás.

principais e para remover impurezas, incluindo

O Quadro 1 reúne aterros no Brasil que possuem

mercaptanos, compostos de enxofre, sulfureto

projeto de aproveitamento do biogás.

Quadro 1 – Aterros energéticos no Brasil.
Estado

Aterro

Potência elétrica estimada (MW)

Amazonas

Manaus

2,00

Pará

Aurá

5,98

Paraíba

Probiogás

4,18

Bahia
Espírito Santo
Rio de Janeiro

São Paulo

Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Canabrava

4,25

Veja Bahia

16,43

CTRVV

1,61

Marca

17,76

Gramacho

Acima de 40,00

Nova Gerar

6,35

Alto Tietê

2,00

Anaconda

2,30

Bandeirantes

25,40

Caieiras

14,56

Embralixo/Araúna

1,32

Estre/Santos

4,66

Estre/Itapevi

2,12

Lara/Mauá

20,45

Onyx Sasa

1,78

Paulínia

4,21

Pedreira

2,14

Quitaúna

2,25

São João

20,95

Tecipar – Progat

2,00

Urbam – Arauna

2,32

Florianópolis/Biguaçu

2,60

Icara/Santec

2,99

Sil

6,58

Fonte: CETESB; SMA-SP (2010).
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A estrutura energética brasileira apresenta esta
diagramação (por fonte): hídrica (76,9%), gás natural (7,9%), biomassa (6,8%), derivados de petróleo (3,3%), nuclear (2,7%), carvão (1,6%) e eólica
(0,9%) (EPE, 2013). O biogás, em cuja composição
há metano, gás com características combustíveis,
pode ser aproveitado para finalidade energética, contribuindo para o fortalecimento da matriz
energética nacional e reduzindo a dependência
do país relativamente ao modal hidráulico.
O Brasil é uma nação que se destaca por sua diversidade de fontes a partir das quais se pode gerar
energia elétrica, como hidráulica, térmica, eólica,
solar e biomassa, possibilitando ao país blindarse contra eventuais deficiências de componentes
do espectro da matriz energética (aumentando o
grau de confiabilidade do sistema), além de fortalecer a oferta interna de energia para demandas
e usos futuros.
1.5 Objetivo
Este trabalho propõe-se a realizar uma avaliação
econômica entre duas medidas mitigadoras de
GEEs em aterros sanitários: geração de energia
elétrica a partir do biogás e combustão deste em
flares, considerando-as enquadradas como atividades de MDL.
2 METODOLOGIA
2.1 Estudo de caso: Aterro Sanitário
Metropolitano Oeste em Caucaia (ASMOC)
O ASMOC localiza-se na rodovia BR 020, no município de Caucaia/CE, e recebe resíduos dessa cidade e de Fortaleza/CE. A natureza dos RSUs dispostos é doméstica, industrial (classe II) e pública
(varrição, poda de árvores). Apresenta área total
de 123 hectares, dos quais 78 hectares destinamse ao recebimento dos RSUs. A taxa de deposição
de lixo no aterro é de aproximadamente 3.600 toneladas.dia-1.
A Tabela 1 traz o histórico de RSU que deu entrada no ASMOC, desde a abertura (1992) até o fejaneiro
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chamento (consideração de fechamento da atual
área de disposição de resíduos em 2010).
O aumento notório da quantidade de RSUs disposta no aterro observado a partir do ano de
1998 deve-se ao fato de que, até 1997, o ASMOC
recebia somente os resíduos do município de
Caucaia/CE e, nos anos posteriores, passou a ser
também a destinação final dos RSUs da cidade de
Fortaleza/CE.
Tabela 1 – Fluxo de RSUs depositados no ASMOC.
Ano

Resíduos sólidos (tonelada/ano)

1992

40.000

1993

40.000

1994

40.000

1995

40.000

1996

40.000

1997

40.000

1998

1.065.169

1999

1.012.934

2000

1.113.743

2001

1.055.160

2002

1.004.630

2003

864.737

2004

730.067

2005

944.083

2006

1.062.288

2007

1.188.843

2008

1.186.655

2009

1.436.782

2010

1.739.632

Fonte: ACFOR; EMLURB; ECOFOR (2010).

2.2 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica
(EVTE)

2.2.1 Análise técnica do uso de biogás
do ASMOC
a) Estimativa da geração de biogás e da potência
disponível no ASMOC
A avaliação da viabilidade técnica da utilização do
biogás, obtido a partir da decomposição anaeróbia
dos RSUs dispostos no aterro, foi realizada por meio
do uso do programa Biogás – Geração e Uso EnerRevista DAE
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gético (Aterros-Versão 1.0). O programa, parte do
convênio entre a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (Cetesb), a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA-SP) e o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), realiza, entre
outras análises, estimativas de geração de biogás,
baseando-se no histórico dos resíduos sólidos lá
depositados, e também da potência disponível mediante a conversão energética do biogás existente.
Adotaram-se para as variáveis seguintes, necessárias às inferências do software, estes valores
médios: constante de decaimento (k = 0,08) e potencial de geração de metano (L0 = 0,12 m³ CH4
biogás/kg RSU). Considerou-se a eficiência do sistema de coleta de biogás em 75%.
b) Escolha da tecnologia de geração de eletricidade
A produção de energia elétrica dá-se pela utilização de motores recíprocos de combustão interna
associados a conjuntos de geradores. Os motores possuem comparativamente menor custo por
quilowatt e maior eficiência que a maioria das turbinas a gás e oferecem, ainda, como vantagem a
flexibilidade para futuras expansões ou reduções
do sistema, levando em consideração as incertezas quanto a produções futuras de biogás. Os
custos dos grupos geradores compõem 40% a
60% dos custos totais do investimento no projeto
de geração de energia a partir do biogás (BANCO
MUNDIAL, 2004).
Assim, admite-se que cerca de 50% dos custos
totais dizem respeito à infraestrutura de coleta e
captação de biogás e os outros 50% referem-se
ao sistema de geração de energia elétrica.

2.2.2 Análise econômica
Procedeu-se à análise do conjunto de investimentos para a consecução das duas medidas mitigadoras de GEEs, compreendendo os custos para a
construção de uma usina de geração de energia
elétrica (na alternativa do uso de biogás para fins
energéticos), para a implantação da infraestrutu26
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ra para extração e coleta de biogás, bem como dos
métodos de financiamento do fluxo de caixa (envolvendo o balanço entre receitas e despesas), e,
por fim, para a avaliação econômica e financeira.
Considerou-se financiamento integral por meio
do Banco Mundial, procedendo à metodologia do
Sistema de Amortização Constante (SAC) para o
reembolso do investimento. Para o EVTE, a avaliação foi realizada tendo como base os parâmetros Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de
Retorno (TIR)1. Empregou-se, para a obtenção do
valor presente das entradas e saídas, como também para estabelecer relação de comparação com
a TIR, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) como
taxa de desconto (trazer ao valor presente) (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010).
Tendo como base os estudos conduzidos pelo
Banco Mundial (2005) sobre a viabilidade do
aproveitamento energético do biogás dos aterros
de Muribeca (Pernambuco) e Gramacho (Rio de
Janeiro), adotaram-se a TMA de 8% e o horizonte
para pagamento de 15 anos (período compreendido entre 2010 e 2025).
A viabilidade das medidas, então, foi avaliada em
consonância com o esquema apresentado a seguir.
Para o VPL:
• maior que zero: indicação positiva da atratividade para investimento do projeto;
• igual a zero: demonstração da indiferença em
relação ao investimento no projeto (investir ou
não conduz ao mesmo resultado);
• menor que zero: denotação do caráter desfavorável do investimento no projeto.
1

O VPL consiste em calcular o valor presente das diversas
parcelas do fluxo de caixa para somá-lo ao valor do
investimento inicial de cada alternativa a certa taxa de
desconto; já a TIR corresponde à taxa necessária para
zerar o valor presente dos fluxos de caixa das alternativas
(CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010).
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Para a TIR:
• maior que a TMA: representação do grau positivo da atratividade para investimento do projeto;
• igual à TMA: grau de indiferença no que tange
ao investimento no projeto;
• menor que a TMA: indicativo da não receptibilidade para investimento no projeto.
a) Procedimento para o cálculo do investimento total
do sistema de extração e coleta do biogás e da implantação da usina de energia elétrica do ASMOC
Utilizou-se, para o cálculo do custo total do investimento no sistema de coleta de biogás e na
construção de uma usina de geração de energia elétrica, a metodologia elaborada por Vanzin
(2006), a qual se baseia em estudos realizados
pelo Banco Mundial de viabilidade de recuperação
e aproveitamento energético de biogás dos aterros: Muribeca (Pernambuco), Gramacho (Rio de
Janeiro), Montevidéu (Uruguai), Queretaro (México), Chihuahua (México), Huyacoloro (Peru), El
Combeima (Colômbia), La Esmeralda (Colômbia) e
El Carrasco (Colômbia).
Vanzin (2006) reuniu, em um banco de dados, os valores de custos atinentes à geração de eletricidade, à
infraestrutura de captação do biogás e à capacidade
de disposição de resíduos sólidos dos aterros supracitados, obtendo como resultado a Equação 1:
Investimento (milhões US$) =
0,08032049 + 0,9616 x (potência MW)

(Equação 1)
Essa expressão exprime o valor do investimento
total do sistema de coleta do biogás e da implantação da usina de geração de eletricidade, relacionando-o ao valor da potência da usina de energia.
b) Considerações acerca da estimativa dos custos
do sistema de coleta de biogás, da usina de geração de eletricidade e dos valores dos parâmetros quilowatt de energia elétrica e créditos
de carbono
janeiro
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Os custos atinentes à implantação do sistema de
coleta de gás e da usina de energia adotados basearam-se nos estudos do Banco Mundial (2005)
sobre a viabilidade do aproveitamento energético
do biogás dos aterros de Muribeca (Pernambuco) e Gramacho (Rio de Janeiro). Os valores foram
convertidos para moeda nacional e atualizados
pela inflação acumulada do período (até 2010,
ano de fechamento do aterro).
Os estudos de viabilidade trabalham com projeções
futuras, mas consideram que todos os valores são
computados a preços constantes e estão referidos
a uma mesma data-base. Assume-se, portanto,
que a inflação de preços não afetará os resultados
do estudo em longo prazo (DOS ANJOS JR, 2011).
Adotaram-se, para o preço do quilowatt de energia, os valores resultantes do segundo leilão de
fontes alternativas.
Para as RCEs, os preços assumidos foram extraídos de cotações em bolsas de valores e leilões que
comercializam os créditos de carbono.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Alternativa 1: utilização do biogás para
geração de eletricidade

3.1.1 Geração de biogás no ASMOC
Estimou-se a quantidade de gás metano produzida no ASMOC desde o período de sua abertura
(1992) até o seu fechamento (2010), conforme
ilustra a Figura 1.
Destaca-se que o pico máximo de produção de metano ocorre na data de fechamento do aterro, ano
no qual encerrou suas operações de recebimento
de resíduos sólidos, e apresenta decrescimento
exponencial ao longo dos anos que se seguiram. A
curva em azul representa o montante de metano
advindo da decomposição dos RSUs lá dispostos e
a correspondente em vermelho, a quantidade que
efetivamente é coletada (a uma taxa de 75%).
Revista DAE
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Figura 1 – Curva de geração de gás metano no ASMOC.

3.1.2 Potência disponível no ASMOC
Avaliou-se a potência disponível no aterro mediante a conversão energética da vazão de metano coletada, como pode ser analisado na Figura 2.
Ressalta-se o fato de que a curva possui simetria
e proporcionalidade com a respectiva curva de vazão de metano, apresentando idêntico comportamento (pico máximo de potência no ano de fecha-

3.1.3 Investimento na infraestrutura de
captação e coleta de biogás e de construção da
usina de geração de energia elétrica
Dada a potência da usina de energia elétrica, considerando que os custos totais dividem-se aproximadamente em 50% para o sistema de extração
de biogás e 50% para a geração de eletricidade,
calculou-se o valor do aporte financeiro necessá-

mento do aterro, decaindo exponencialmente ao

rio para a consecução da medida de geração de

longo dos anos subsequentes).

energia a partir do biogás do ASMOC (Tabela 2).

Optou-se pela instalação de uma planta de ge-

O valor total do investimento perfaz R$ 103,26 mi-

ração de energia elétrica cuja potência é de 16,5

lhões, dos quais R$ 51,63 milhões correspondem ao

MW (16.500 kW), possibilitando o uso da usina a

sistema de captação e coleta de biogás e R$ 51,63

plena carga durante o intervalo de 2010 a 2025.

milhões, à construção da usina de energia elétrica.
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Figura 2 – Curva da potência disponível no ASMOC.

Tabela 2 – SAC do aproveitamento energético dos RSUs do ASMOC.
Período

Saldo devedor

Prestação

Amortização

Juros

0

103.256.371,97

1

96.372.613,83

15.144.267,89

6.883.758,13

8.260.509,76

2

89.488.855,70

14.593.567,24

6.883.758,13

7.709.809,11

3

82.605.097,57

14.042.866,59

6.883.758,13

7.159.108,46

4

75.721.339,44

13.492.165,94

6.883.758,13

6.608.407,81

5

68.837.581,31

12.941.465,29

6.883.758,13

6.057.707,16

6

61.953.823,18

12.390.764,64

6.883.758,13

5.507.006,50

7

55.070.065,05

11.840.063,99

6.883.758,13

4.956.305,85

8

48.186.306,92

11.289.363,33

6.883.758,13

4.405.605,20

9

41.302.548,79

10.738.662,68

6.883.758,13

3.854.904,55

10

34.418.790,66

10.187.962,03

6.883.758,13

3.304.203,90

11

27.535.032,52

9.637.261,38

6.883.758,13

2.753.503,25

12

20.651.274,39

9.086.560,73

6.883.758,13

2.202.802,60

13

13.767.516,26

8.535.860,08

6.883.758,13

1.652.101,95

14

6.883.758,13

7.985.159,43

6.883.758,13

1.101.401,30

15

0

7.434.458,78

6.883.758,13

550.700,65
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3.2 Alternativa 2: combustão do biogás

a) linha de base: corresponde ao cenário que

3.2.1 Investimento na infraestrutura de
captação e coleta de biogás

reúne as emissões de GEEs que ocorreriam anteriormente à implantação do projeto. No ASMOC,

Os custos envolvidos na medida de queima do
biogás compreendem a implantação do sistema
de extração e coleta, correspondendo a 50% do
investimento total necessário à instalação de uma
planta energética no ASMOC, isto é, R$ 51,63 milhões (Tabela 3).
3.3 Critérios para enquadramento de projeto
como atividade de MDL
Um projeto, para ser elegível como atividade de
MDL, deve atender a alguns critérios, quais sejam: linha de base, adicionalidade e viabilidade econômica
condicionada aos recursos dos créditos de carbono.
Assim, as medidas de mitigação de GEEs dos RSUs
do ASMOC apresentaram para as condicionantes
supramencionadas os seguintes resultados:

ocorre a emissão parcial de biogás para a atmosfera, sendo uma fração dele queimada com certa
periodicidade em drenos;
b) adicionalidade: refere-se ao fato de o empreendimento proposto ser efetivo na tarefa de redução
de gases poluentes. As medidas de mitigação de
GEEs dos RSUs do ASMOC registrariam, no período de 2010 a 2025, reduções de emissão na atmosfera de 442 mil metros cúbicos de metano,
correspondendo a 9,3 milhões de toneladas de
dióxido de carbono;
c) viabilidade econômica vinculada à obtenção de
receita dos créditos de carbono: certifica que o
empreendimento seria levado a efeito tão somente após a contabilização dos recursos extras das

Tabela 3 – SAC da combustão do biogás do ASMOC.
Período

Saldo devedor

0

51.628.185,98

1

30

Prestação

Amortização

Juros

48.186.306,92

7.572.133,94

3.441.879,07

4.130.254,88

2

44.744.427,85

7.296.783,62

3.441.879,07

3.854.904,55

3

41.302.548,79

7.021.433,29

3.441.879,07

3.579.554,23

4

37.860.669,72

6.746.082,97

3.441.879,07

3.304.203,90

5

34.418.790,66

6.470.732,64

3.441.879,07

3.028.853,58

6

30.976.911,59

6.195.382,32

3.441.879,07

2.753.503,25

7

27.535.032,52

5.920.031,99

3.441.879,07

2.478.152,93

8

24.093.153,46

5.644.681,67

3.441.879,07

2.202.802,60

9

20.651.274,39

5.369.331,34

3.441.879,07

1.927.452,28

10

17.209.395,33

5.093.981,02

3.441.879,07

1.652.101,95

11

13.767.516,26

4.818.630,69

3.441.879,07

1.376.751,63

12

10.325.637,20

4.543.280,37

3.441.879,07

1.101.401,30

13

6.883.758,13

4.267.930,04

3.441.879,07

826.050,98

14

3.441.879,07

3.992.579,72

3.441.879,07

550.700,65

15

0

3.717.229,39

3.441.879,07

275.350,33
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RCEs. Simularam-se cenários para as duas medidas mitigadoras, considerando nos três primeiros,
no caso do emprego do biogás para gerar eletricidade (Tabela 4), apenas a receita da venda da
energia elétrica produzida e, nos demais, a venda
consorciada da energia com as RCEs.
Nos três primeiros cenários ensaiados, a análise do
investimento concluiu pela inviabilidade econômica, ou seja, a não atratividade da atividade à TMA
de 8% ao ano (todos apresentaram VPLs negativos
e TIRs inferiores à TMA). Por outro lado, os demais
cenários, cujas receitas provinham tanto da venda
da energia elétrica quanto dos créditos de carbono,
mostraram-se viáveis economicamente.
Para a alternativa de combustão do biogás, na Tabela 5, ensaiaram-se cenários considerando a receita obtida a partir da comercialização das RCEs.
Da simulação anterior, conclui-se pela atratividade econômica do empreendimento em todos os
cenários testados.

Tabela 5 – Avaliação econômica da combustão do
biogás do ASMOC.
Cenário

Valor das RCEs

TIR

VPL

I

R$

28,06

14,68%

R$ 15.187.485,41

II

R$

29,09

16,65%

R$ 19.899.082,50

III

R$

30,89

20,02%

R$ 28.098.614,69

4 CONCLUSÕES
Realizou-se análise econômica comparativa entre duas medidas mitigadoras de GEEs (conversão
do biogás para geração de eletricidade e queima
em flares) oriundos dos resíduos do ASMOC sob a
perspectiva do MDL.
A geração de eletricidade a partir do biogás mostrou-se inviável nos cenários que consideravam a
receita somente da venda da energia elétrica. Nas
demais simulações, que incluíam também os créditos de carbono, considerou-se a atividade viável,
variando, respectivamente, os valores de VPL e TIR
de R$ 2.447.379,32 e 8,41% (cenário IV – valores

Tabela 4 – Avaliação econômica do aproveitamento energético dos RSUs do ASMOC.
Cenário

Valor do kWh

Valor das RCEs

TIR

VPL

I

R$

0,10

-

-12,46%

(R$ 120.440.861,92)

II

R$

0,13

-

-6,35%

(R$ 95.217.945,04)

III

R$

0,15

-

-1,70%

(R$ 69.969.084,93)

IV

R$

0,10

R$

28,06

8,41%

R$ 2.447.379,32

V

R$

0,13

R$

28,06

12,57%

R$ 29.254.147,05

VI

R$

0,15

R$

28,06

16,29%

R$ 56.069.217,55

VII

R$

0,10

R$

29,09

9,21%

R$ 7.202.148,14

VIII

R$

0,13

R$

29,09

13,32%

R$ 34.017.218,64

IX

R$

0,15

R$

29,09

17,02%

R$ 60.832.289,15

X

R$

0,10

R$

30,89

10,59%

R$ 15.471.702,09

XI

R$

0,13

R$

30,89

14,63%

R$ 42.286.772,59

XII

R$

0,15

R$

30,89

18,30%

R$ 69.101.843,09
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pessimistas para venda da energia e das RCEs) a
R$ 69.101.843,09 e 18,30% (cenário XII – valores
otimistas para venda da energia e das RCEs).

BRASIL. MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT). Protocolo

A combustão do biogás, por sua vez, apresentou VPL e TIR variando, respectivamente, de R$
15.187.485,41 e 14,68% (cenário I – valor pessimista para a venda das RCEs) a R$ 28.098.614,69 e
20,02% (cenário III – valor otimista para a venda das
RCEs), sendo viável em todos os cenários ensaiados.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB).

Entre as medidas, destaca-se a opção de queima
de gás metano por exigir custos de investimento
bem inferiores em relação à utilização de metano para geração de eletricidade, enquanto aufere
significativa receita com a venda dos créditos de
carbono. Os resultados anteriores estão compatíveis com os estudos do Banco Mundial (2005) e de
Vanzin (2006).
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Resumo
A pesquisa de vazamentos não visíveis por métodos acústicos em sistemas de abastecimento de água é dependente do treinamento, da experiência e da capacidade auditiva dos técnicos. Contudo, os sinais acústicos
emitidos pelos vazamentos e transmitidos à superfície dos pavimentos possuem características espectrais
que podem ser utilizadas para identificação de vazamentos de água. O desenvolvimento de um sistema baseado no reconhecimento de padrões dos sinais acústicos, que opere de forma independente ou colaborativa
ao técnico, pode aumentar a eficiência do diagnóstico, além de reduzir custos com mão de obra e manutenção. Este trabalho apresenta uma Plataforma Digital de Pesquisa de Vazamentos (PDPV) desenvolvida para
gravar sinais acústicos de vazamentos, visando à criação de um banco de dados de sinais com informações
úteis à identificação de vazamentos de água. A potencialidade dessa plataforma é apresentada na forma de
estudos de situações com que os técnicos de pesquisa de vazamento se deparam constantemente.

Abstract
The non-visible leakage research by acoustic methods in water supply systems is dependent on the training,
experience and hearing ability of technicians. However, the acoustic signals transmitted by the leak and the surface of pavements have spectral characteristics that can be used to identify water leaks. The development of
a system based on recognition of acoustic signals patterns that operate independently or collaboratively to the
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technician, can increase the efficiency of diagnosis and reduce costs with labor and maintenance. This paper
presents a Digital Platform for Leaks Research (DPLR) developed to record acoustic signals leaks, seeking to
create a signal database with information relevant for identifying water leaks. The potential of this platform is
presented in the form of situations studies that the leak research technicians constantly face.

Introdução
A busca pela minimização das perdas reais de
água contempla quatro componentes principais
de gestão: gerenciamento da infraestrutura, gerenciamento de pressões, controle ativo de vazamentos e agilidade e qualidade dos reparos.
A atividade de pesquisa de vazamentos não visíveis em sistemas de abastecimento de água possui
caráter ativo, em contraposição ao caráter passivo, que se limita a reparar os vazamentos apenas
quando se tornam visíveis. A pesquisa de vazamentos não visíveis se fundamenta em princípios
acústicos, por meio de instrumentos, utilizados
em ordem crescente de complexidade operacional, como hastes de escuta, geofones eletrônicos,
correlacionadores e registradores de ruídos.
Toda essa atividade de pesquisa de vazamentos
está embasada num sistema de treinamento e
certificação de profissionais, de forma a regulamentar, valorizar e padronizar seu exercício. No
Brasil, era inicialmente guiada pelo procedimento PR-051 – Estanqueidade – Detecção de vazamentos não visíveis de líquidos sob pressão em
tubulações enterradas, da Associação Brasileira
de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI).
Atualmente, há uma norma técnica da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece os requisitos mínimos para execução das
pesquisas de vazamentos de água, a NBR 15183 –
Ensaios não destrutivos – estanqueidade para saneamento básico – procedimento para tubulações
pressurizadas (ABNT, 2010).
Nas empresas operadoras de sistemas de saneamento básico, essa atividade é exercida por
equipes próprias e, principalmente, por empresas
34
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terceirizadas que se especializaram na prestação
desse tipo de serviço. Normalmente, o serviço
de consertos e reparos de vazamentos apontados pela pesquisa é realizado por um prestador
de serviço distinto, cuja especialidade é voltada a
obras. Devido a esse caráter de terceirização, imediatamente decorrem dificuldades de fiscalização
do serviço, bem como critérios de remuneração
justos que englobem tanto os elementos quantitativos quanto a qualidade referente à assertividade da detecção do vazamento. Atualmente, o
apontamento de um possível ponto de vazamento
de água fica sujeito única e exclusivamente à avaliação desse tipo de profissional, que, a partir dos
conhecimentos obtidos em diferentes condições
de campo, identifica ou não esse tipo de situação.
No âmbito do acordo entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp), foi proposto na 1ª Chamada
de Propostas o Projeto de Pesquisa nº 10/507738, “Sistema Especialista para Detecção e Diagnóstico de Vazamentos em Redes Urbanas de Distribuição de Água”, justamente com o objetivo de
aumentar a assertividade da detecção de vazamentos. A ideia original desse projeto consistia no
desenvolvimento de três produtos: 1) um sistema
de gravação digital dos sinais de vazamento atualmente escutados pelos técnicos pela utilização do
geofone; 2) um banco de dados estruturado para
armazenar e gerenciar esses sinais; e 3) um sistema especialista para detecção de vazamentos
baseado em métodos de processamento de sinais
acústicos, reconhecimento de padrões estatísticos e sistemas de inferência. No entanto, logo no
início do projeto de pesquisa, constatou-se a faljaneiro
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ta de um banco de sinais acústicos de vazamento
de água. Assim, o foco foi direcionado principalmente ao desenvolvimento de uma plataforma
que fosse capaz de realizar as gravações de vazamento e agregar informações úteis à companhia
de saneamento, pois naquele momento não havia
equipamento disponível no mercado com esse intuito. Por esse motivo, o trabalho conjunto entre
a universidade e a companhia de saneamento foi
fundamental para o desenvolvimento de uma plataforma que atendesse a esses requisitos.
Uma vez desenvolvido um protótipo da plataforma,
foram iniciadas gravações de sons de vazamento por
uma equipe de pesquisa de vazamentos da companhia e as primeiras análises das características espectrais dos sinais começaram a ser realizadas. Este
artigo apresenta a plataforma desenvolvida para a
gravação de sinais de vazamento e sua aplicação em
campo, por meio de estudos de caso dos trabalhos
da equipe de pesquisa de vazamentos.
Objetivo
Introduzir e avaliar o conhecimento referente ao
reconhecimento de padrões de sinais acústicos
decorrentes de vazamento em sistema de abastecimento de água, por meio de processamento e
análise digital.

em que se parte para uma digitalização de sinais
acústicos, sinalizando uma oportunidade de agregar essas outras funcionalidades.
Ao incorporar outras funcionalidades à PDPV,
além da função de audição com filtros de sons,
abre-se um campo de aplicações operacionais,
entre as quais, podemos citar:
• fiscalização e quantificação dos serviços de
pesquisa de vazamentos (verificação em escritório, a posteriori, dos sons gravados e confirmação ou não de ocorrência de vazamento) e
de reparo (verificação após o reparo se o som
do vazamento foi realmente eliminado);
• verificação do grau de assertividade de cada
pesquisador de vazamento e, consequentemente, possibilidade de um treinamento específico.
Outro requisito da companhia era referente ao
preço que o equipamento terá quando chegar ao
mercado. A meta era desenvolver uma plataforma
simples, que não superasse o preço dos principais
geofones utilizados pelas equipes de pesquisa de
vazamentos. A PDPV desenvolvida para atender às
necessidades expostas é basicamente constituída
por um sistema de condicionamento de sinal e uma
unidade computacional portátil, além do sensor do
tipo geofone e do fone de ouvido (Figura 1).

Metodologia
Além de cumprir a função principal de gravar sons
de vazamento para a criação de um banco de dados
de sinais, a Plataforma Digital de Pesquisa de Vazamentos (PDPV) foi desenvolvida de forma a atender
a outras demandas da companhia de saneamento.
Como outras funcionalidades operacionais interessantes de incorporar à PDPV, discutidas e identificadas com a área operacional, pode-se citar o
registro das informações referentes a cada ponto
de gravação de sinais de vazamento, como data,
hora e, principalmente, as coordenadas geográficas. Esse tipo de informação pode ser perfeitamente agregado à PDPV a partir do momento
janeiro
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Figura 1 – PDPV constituída por sistema de
condicionamento de sinal (A) e unidade computacional
portátil (B), além de sensor do tipo geofone (C) e fone
de ouvido (D).
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O projeto não investiu no desenvolvimento de um
sensor do tipo geofone, sendo empregado um
modelo disponível no mercado (marca Fuji Tecom,
modelo HG10), que é amplamente utilizado por
diversas equipes de pesquisa de vazamentos. Esse
sensor possui uma sensibilidade de 0,7 V/g a 400
Hz e uma amplificação de 59 dB (±3 dB).
O sistema de condicionamento de sinal contém
um filtro de quarta ordem passa-banda de 100 Hz
a 2,5 kHz e um amplificador de até 60 dB. O hardware da PDPV é composto por uma caixa metálica
que contém esse sistema de condicionamento e
por baterias. A caixa metálica é compacta e portátil, características importantes para o trabalho
de campo, além de possuir um dispositivo de lâmpadas de LED para verificação do nível de baterias
do equipamento (Figura 2).

dades importantes e desejáveis para a pesquisa
de vazamentos (como GPS, por exemplo).
Foi desenvolvido um aplicativo para o smartphone mencionado, que tem a função de gerenciar
a aquisição, a audição, a gravação e o armazenamento dos sinais. Esse aplicativo possui uma
série de telas e funcionalidades que permitem
ouvir o sinal em tempo real, gravá-lo e escutar
os sons gravados. É possível escutar os sons gravados aplicando filtros passa-alta e passa-baixo, para uma audição em bandas específicas.
Ainda, possui duas formas de gravação: modo
“Gravação sequencial”, em que, uma vez ativado, o smartphone entra em stand-by e aguarda
que certo nível de sinal seja atingido para iniciar
a gravação, sendo gravados sinais sequencialmente até que o usuário saia do modo; e o modo
“Adicionar novo”, em que é gravado um sinal de
forma isolada, a comando do usuário. Os sinais
gravados possuem informações de localização
geográfica (coordenadas geográficas – sistema
Lat-Long), data e hora registradas no nome dos
arquivos (formato .wav).
O aplicativo permite que o técnico preencha informações relativas à ordem de serviço que está
sendo realizada, tais como: número, nome do técnico, data de emissão, endereço, material, diâmetro e pressão na rede de abastecimento de água.

Figura 2 – Sistema de condicionamento de sinal com
dispositivo de lâmpadas de LED para verificação do
nível de bateria da unidade.

A unidade computacional portátil recebe os sinais
do sistema de condicionamento, digitaliza-os e,
por meio de um aplicativo, realiza o armazenamento dos sons gravados. Adotou-se como unidade computacional portátil um smartphone de
mercado, pois este já possui diversas funcionali36
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Estudos de caso
Para a avaliação da ferramenta desenvolvida para
gravação dos sinais, foram estudados dois casos
típicos com os quais os técnicos de pesquisa de vazamentos de água se deparam diariamente: sons
diferentes do mesmo vazamento em função do tipo
de pavimento e variação das características do som
do vazamento em função da sua distância.
Os sinais foram gravados em dois vazamentos
ocorridos no mês de outubro de 2014, na Zona
Norte do município de São Paulo, os quais foram
identificados previamente por meio do trabalho
janeiro
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da unidade de negócio da companhia responsável
pelos serviços de água e esgoto no local. Em ambos os estudos de caso, foram fixados os seguintes critérios: o tempo de gravação de cada som de
dez segundos e os sons registrados em uma faixa
espectral ampla (de 100 Hz a 2,5 kHz).
Após a transferência dos sons gravados para um
computador, os espectros sonoros dos sinais gravados foram analisados, off-line, utilizando o software gratuito Audacity, versão 2.0.5. O espectro
sonoro é um gráfico de intensidade sonora (eixo
Y), que pode ser representada em escala logarítmica em decibéis (dB), em função da frequência
(em Hertz, Hz – eixo X).

Estudo de caso 1: diferentes pavimentos
O primeiro estudo de caso consiste em um vazamento de pé de cavalete em que era perceptível a
diferença do som captado pelo geofone entre dois
pisos distintos (cimento e cerâmica), embora muito próximos (Figura 3). Foram gravados sons de
vazamento nos dois pontos indicados na Figura 3.
Estudo de caso 2: proximidade do vazamento
O segundo estudo de caso também consiste em
uma situação realizada rotineiramente pelos técnicos de pesquisa de vazamentos para identificação do local de vazamento. Trata-se da situação
em que o técnico deve indicar o ponto em que
deve ser aberto o pavimento da rua para reparo,
em função do ruído escutado ao longo de caminhamentos (isto é, caminhar sobre a rede escutando o som) sobre trechos suspeitos de redes ou
ramais de água.

A

Local
indicado
para reparo

S
ca enti
mi do
nh do
am 1
en º
to

A

Sentido do 2º
caminhamento

B

Figura 3 – Fotografia do cavalete em que estava
o vazamento do primeiro estudo de caso, em que
se podem observar dois pavimentos distintos (A –
cimento, com pintura amarela, e B – cerâmica, onde
está o sensor).
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Figura 4 – Fotografia do local onde foram realizados os
caminhamentos com a PDPV e onde foi marcado com
tinta para reparo do vazamento.
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Para realização deste estudo de caso, escolheu-se
um vazamento em ramal num local em que havia
sido identificado vazamento anterior pelo técnico
de pesquisa e marcado com tinta para reparo (Figura 4). Foram realizados dois caminhamentos, sendo
um sobre a rede de ferro fundido (primeiro caminhamento) e outro sobre o ramal de água de polietileno
de alta densidade (PEAD) (segundo caminhamento).
Os sentidos estão apresentados na Figura 4.
Ao longo do primeiro caminhamento (sobre a
rede), foram gravados nove pontos, sendo quatro
antes, um sobre o ponto marcado e quatro depois.
A distância entre os pontos de gravação foi de
aproximadamente um metro. Já no segundo caminhamento, foram registrados cinco sons de vazamento, sendo dois sobre a calçada (de cimento) e
três sobre a rua (asfalto), espaçados aproximadamente meio metro entre si.

Resultados
O levantamento de sinais de vazamento em campo com a PDPV coletou, até a publicação deste
artigo, 119 sons de 25 pontos suspeitos de vazamento indicados pelas equipes de pesquisa de vazamentos (próprias e terceirizadas). Desses pontos de vazamento, 24 foram confirmados como
vazamentos pelo técnico que acompanhou a gravação dos sinais, sendo dez em ramal, um em rede
e 13 em pé de cavalete.
Foi extraído o espectro sonoro médio dos sinais
em que ocorriam os vazamentos levantados e
verificou-se que, independentemente das características do vazamento, as frequências cuja intensidade sonora atingia valores máximos (isto é,
picos de intensidade sonora) ocorriam entre 350
e 800 Hz (Figura 5), sendo em 517 Hz verificada a
frequência de máxima intensidade sonora.

Figura 5 – Espectro sonoro médio dos 23 vazamentos gravados nos levantamentos de campo.
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Figura 6 – Espectros sonoros (frequência versus intensidade sonora) dos dois sinais gravados para os diferentes
tipos de pavimento (A – piso de cimento; B – piso de cerâmica).

Estudo de caso 1: diferentes pavimentos
Embora a intensidade sonora dos dois tipos de
pavimento analisados (cimento e cerâmica) tenha
sido muito similar (em torno de -10 dB), observouse uma diferença significativa entre as bandas espectrais em que ocorreram os picos referentes ao
vazamento (Figura 6). Enquanto a frequência com
maior intensidade sonora para o piso de cimento
foi de 586 Hz, a frequência de pico para o piso de
cerâmica foi em torno de 150 Hz maior (732 Hz).
Essa diferença está relacionada com as diferentes
bandas de filtragem que os diversos tipos do meio
de propagação exercem sobre o sinal original,
emitido pelo vazamento.
A maioria dos sons de vazamento gravados nos
trabalhos de campo com a PDPV apresenta picos
de intensidade sonora na faixa de frequência entre 400 e 700 Hz. O fato de os picos de intensijaneiro
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dade sonora registrados para os diferentes pavimentos terem ocorrido em frequências diferentes
deve-se às suas características de transmissão do
som emitido pelo vazamento. Enquanto o piso de
cimento filtra os sons a partir de 600 Hz, o piso cerâmico filtra as faixas de frequências menores do
que 600 Hz, gerando um pico apenas por volta de
700 Hz (Figura 6).
Este estudo de caso demonstrou que a diferença
entre a faixa de frequência de pico de intensidade sonora pode ser significativa entre os tipos de
pavimento. A característica dos materiais e as
condições de transmissão do som através deles
também são aspectos que o técnico leva em consideração na busca por um vazamento.
Embora os picos de intensidade sonora para os
dois pavimentos tenham apresentado valores
muito próximos, o piso de cimento (linha azul – A –
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Figura 7 – Espectros sonoros (frequência versus pressão sonora) dos nove sinais gravados ao longo do
primeiro caminhamento, sendo o vazamento marcado no ponto da gravação 5.
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da Figura 6) apresentou valores maiores de intensidade sonora nas demais faixas espectrais. Esse
aspecto demonstra que esse ponto apresenta
maior proximidade do local do vazamento, o que
de fato pôde ser verificado nas evidências visuais
de vazamento em pé de cavalete (ver Figura 3).

que o maior valor para essa faixa de frequência

Estudo de caso 2: proximidade do vazamento

de frequência que caracterizam o ruído de fundo

Os espectros sonoros de todos os sons gravados
ao longo do primeiro caminhamento indicaram a
presença de um vazamento (pico de intensidade
sonora na faixa de frequência de 500 Hz), conforme pode ser verificado na Figura 7. Contudo,
a intensidade sonora desses picos variou consideravelmente entre os sinais gravados, sendo

nas gravações 3 e 9.

ocorreu para a gravação 5 (aproximadamente -11
dB em 537 Hz), local da marcação de vazamento.
Em pontos mais distantes do vazamento, é notável uma menor diferença entre o valor de pico de
intensidade sonora e os valores nas demais faixas
do local. Essa característica é clara, por exemplo,

Outra forma de visualização dos dados dos caminhamentos é a 3D, sendo a intensidade sonora
representada pela escala de cores, em que é possível verificar os picos de intensidade na faixa de
frequência entre 400 e 600 Hz (Figuras 8 e 9).

Figura 8 – Gráfico 3D da variação de pressão sonora (em dB) para as faixas de frequência (em Hz) ao longo da
distância percorrida no primeiro caminhamento.

Figura 9 – Gráfico 3D da variação de intensidade sonora (em dB) para as faixas de frequência (em Hz) ao longo da
distância percorrida no segundo caminhamento.
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Figura 10 – Médias de intensidade sonora calculadas na faixa de 400 a 600 Hz para os nove pontos de gravação
do primeiro caminhamento.

Figura 11 – Médias de intensidade sonora calculadas na faixa de 400 a 600 Hz para os nove pontos de gravação do
segundo caminhamento.
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Para verificar a diferença de intensidade sonora
entre os sons gravados ao longo do caminhamento, foram calculadas as médias na faixa espectral
de interesse (400 a 600 Hz) e elas foram plotadas
nos gráficos dos dois caminhamentos (Figuras 10
e 11). Nesses gráficos, além de verificar que a intensidade sonora foi maior no ponto de gravação
5, em que foi marcado o vazamento, foi possível
observar que o vazamento ocorria no ramal, pois
os pontos 12 e 13 tiveram maior intensidade do
que o ponto 14 (localizado sobre a rede). Posteriormente, esse fato foi confirmado pela informação registrada de reparo em ramal.
Um fato que chamou atenção no primeiro caminhamento foi a alta intensidade sonora da gravação 2, situada a aproximadamente três metros
do vazamento. Isso pode ter ocorrido devido a alguma característica do subsolo, que favoreceu a
propagação do som do vazamento a esse ponto.
Esse tipo de situação ocorre constantemente durante a pesquisa de vazamentos e pode diminuir
a assertividade de identificação dos vazamentos.
Por esse motivo, a experiência do técnico é fundamental para evitar a demarcação de pontos errados de vazamento.
Análise crítica da PDPV e possibilidades
futuras
A plataforma desenvolvida está sendo utilizada
para gravação de sons de vazamento de diferentes proporções e características pelas equipes de
pesquisa de vazamentos da companhia. Ao longo
deste trabalho, já foi possível identificar algumas
facilidades e complicadores de sua utilização,
em paralelo aos equipamentos tradicionalmente
empregados pelas equipes.
Observou-se nos vazamentos acompanhados
que grande parte ocorre em pé de cavalete e ramal, confirmando o padrão levantado pela Sabesp
(Sistema de Registro de Falhas). A Sabesp possui,
desde 2005, uma solução desenvolvida para minimizar problemas de vazamento nas adaptações
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até o hidrômetro, além de outros benefícios (como
evitar fraudes), chamada Unidade de Medição de
Água (UMA). A adoção da UMA em um número
cada vez maior de residências irá reduzir consideravelmente a quantidade de vazamentos em pé de
cavalete nas cidades do estado de São Paulo.
O objetivo principal da PDPV, de gravar sinais
com qualidade suficiente para que estes sejam
posteriormente analisados, está sendo atendido
com êxito. Embora a função de filtros passa-baixo e passa-alto ainda esteja limitada aos sons
gravados, os sinais estão sendo gravados com
elevada qualidade segundo os técnicos de pesquisa de vazamentos. Entretanto, é importante
destacar que a qualidade do som gravado está diretamente relacionada ao sensor do tipo geofone
utilizado, o qual não foi desenvolvido no âmbito
deste projeto.
A criação de um banco de sinais de vazamento de
qualidade permite a extração de parâmetros físicos e matemáticos característicos dos sinais de
vazamento. Esse campo da ciência vem sendo cada
vez mais explorado para que futuros equipamentos de detecção de vazamentos auxiliem ainda
mais o técnico na sua identificação, aumentando
a assertividade geral desse serviço (BORGES, 2011;
MARQUES et al., 2009).
A operação da PDPV é similar à de um equipamento de geofone padrão, porém o processo de
gravação de ruídos requer a coleta e inserção de
informações complementares (como características cadastrais da infraestrutura de água, por
exemplo), fundamentais para possibilitar análises
posteriores dos sinais registrados. Esse aspecto
implica um maior tempo necessário para o técnico localizar e gravar o vazamento, como também
possível perda de produtividade. Essa tarefa pode
ser atenuada à medida que essas informações
sejam repassadas para a PDPV por conexão com
uma central de informações.
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A possibilidade de coleta de coordenadas geográficas pelo GPS da unidade computacional portátil
permite tornar o trabalho de campo mais rápido,
não sendo necessária em muitos casos a inserção
das informações de endereço do local pesquisado. Futuramente, a interligação do sistema da
unidade computacional portátil com o Sistema
de Informações Geográficas (SIG) da companhia
poderá dinamizar ainda mais a pesquisa de vazamentos com a PDPV. Essa integração também
é promissora no que se refere à fiscalização dos
serviços de pesquisa e reparo de vazamentos realizados por equipes próprias e terceirizadas. As
informações registradas na PDPV possibilitariam,
por exemplo, ao gestor ter a noção exata da quilometragem percorrida por uma equipe de pesquisa
de vazamentos, estimar o índice de assertividade
de seus técnicos e verificar pontos de vazamento
indicados pela equipe de pesquisa, mas não consertados pela equipe de reparo.
Conclusões
Este projeto de pesquisa propôs a criação de um sistema especialista de detecção de vazamentos que
opere de maneira independente ou colaborativa
com o técnico e aumente a eficiência do diagnóstico, diminuindo falsos positivos e falsos negativos. A
disseminação da utilização desse sistema possibilitará, consequentemente, a redução do custo de mão
de obra de inspeção e manutenção, além dos custos
com perdas reais.
Os testes realizados com a plataforma desenvolvida
demonstraram a potencialidade da ferramenta em
identificar os vazamentos, em função do tipo de pavimento e da proximidade do vazamento.
Além da elevada qualidade de captação dos sinais,
vinculada à qualidade do sensor utilizado, a coleta
e registro de dados digitais complementares (localização, data, hora e cadastro de infraestrutura do
sistema de abastecimento de água) ampliam a gama
de aplicações da PDPV. A digitalização do sinal, associada a informações complementares, permite ao
44
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técnico o compartilhamento dos sons de vazamento
encontrados, oferece ao gestor a possibilidade de
fiscalizar os serviços de pesquisa e reparo de vazamentos, bem como possibilita às instituições de
treinamento utilizar esses sinais na capacitação de
técnicos de pesquisa.
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RESUMO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza que, na disposição final adequada, somente os rejeitos
devem ser lançados, não sendo o caso dos resíduos orgânicos, que constituem mais da metade da geração
dos resíduos sólidos urbanos no país. Diante desse contexto, esta pesquisa teve como principal objetivo desenvolver uma proposta de coleta seletiva da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares no bairro Pici,
Fortaleza-CE. Foi observado que as ações de educação ambiental proporcionaram uma participação representativa da população na segregação da fração orgânica dos resíduos domiciliares. O resíduo analisado é
altamente biodegradável e rico em nutrientes, sendo apto à digestão anaeróbia. Conclui-se que há necessidade do envolvimento do poder público e demais instituições, para garantir sustentabilidade aos sistemas de
coleta e reaproveitamento dos resíduos orgânicos.
Palavras-chave: Resíduos sólidos domiciliares. Educação ambiental. Fração orgânica dos resíduos sólidos
domiciliares. Bairro Pici.

ABSTRACT
The National Solid Waste Policy recommends that, in adequate final disposal, only unserviceable waste should
be released, which is not the case of organic waste that accounts more than a half of the urban solid waste generation in the country. In this context, this research aims to develop a proposal of a distinct collection of the
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organic fraction of household solid waste in Pici neighbourhood of Fortaleza-CE. It was observed that environmental education activities that aimed to raise awareness of adequate solid waste disposal were able to provide
a representative participation of the population in the organic household solid waste segregation. The residue
analysed is biodegradable and rich in nutrients which is able to anaerobic digestion. It was concluded that there
is a necessity of involvement of the government and other institutions to ensure sustainability of the collection
and reuse of organic waste systems.
Keywords: Household solid waste. Environmental education. Organic fraction of household solid waste. Pici
neighborhood.
INTRODUÇÃO
O acelerado crescimento populacional e econômico, atrelado ao avanço dos processos de urbanização e tecnológicos, provocou, nos últimos anos,
alterações no estilo de vida e nos modos de produção e consumo da sociedade, instigando o hábito
do consumo insustentável e o acréscimo no mercado de novos produtos compostos por elementos
sintéticos e perigosos (GOUVEIA, 2012). A consequência desse fenômeno se reflete diretamente no
aumento da geração e complexidade dos Resíduos
Sólidos Urbanos (RSUs), o que pode causar sérios
problemas sanitários, sobretudo, aos países em
desenvolvimento (DIAS et al., 2012). Nesse contexto, a gestão e o gerenciamento integrado dos RSUs
destacam-se como principais desafios ambientais
da sociedade moderna frente à produção excessiva
nas grandes cidades, que muitas vezes dispõem de
serviços e de uma infraestrutura de manejo de resíduos inadequados.
A problemática dos resíduos sólidos se dá principalmente pela necessidade da destinação adequada, que assegure a minimização dos riscos
ambientais e sanitários, realidade não pertencente ao nível tecnológico, financeiro e operacional de muitos municípios brasileiros (FAGUNDES
BUENO, 2009). Em termos de produção, no Brasil são coletadas diariamente 259.000 toneladas
de RSUs (IBGE, 2010a). Apesar de se ter um índice de cobertura de 90,4% dos serviços de coleta
de RSUs (ABRELPE, 2013), a disposição final não
ocorre eficientemente. De acordo com a Pesqui46

Revista DAE

sa Nacional de Saneamento Básico de 2008, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), das 6.670 unidades de processamento, cerca de 61% dispõem seus resíduos de
forma imprópria em lixões e/ou aterros controlados, totalizando 86.405 toneladas/dia aterradas
de forma insegura ambientalmente.
Vale lembrar que grande parte dos materiais aterrados não é reaproveitada, como no caso dos resíduos orgânicos e recicláveis, apontando a má
gestão e o mau gerenciamento, uma vez que a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei
nº 12.305/2010, preconiza que os sistemas de
manejo de resíduos sólidos devem assegurar a
não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos. Uma primeira medida a se
pensar dentro dessa hierarquia de prioridades da
PNRS é a sensibilização da população, tornandose fundamental o desenvolvimento de atividades
de Educação Ambiental (EA) com viés para a gestão dos resíduos sólidos, sendo trabalhada, principalmente, a conscientização para a implantação
dos sistemas de segregação, coleta e reciclagem
dos RSUs (CRISOSTIMO, 2011).
Para o correto destino dos RSUs, torna-se imprescindível a estruturação de um sistema de coleta seletiva para recolher materiais que possuem
valor econômico quando submetidos ao reaproveitamento ou reciclagem. No Brasil, muitas são
as iniciativas de coleta seletiva; os números são
favoráveis aos materiais recicláveis, mas a presjaneiro
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tação dos serviços de coleta seletiva das cidades
ainda é insuficiente, havendo alguns programas
aplicados efetivamente. Na sua maioria, elas se
traduzem em iniciativas com baixa abrangência e
pontuais, não funcionando satisfatoriamente.
É preciso também disponibilizar, além da coleta
seletiva de recicláveis secos, a coleta segregada
de resíduos orgânicos, uma vez que representam quase ou mais da metade dos RSUs gerados
e sua coleta em esfera nacional ainda é bastante
incipiente (POLAZ; TEIXEIRA, 2009). Ressalta-se,
ainda, que os catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis, que constituem os principais responsáveis pela reciclagem dos resíduos sólidos,
devem estar integrados às ações, visando à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, conforme previsto na PNRS.
Diante desse cenário, este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma proposta de sistema
de coleta seletiva da Fração Orgânica dos Resíduos
Sólidos Domiciliares (FORSD) junto à comunidade
do bairro Pici, Fortaleza-CE, com ênfase no reaproveitamento dos resíduos orgânicos via bioestabilização anaeróbia para produção de biogás.
METODOLOGIA
Inicialmente, é importante frisar que esta pesquisa ocorreu em quatro etapas, sendo elas: o desenvolvimento do programa de educação ambiental;
a caracterização física dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSDs); a implantação do programa de
coleta seletiva da FORSD; e a caracterização física
e química da FORSD.
Área de estudo
A área abrangida neste estudo é o bairro Pici (Parque Universitário), localizado a oeste do município
de Fortaleza-CE. O critério de escolha desse bairro
se deve tanto à facilidade na logística para a realização das atividades de EA quanto à implantação
de um programa de coleta seletiva da FORSD por
parte da comunidade, uma vez que a região está sijaneiro
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tuada no entorno do Campus Universitário do Pici,
pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC).
O bairro Pici está situado na área de abrangência administrativa da Secretaria Executiva Regional III (SER III), apresentando um montante de
42.494 residentes (cerca de 1,7% da população
do município), que estão distribuídos em 11.871
domicílios. A área total do bairro é de 3,92 km²,
compreendendo a área mais extensa e populosa
da SER III (PMF, 2014a; IBGE, 2010b).
Desenvolvimento do programa de EA
As atividades de EA com a finalidade de implantar um programa de coleta seletiva da FORSD no
bairro Pici foram desenvolvidas em duas fases. A
primeira etapa consistiu na aplicação de questionário de cunho socioambiental e na conscientização dos residentes abordados para a contribuição
da parcela diária de resíduos sólidos, com vistas à
realização da caracterização física dos RSDs. Num
segundo momento, trabalhou-se a sensibilização
para que fosse realizada a separação dos resíduos
orgânicos no ponto de origem.
A aplicação do questionário socioambiental foi
feita por contato porta a porta, tendo como principais fins o conhecimento e a delimitação da
área de estudo, buscando, sob a perspectiva da
viabilidade da coleta dos resíduos, compatibilizar o quantitativo de residências amostradas com
os recursos logísticos disponíveis. O questionário
elaborado continha um total de 16 questões de
múltipla escolha, incluindo temas relativos a aspectos socioeconômicos (sexo, estado civil, atividade profissional, tipo de ocupação, quantidade
de residentes, nível de escolaridade e renda familiar mensal) e ambientais, com ênfase na problemática dos RSUs.
Salienta-se que, antes da abordagem dos domicílios, foi realizado um pré-teste do questionário,
com o intuito de redigir uma versão final do documento que contemplasse, segundo Marconi e LaRevista DAE
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katos (1999 apud MOYSÉS; MOORI, 2007): precisão
dos dados obtidos, independentemente do entrevistador; validação dos resultados; e vocabulário
acessível e de fácil compreensão das questões elaboradas. Por se caracterizar como um bairro predominantemente residencial, o pré-teste permitiu,
ainda, definir o horário mais adequado para aplicação do questionário. Neste estudo, foram selecionadas aleatoriamente cinco residências para responderem ao questionário pré-teste.
A ação inicial de EA e a aplicação do questionário aconteceram durante os meses de fevereiro a
abril de 2013. Os temas de EA abrangidos nessa
primeira etapa associaram-se à sensibilização da
importância da comunidade na gestão dos RSUs,
coleta seletiva dos RSDs, especialmente da matéria orgânica, e vantagens da bioestabilização
anaeróbia com aproveitamento energético dos
resíduos orgânicos domiciliares.
O horário das abordagens com o público-alvo situou-se das 09h00 às 11h00. Foi entrevistado um
total de 175 moradores, sendo que apenas 162 se
comprometeram a doar seu resíduo, quantidade
que foi estudada efetivamente. Essa amostra foi
delimitada em função da capacidade e disponibilidade dos recursos logísticos existentes, como
recursos humanos, veículo de transporte, coletores e local disponibilizado na UFC para a caracterização física dos resíduos. Na Figura 1, ilustra-se
a distribuição espacial das residências atingidas
neste projeto.
O cronograma da segunda fase das atividades
de EA aconteceu após a caracterização física dos
RSDs, tendo sido retomadas as visitas durante os
meses de julho e agosto de 2013. Os temas de EA
abordados nessa fase englobaram: a definição
dos tipos de resíduo que são considerados orgânicos; a conscientização para evitar o desperdício; a
destinação adequada ambientalmente; a importância do reaproveitamento para fim energético;
os procedimentos de segregação dos resíduos,
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Figura 1 – Distribuição espacial das residências
contempladas nesta pesquisa.

evitando a mistura de materiais indesejáveis; e,
por fim, a apresentação sucinta dos objetivos da
pesquisa. Ressalta-se que a sensibilização para a
triagem dos resíduos orgânicos ocorreu de forma
continuada durante todo o período de coleta desse material, trabalhando-se concomitantemente
junto à população os procedimentos para a segregação, motivando-a para separação na origem.
Nesse momento, os moradores também foram
informados dos horários e frequência das coletas.
Caracterização física da FORSD

Amostragem e coleta
A amostragem dos RSDs ocorreu nos meses de
abril a junho de 2013, somando um total de três
campanhas, que se sucederam alternadamente
nos dias regulares (segunda, quarta e sexta-feira) da coleta sistemática municipal de limpeza
urbana do bairro Pici. As coletas dos RSDs foram
realizadas nos turnos da manhã (no horário das
07h00 às 10h00) e da tarde (no horário das 14h00
às 17h00), uma vez que se verificou, a partir das
respostas obtidas pelos questionários, que em
alguns trechos a coleta sistemática dos RSUs era
janeiro
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feita no período da manhã e em outras partes, à
tarde, sendo essa informação comprovada junto
à Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle
dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental
(ACFOR) e à Ecofor, concessionária da Prefeitura
Municipal de Fortaleza responsável pela gestão
dos RSUs.

Tabela 1 – Dados gerais da coleta de RSDs no bairro
Pici.

Portanto, optou-se por realizar a coleta em ambos
os turnos, visando a garantir o recebimento de
uma amostragem significativa dos resíduos. Destaca-se que as rotas de coleta dos RSDs da comunidade do Pici aconteceram antes do horário em
que o veículo do sistema de limpeza urbana passa
recolhendo o material. Todas as residências deste
estudo foram comunicadas previamente da possível data de recolhimento dos RSDs e avisadas
um dia antes via contato telefônico.

A análise da composição gravimétrica ocorreu
pelo método do quarteamento, que se caracteriza
como uma técnica de amostragem representativa
para a obtenção de alíquotas de amostras sólidas
homogêneas, conforme recomendado pela NBR
10007, de 30 de novembro de 2004, que trata da
amostragem de resíduos sólidos.

Para uma melhor apropriação dos dados referentes à quantidade de residências e ao número
de habitantes que efetivamente doaram seus resíduos, aplicou-se um checklist. Para a coleta e
transporte dos RSDs, foram utilizados um carro de
carroceria tipo pick-up com capacidade de carga
de 650 kg, dois coletores de duas rodas de 240 L e
quatro coletores de duas rodas de 120 L.

Metodologia da caracterização física
A caracterização física dos RSDs foi feita por meio
dos seguintes parâmetros: geração per capita (kg/
hab.dia), composição gravimétrica (%) e peso específico aparente (kg/m³). Nos procedimentos de
pesagem dos resíduos, utilizou-se uma balança
de piso da marca Digi-tron, com capacidade para
500 ± 0,1 kg.
A geração per capita foi determinada pela razão entre a massa total (kg) de resíduos coletados e o número de habitantes que disponibilizaram seu lixo.
Antes de qualquer processo, todos os sacos de lixo
foram pesados. Já o número de habitantes foi determinado pela aplicação do checklist. Os dados da
massa de lixo coletada e equivalente de indivíduos
por campanha estão disponíveis na Tabela 1.
janeiro
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Mês
Abril
Maio
Junho

Massa do resíduo
(kg)
336,60
371,12
417,35

Nº de habitantes
393
435
388

Para estimar o percentual de cada material na
composição gravimétrica, primeiramente, preparou-se o terreno, colocando-se uma lona impermeabilizante sobre a área; em seguida, todos os
sacos de lixo foram pesados e rasgados; homogeneizou-se, manualmente, com auxílio de pás e
enxadas, toda a massa de lixo coletada para obter
uma amostragem representativa; posteriormente, a massa de lixo foi dividida em quatro partes
(primeiro quarteamento); desse quarteamento
foram retirados, aproximadamente, 50 kg de cada
monte; depois, juntaram-se os quatro montes,
totalizando 200 kg; a massa de 200 kg foi homogeneizada novamente. Efetuou-se um novo
quarteamento, dividindo o monte em quatro partes iguais de 50 kg; por fim, descartaram-se duas
partes opostas e as demais foram unidas e homogeneizadas, tendo uma amostra final de aproximadamente 100 kg, que foi utilizada na catação e
pesagem dos diferentes tipos de resíduo.
Para este trabalho, optou-se pela classificação
mais completa, envolvendo os seguintes tipos de
material: matéria orgânica; papel/papelão; plástico rígido; plástico maleável; embalagens de polieteftalato de etileno (PET); embalagens Tetra Pak;
metal; alumínio; vidro; madeira; borracha; couro;
panos/trapos; e resíduos inservíveis.
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Na avaliação do peso específico aparente (kg/m³),
utilizaram-se coletores de 120 L. Vale salientar que,
na avaliação desse parâmetro, foi aplicado o método do quarteamento, analisado em quadruplicata.
Implantação do programa de coleta seletiva da
FORSD
A implantação do programa de segregação da
fração orgânica se deu após a caracterização física dos RSDs. Posteriormente às visitas porta a
porta promovendo ações de EA voltadas à separação dos resíduos orgânicos na origem, foram
definidos a rota, o horário e frequência da coleta.
Devido à disponibilidade do veículo empregado
no transporte dos resíduos e do espaço/infraestrutura laboratorial cedido para as análises de
caracterização da FORSD, foi deliberado que as
coletas seriam realizadas semanalmente, às quartas-feiras.
As coletas foram realizadas no período de 4 de setembro a 11 de dezembro de 2013, traduzindo-se
em 15 semanas, seguindo o horário compatível
com o calendário de coleta municipal. Durante
as coletas da FORSD, foi aplicada uma planilha de
controle, com o objetivo de determinar o quantitativo de residências participantes, desistentes e
contribuintes. Por meio dos resultados da planilha
de controle, foram traçados semanalmente novos
mapas de coleta e também se buscou intensificar
as ações de conscientização.
Caracterização física e química da FORSD
Na realização de uma amostragem representativa para a caracterização física e química da
FORSD, foi aplicada a técnica do quarteamento.
Destaca-se que foram realizadas cinco campanhas de amostragem.
Durante as primeiras semanas, apesar das ações
de EA focadas na segregação dos resíduos orgânicos, foi evidenciada a existência de materiais indesejáveis, constituídos por papel, madeira, vidro
e, especialmente, embalagens e sacos plásticos.
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A presença de resíduos indesejados desprendeu
nas primeiras coletas da catação desses materiais
para gerar um resíduo limpo, reforçando a necessidade da atividade permanente de conscientização.
A limpeza dos resíduos culminou na remoção de
materiais que não podiam ser triturados no liquidificador, como pedaços de ossos, caroços de
frutas, entre outros. A FORSD coletada foi previamente limpa e triturada em um liquidificador
industrial e, por fim, armazenada em frascos esterilizados. O resíduo após a trituração encontrava-se na forma pastosa.
Neste estudo, optou-se pela análise dos resíduos
na forma úmida, uma vez que nos processos de
biodigestão anaeróbia necessita-se manter o sistema com umidade elevada. As amostras foram
armazenadas em frascos estéreis e acondicionados a temperaturas entre 4 ºC e 10 ºC. As análises
foram realizadas pela preparação de suspensão
dos resíduos em diluições da ordem de 10³ e as
técnicas de conservação e preservação seguiram
as diretrizes de Lima (2004) e Apha et al. (2005).
A estabilidade e o desempenho operacional dos
processos de biodigestão anaeróbia estão totalmente dependentes da formação e do controle
rigoroso das condições ambientais favoráveis ao
crescimento e à interação harmônica do consórcio
de microrganismos produtores de metano, buscando estabelecer o equilíbrio ecológico entre as
espécies existentes (KHALID et al., 2011). Os microrganismos mais sensíveis às variações das condicionantes ambientais são as bactérias metanogênicas; por conseguinte, merecem maior atenção
no monitoramento dos requisitos ambientais.
Os principais requisitos ambientais da digestão
são: temperatura, potencial hidrogeniônico (pH),
alcalinidade (AT), ácidos graxos voláteis (AGVs),
nutrientes e presença de elementos tóxicos (VESILIND, 2011). Destaca-se que o pH deve ser mantido em uma faixa ideal, de maneira a assegurar
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o crescimento da associação de bactérias produ-

dado manter os valores de AGV/AT inferiores a
0,3 (CHERNICHARO, 1997).

toras de metano. As bactérias acidogênicas apresentam uma escala de pH ótima situada entre 5,0

As bactérias anaeróbias necessitam de nitrogênio
para a síntese de proteínas, sendo o controle das
concentrações adequadas de nitrogênio efetuado por meio da relação carbono/nitrogênio (C/N).
É recomendado que a relação ótima C/N para a
digestão anaeróbia esteja situada entre 20 e 30
(RAO; SINGH, 2004). Para Picanço (2004), relação
C/N acima do recomendado causa déficit de nitrogênio. Todavia, relação C/N abaixo dessa taxa
leva à produção demasiada de amônia, que pode
elevar o pH para valores acima de 8,5 e inibir a
ação das metanogênicas. Quando necessário, os
resíduos orgânicos podem ser diluídos com águas
residuárias ou com esterco animal, para que se
atinja uma relação C/N ideal.

e 6,0, já as metanogênicas desempenham melhor
atividade biológica em um pH mais elevado, na
faixa de 6,7 a 7,4. Para garantir a eficiência de sistemas anaeróbios, é recomendado que o pH esteja
situado no intervalo de 6,0 a 8,0 (LIU; TAY, 2004).
Durante as fases de hidrólise e acidogênese,
são liberadas grandes quantidades de ácidos
orgânicos voláteis, que tendem a acumular, podendo causar diminuição significativa do pH. Para
evitar esse problema, é preciso manter a alcalinidade em concentrações suficientes para que se
efetue o tamponamento do meio (LOPES et al.,
2002). De acordo com Mayer (2013), o equilíbrio
ácido-base em digestores anaeróbios é alcançado

Diante disso, optou-se pela análise das variáveis
físicas e químicas constantes do Quadro 1 para a
caracterização dos resíduos orgânicos, buscando
diagnosticar se o resíduo pode ser utilizado diretamente como substrato ou se necessita ser realizado um coprocessamento com outros tipos de
resíduo para adequar o substrato aos requisitos
ambientais exigidos no tratamento.

por concentrações elevadas de alcalinidade.
Segundo Aquino e Chernicharo (2005), o excesso
de AGVs não deve ser considerado inevitável, mas
deve-se atentar que um ou mais grupos de microrganismos estão sendo afetados, sendo o caso
dos microrganismos sintróficos e metanogênicos.
Nos processos de digestão anaeróbia, é recomen-

Quadro 1 – Metodologia analítica da caracterização física e química da FORSD.
Método

Parâmetro
pH
TU (%)
Sólidos totais - ST (g/Kg)
Sólidos totais fixos – STF (g/Kg)
Sólidos totais voláteis – STV (g/Kg)
Carbono orgânico total - % ST
DQO (g O2/kg)

PT (g P-PO43-/kg)
NTK (g N-NH3/kg)
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Potenciométrico – 9045D

Referência
EPA (2004)

Gravimétrico: evaporação e secagem a 103-105 °C.
Lima (2004); Apha et al. (2005)
Gravimétrico: ignição a 500-550 °C.
Estimativa = 1,8 x % STV.

Kiehl (1998)

Espectrofotométrico: digestão por refluxo fechado.
Oxidação da matéria orgânica com K2Cr2O7 em meio ácido (em tubos
com tampas de baquelite rosqueadas), com aquecimento a 150 °C em
bloco digestor.
Espectrofotométrico de absorção molecular: método do ácido ascórbico.
Digestão com (NH4)2S2O8 a 121 °C em autoclave, durante 30 minutos, a
uma pressão entre 98 e 137 kPa.
Titulométrico: digestão seguida de destilação em micro-Kjeldahl e
titulação ácido-base.

Lima (2004); Apha et al. (2005)
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Tratamento estatístico dos dados
Na caracterização física e química da FORSD, foram realizados testes estatísticos de análise de
variância (Anova) e análises de significância entre as médias das características analíticas das
amostras (pelo teste de Tukey). Depois, aplicouse análise de componentes principais (PCA) para
verificar as relações entre as variáveis medidas e
o agrupamento entre as amostras, pela redução
dimensional dos dados, em que foi possível observar as variáveis analíticas e temporais que proporcionaram maior variância dentro da caracterização da FORSD.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise das características socioambientais da
população do bairro Pici
Na Tabela 2, segue o quantitativo das respostas
obtidas para as questões socioeconômicas, assim

como a distribuição das respostas encontradas
para as alternativas de cada questão abordada.
Observa-se, na Tabela 2, que os entrevistados são
majoritariamente do sexo feminino (74,3%), principalmente mulheres que exercem apenas as atividades do lar (31,4%). Ainda no quesito atividade
profissional, destacam-se numericamente as pessoas que são consideradas autônomas (9,0%) e os
aposentados (8,0%), somando 30 entrevistados.
Cerca de 26% informaram que exercem outros
tipos de profissão, desempenhando seu trabalho
em lugares externos à sua moradia, o que pode ter
ocasionado limitações quanto à sua participação
no desenvolvimento desta pesquisa.
A maioria dos domicílios é de propriedade dos moradores, representados por uma parcela de 87,4%,
sendo cerca de 70,3% das residências ocupadas
por até quatro pessoas e mais da metade, por três
e quatro pessoas.

Tabela 2 – Resultados de algumas condições socioeconômicas da população do bairro Pici amostrada nesta pesquisa.
Tema
Sexo

Estado civil

Tipo de ocupação

Atividade profissional

Quantidade de
residentes
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Alternativa

Resultado

%

Feminino
Masculino
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Alugada
Própria
Financiada
Outros
Aposentado
Autônomo
Comerciante
Doméstica
Dona de casa
Estudante
Outros
1 pessoa
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
6 pessoas
> 6 pessoas

130
45
47
106
8
13
20
153
0
0
14
16
7
7
55
5
46
3
19
52
49
23
15
14

74,3
25,7
26,9
60,6
4,6
7,4
11,4
87,4
0,0
0,0
8,0
9,1
4,0
4,0
31,4
2,9
26,3
1,7
10,9
29,7
28,0
13,1
8,6
8,0

Residências
abordadas
(quant.)

Respostas obtidas
(%)

Sem respostas
(%)

175

100,0

0,0

175

99,4

0,6

175

98,9

1,1

175

85,7

14,3

175

100,0

0,0
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Em relação ao nível de escolaridade, observou-se
o baixo nível educacional dos entrevistados, sendo 8,6% não alfabetizados, 28% com primeiro
grau incompleto, 12% com primeiro grau completo e 8,6% com segundo grau incompleto, ou seja,
dos 175 entrevistados, 100 não atingiram sequer
o ensino médio. Levando em consideração toda
a população do bairro Pici, a taxa de pessoas não
alfabetizadas, segundo o Censo do IBGE de 2010,
é de 8,23%, percentual semelhante ao deparado
nesta pesquisa.
Quanto ao aspecto econômico, constatou-se certo receio ao se questionar sobre a renda familiar
mensal, sendo obtidas apenas 66,6% das respostas. Para Gil (2008), questões relacionadas a temas políticos ou econômicos podem causar temor
para o respondente, pelo pensar de que o entrevistador pode interferir na sua condição política
ou econômica.

De acordo com a classificação social proposta
pelo IBGE para o ano de 2013, baseada na quantidade de salários-mínimos que compõem a renda
familiar mensal, notou-se que a maioria das famílias envolvidas pertence às classes sociais mais
baixas, com 36,6% inseridos na classe D e 25,7%,
na classe E, condição socioeconômica característica de regiões menos desenvolvidas. Tal assertiva
corrobora-se pela posição ocupada pelo bairro
Pici na classificação geral do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos bairros de Fortaleza
– o bairro Pici ocupou a posição 100, do total de
119 bairros existentes, com um IDH de 0,219, que
se traduz em um resultado crítico, uma vez que o
índice varia de 0 a 1 (PMF, 2014b).
Na Tabela 3, segue o quantitativo das respostas
obtidas para as questões ambientais, assim como
a distribuição das respostas encontradas para essas variáveis.

Tabela 3 – Resultados das condições ambientais da população do bairro Pici amostrada nesta pesquisa.
Tema

Alternativa

Resultado

%

Você se preocupa com a proteção
do meio ambiente?

Meio ambiente (preocupam-se)
Meio ambiente (não se preocupam)
Economia de água
Destina corretamente o lixo
Coleta seletiva
Participação em programas de EA
Separação de óleo
Plantio de árvores
Economia de energia
Outros
Separação do lixo – sim
Separação do lixo – não
Catador
PEVs
Troca
Reaproveitamento
Outros
Não responderam
Limpeza municipal
Queima
Terrenos baldios
Corpos d’água
Outros

174
1
78
107
44
0
5
4
6
1
98
77
82
0
3
1
6
6
167
0
0
0
0

99,4
0,6
44,6
61,1
25,1
0,0
2,9
2,3
3,4
0,6
56,0
44,0
83,7
0,0
3,1
1,0
6,1
6,1
95,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Que medidas você pratica para
ajudar na preservação do meio
ambiente na sua moradia?¹

Você costuma fazer separação do
lixo em seu domicílio?

Em caso de resposta anterior
positiva, o que você faz com o lixo
segregado?²

Qual destino você dá ao lixo
produzido em sua residência?

Residências
abordadas
(quant.)

Respostas
obtidas
(%)

Sem
respostas (%)

175

100,0

0,0

175

85,7

14,3

175

100,0

0,0

98

93,9

6,1

175

95,4

4,6

Notas: ¹ Questão de múltiplas respostas. ² Nº total de amostras (residências abordadas) equivale à somatória dos domicílios que fazem separação do lixo;
atenta-se que seis residências não souberam responder.
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Na Tabela 3, verifica-se que 99,4% dos moradores
entrevistados mostraram se preocupar com a realização de práticas voltadas à proteção do meio
ambiente. Apesar de os residentes afirmarem que
se preocupam com o meio ambiente, só 85,7%
indicaram que efetuam alguma ação no seu dia a
dia que se caracteriza como prática sustentável.
Dessa porção, 107 residências informaram que
destinam os resíduos sólidos de forma adequada
(aproximadamente 61%). Salienta-se que o índice de cobertura do sistema de limpeza urbana
aponta que 99,78% (n = 11.845) dos domicílios do
Pici têm seus resíduos coletados (IBGE, 2010b) e,
nesta pesquisa, 95,4% (n = 167) dos domicílios relataram que dispõem seus resíduos para a coleta
feita pelo sistema de limpeza municipal, ou seja,
verificou-se a falta de informação e de conhecimento da população sobre o tema, gerando certa
imprecisão dos resultados para o questionamento das atividades desenvolvidas na preservação
ambiental, uma vez que 167 residências destinam
corretamente seus resíduos, e não apenas 107.
Cerca de 5% dos entrevistados não souberam informar o destino dado para o resíduo produzido,
acreditando que dentro dessa parcela podem existir moradores que dispõem seus resíduos de forma
ambientalmente inadequada, por meio da queima
e/ou lançamentos em terrenos baldios/logradouros/corpos d’água. Essa ação insustentável é constatada pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, cujos resultados indicam que 25 dos
11.871 domicílios do Pici ainda possuem a prática
comum da disposição imprópria dos seus resíduos.
Relata-se ainda que, durante as visitas de campo,
foi diagnosticado o descarte indevido dos RSUs,
evidenciando-se a queima dos resíduos e o lançamento em terrenos baldios/logradouros.
Ainda em relação às medidas de preservação
ambiental, 25,1% executam a segregação dos
resíduos recicláveis e 44,6% fazem economia
de água. As outras ações ambientais verificadas
(cerca de 10%) se referem à coleta seletiva de
54
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óleo usado, economia de energia e cuidado com
as plantas e jardins.
No tocante à separação dos resíduos na origem,
identificou-se que 56% (n = 98) confirmaram que
fazem algum tipo de segregação dos resíduos.
Das 98 residências que segregam os resíduos, um
percentual de 83,7% (n = 82) (conforme apontado na Tabela 3) afirmou que o material separado
é destinado aos catadores. No entanto, muitos
dos moradores advertiram que não entregam os
resíduos segregados diretamente aos agentes de
reciclagem; logo, esses materiais são deixados na
calçada e recolhidos pelo catador de rua.
Caracterização física dos RSDS
Os resultados encontrados para a geração per capita dos RSDs da amostra populacional do bairro
Pici estão na Tabela 4.

Tabela 4 – Produção per capita dos RSDs do bairro Pici,
Fortaleza-CE (2013).
Período

Massa total da
amostra (kg)

Abril
Maio
Junho
Média

336,60
371,12
417,35
375,02

Equivalente
populacional
(hab.)
393
435
388
405

Geração per
capita (kg/hab.
dia)
0,86
0,85
1,08
0,93

Observa-se que a produção per capita média foi
de 0,93 kg/hab.dia, valor inferior ao encontrado
para a geração diária de RSUs no Brasil em 2013
(1,04 kg/hab.dia) (ABRELPE, 2013). Já em Fortaleza, considerada a quinta capital mais populosa
e com maior densidade demográfica do país, os
resultados para a geração de resíduos domiciliares/comerciais em 2011 foram de 0,66 kg/hab.dia
(PMF, 2012). Firmeza (2005), analisando a caracterização física dos RSDs de Fortaleza no ano de
2004, encontrou uma produção per capita de 0,49
kg/habitante para o Pici; contudo, na Regional III,
teve-se uma geração per capita média dos bairros
de 0,56 kg/hab.dia.
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percentual de matéria orgânica, que se mostrou
inferior (49,4%) ao deste estudo.

A produção per capita de RSD do bairro Pici foi
bem superior ao valor obtido para os resíduos
domiciliares/comerciais em Fortaleza no ano de
2011, para o bairro Pici e a Regional III em 2004.
Tal fato se justifica pela elevada porcentagem de
matéria orgânica (55,9%, em média), que foi acima dos valores indicados nas referências citadas,
e também devido ao grande volume acumulado
de recicláveis doados pelos residentes.

Na Tabela 6, visualizam-se os resultados médios
da composição gravimétrica.
Os resultados médios da gravimetria (Tabela 6)
mostraram que a maior porção dos RSDs foi de
matéria orgânica, com 55,9%. Em seguida, detiveram-se os percentuais médios para os seguintes materiais: 8,3% de plástico maleável; 7,3% de
papel/papelão; 3,1% de plástico rígido; 1,5% de
embalagens PET; 0,9% de embalagens Tetra Pak;
14,2% de inservíveis. Destaca-se que o mês de
maio apresentou o maior resultado de matéria orgânica (60,4%), valor que pode ser explicado pelo
peso específico aparente, que foi o maior também
nesse mês, com 191 kg/m³. Quanto aos materiais
recicláveis (papel, metal, plástico e vidro), foi registrado um teor médio de 26,2%.

Os valores do peso específico aparente dos RSDs
do bairro Pici obtidos nesta pesquisa estão descritos na Tabela 5.

Tabela 5 – Peso específico aparente dos RSDs do bairro
Pici, Fortaleza-CE - 2013.

Abril
Maio

Peso específico
aparente (kg/m³)
119
191

Junho

157

19,13

Média

156

15,30

Período

Desvio padrão
13,76
13,01

Nota-se que o percentual de matéria orgânica,
de recicláveis e de rejeitos apresentou resultados
não similares quando comparados a estudos de
caracterização física dos resíduos em Fortaleza.
Oliveira e Mota (2010), avaliando a composição
dos RSDs depositados no Aterro Sanitário de Caucaia-CE, encontraram um valor médio em termos
de matéria orgânica (47,5%) e rejeitos (6,4%) menor, enquanto o de resíduos recicláveis foi superior, com 40,1%. Alcântara (2010), estudando a
composição gravimétrica dos RSUs na cidade de
Cáceres-MT, obteve 60,45% de matéria orgânica,
com uma porcentagem de mais de 50% de matéria orgânica, assim como observado neste estudo.

O peso específico aparente médio dos RSDs da
área em estudo foi de 156 kg/m³, conforme mostrado na Tabela 5. Vale ressaltar que os domicílios
da região são caracterizados como pequenos geradores, de acordo com a Lei Municipal nº 8.408,
de 24 de dezembro de 2009. Resende et al. (2013),
analisando o peso específico dos RSUs no município de Jaú, localizado a 300 km da capital de São
Paulo, obtiveram um resultado médio de 136,2
kg/m³ em 2010, estando um pouco abaixo ao do
bairro Pici, o que pode ser justificado devido ao

Tabela 6 – Composição gravimétrica média dos RSDs do bairro Pici, Fortaleza-CE, no período de abril a junho de 2013.
Tipo de material
Média

(%)
MO

PP

PR

PM

PET

55,9

7,3

3,1

8,3

1,5

Tetra
Pak
0,9

Me

Al

Vi

Bo

Co

Pt

RIn

1,9

0,7

2,4

1,5

0,8

2,5

14,2

Notas: MO = matéria orgânica; PP = papel/papelão; PR = plástico rígido; PM = plástico maleável; Me = metal; Al = Alumínio; Vi = vidro; Bo = borracha; Co =
couro; Pt = panos e trapos; RIn = resíduos inservíveis.
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Campos (2012) destaca que o aspecto de maior
influência na geração per capita e na composição
dos RSUs é o econômico, que está diretamente
associado ao nível de desenvolvimento da região,
uma vez que países desenvolvidos apresentam
maiores quantidades de recicláveis e países em
desenvolvimento detêm maior quantidade de
matéria orgânica. Por exemplo, a Escócia, em estudo analítico da produção de RSU nos anos de
2008 e 2009, teve como principal componente o
papel/papelão, com 21%, e, em seguida, os resíduos orgânicos, com apenas 18% do total de RSU
(WASTESWORK; AEA, 2010). A Inglaterra, em levantamento realizado nos anos de 2006 e 2007,
deteve somente 24,1% de matéria orgânica e,
em segundo lugar, o papel, com 19,4% dos RSDs
(PARFITT; BRIDGWATER, 2010).
Foi constatada, ainda, a prática da disposição
irregular pela população do bairro Pici de resíduos
perigosos, como produtos eletroeletrônicos, pilhas, lâmpadas fluorescentes e seringas, não
atendendo ao previsto na PNRS, que obriga que,
após uso pelo consumidor, os resíduos perigosos
(como pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista, pneus, óleos lubrificantes,
seus resíduos e embalagens) devem retornar à cadeia produtiva por meio da estruturação e implementação de sistemas de logística reversa.
PROGRAMA DE COLETA SEGREGADA DA FORSD
As variáveis acompanhadas na análise do programa de coleta inferem-se na quantidade de residências participantes, nas que doaram seus resíduos e naquelas que desistiram do programa. Na
Figura 2, são apresentados os dados referentes à
coleta segregada da FORSD.
Antes de iniciar as coletas dos resíduos orgânicos, foi registrada a desistência de cinco domicílios. Apesar das ações prévias de sensibilização,
esse número de desistentes alegou a indisponi56
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bilidade de tempo para realizar a segregação dos
restos de alimentos.
Na primeira semana, como era início dessa etapa,
houve uma baixa doação, com apenas 34 domicílios contribuindo. Houve também um número
de desistências elevado (total de 13). Dessa vez,
as desistências não foram somente pela falta de
tempo, mas também por ter havido um grupo pequeno de famílias que habitavam casas alugadas
e mudaram de endereço. Nas demais semanas, a
doação variou entre 48 e 61 domicílios, com uma
tendência levemente crescente, como pode ser visualizado na Figura 2. Para o mesmo período, as
desistências se mantiveram mais baixas, com uma
média de três domicílios por semana; a partir do
dia 30 de outubro de 2013, um número reduzido
deixou de participar, apontando que as desistências estavam cessando.
No tocante à participação dos domicílios, nota-se
que até a nona semana a tendência foi acentuadamente decrescente; depois, a participação dos
moradores se manteve praticamente constante
(Figura 2). No final do período, houve a participação em potencial de 61% (n = 106) das residências,
com a contribuição efetiva na doação da FORSD
de 33% (n = 58) das famílias. Tais resultados mostram-se satisfatórios, visto o engajamento e a representatividade dos domicílios no programa de
segregação da FORSD.
Na Figura 2, observa-se que os resultados das residências em participação se ajustaram mais precisamente a uma curva logarítmica, com valor do
coeficiente de determinação (R²) próximo da unidade igual a 0,9820, indicando uma melhor qualidade do ajuste da regressão. Nesse caso, 98,20%
da variação do número de residências em participação é explicada pelo tempo em semanas do
desenvolvimento do programa de coleta seletiva.
Na Figura 2, pode-se visualizar, ainda, a equação
da curva, que serve para indicar a participação das
residências por semana.
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Figura 2 – Linha de tendência da evolução das residências que participaram, doaram e desistiram do programa de
coleta seletiva da FORSD.

A redução da participação foi no patamar de 40%,
indicando a necessidade de intensificar as ações
de sensibilização, uma vez que as atividades de EA
nessa fase aconteceram apenas durante os dias
de coleta. Barbosa e Guardagnin (2010) e Barros e
Fernandes (2011), estudando a evolução dos programas de coleta seletiva de recicláveis e da FORSD
no bairro São José, situado no município de Sombrio-SC, e no município de Ibiporã-PR, respectivamente, relataram que, para obter um desempenho
satisfatório nos programas de coleta seletiva, deve
haver um desenvolvimento continuado das campanhas de EA. Enfatiza-se, ainda, que essas atividades de mobilização social devem acontecer até
que o novo hábito seja assimilado pela população
(BARROS; FERNANDES, 2011). Outra diretriz importante na implantação de um sistema de coleta
seletiva é criar e aplicar permanentemente uma
sistemática de acompanhamento da evolução dos
resultados desse programa.
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Em termos de quantidade da FORSD coletada, apesar de no final do programa ter apenas 33% das residências efetivamente contribuindo, a quantidade
da massa estimada de resíduos na 15º semana foi
de 121 kg, considerando que a coleta sistemática
municipal recolhe o lixo do Pici três vezes na semana e uma participação de 33% dos domicílios.
Ampliando a estimativa para todas as residências
do bairro Pici (n = 11.871), com cobertura de 33%,
e admitindo a média de quatro pessoas por domicílio, os dados médios de geração per capita e a composição gravimétrica encontrados nesta pesquisa,
seria possível coletar mensalmente cerca de 8 toneladas/dia de RSDs orgânicos.
Caracterização física e química da FORSD
Na Tabela 7, são apresentadas as características
físicas e químicas da FORSD para serem utilizadas
na preparação do substrato para os ensaios de
biodegradação anaeróbia.
Revista DAE

57

artigos técnicos
Pode-se observar, na Tabela 7, que o pH do resíduo
apresentou características ligeiramente ácidas,
com valores de pH entre 4,26 e 4,72. Leite et al.
(2004), avaliando a caracterização física e química de amostras de resíduos orgânicos de origem
vegetal, originados de centrais de abastecimento
e feiras livres, encontraram um resultado de pH
semelhante ao determinado nesta pesquisa, com
valor de 4,6. Portanto, evidencia-se que o pH do
resíduo está situado abaixo da faixa ótima para o
tratamento em processos anaeróbios.
Quanto ao teor de umidade, a FORSD do bairro
Pici apresentou um percentual de aproximadamente 74%, sendo 26% constituídos de matéria
sólida. Dessa parcela sólida, a maior parte é da fração volátil, correspondendo a 92,15% ± 1,98, que
se constitui de matéria orgânica putrescível. Silva
et al. (2009) registraram teor de umidade para os
resíduos sólidos orgânicos domiciliares das áreas
urbanas dos municípios de Cabaceiras, Caraúbas
e Queimadas (PB) bem similar ao apontado neste estudo, com valor médio de 75,27%. Todavia, a
porcentagem de sólidos totais voláteis do trabalho
realizado por Silva et al. (2009) esteve muito abaixo,
com média de 78,94%, o que mostra que o resíduo
orgânico domiciliar do bairro Pici é altamente biodegradável, fato justificado pela elevada concentração de Demanda Química de Oxigênio (DQO) do
resíduo, estando em média igual a 195,26 g O2/kg.

As concentrações de nutrientes mostraram uma
variação bastante significativa entre os períodos
amostrados. O nitrogênio deteve em média 1,43%
± 0,73, com um desvio padrão elevado, e o fósforo
total apresentou concentrações que variaram entre 0,51 g P-PO43-/kg e 2,90 g P-PO43-/kg. No bairro universitário da cidade de Criciúma-SC, os resíduos sólidos orgânicos tiveram resultado médio
de nitrogênio total de 1,82%, variando de 1,45% a
2,71%; tais valores deduzem que a maior parte da
matéria orgânica amostrada é oriunda de origem
vegetal (TROMBIN et al., 2005).
A relação C/N esteve predominantemente acima
da recomendada para a digestão anaeróbia por
diversos autores (entre 20 e 30). Apenas nos dias
4 de setembro e 7 de novembro, foram obtidos valores situados no limite dessa faixa, com relações
de 31 e 20, respectivamente. Destaca-se que, na
amostragem de 4 de dezembro, o valor encontrado para C/N foi cerca de 4,6 vezes maior que o limite máximo recomendado, o que está associado
ao baixo resultado de nitrogênio total, que foi de
0,35%, enquanto o teor de carbono orgânico total
manteve-se alto, com 49,42%.
Estudos realizados por Trombin et al. (2005) e Silva et al. (2009) detiveram valores da relação C/N,
para resíduos sólidos orgânicos domiciliares, dentro da faixa com relações de 25 ± 0,82 e 21,50 ±
2,35, respectivamente. Já Liu et al. (2012), anali-

Tabela 7 – Caracterização física e química da FORSD do bairro Pici.
Variável
pH
TU (%)
% ST
% STF (em relação aos ST)
% STV (em relação aos ST)
% COT (em relação aos ST)
% NTK (em relação aos ST)
% PT (em relação aos ST)
DQO (g O2/kg)
Relação C/N
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04/set
4,53
71,82
28,18
7,31
92,69
51,49
1,68
1,03
217,60
31

Data da amostragem
18/set
17/out
07/nov
4,26
4,27
4,44
74,95
74,67
76,57
25,05
25,33
23,44
6,10
6,48
8,32
93,90
93,52
91,68
52,17
51,96
50,93
1,39
1,17
2,53
0,88
1,05
0,27
186,60
147,60
198,60
38
44
20

04/dez
4,72
71,76
28,24
9,17
88,96
49,42
0,35
0,18
225,90
139

Média

Desvio padrão

73,95
26,05
7,48
92,15
51,19
1,43
0,68
195,26
54

0,19
2,10
2,10
1,28
1,98
1,10
0,79
0,42
30,80
48
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sando a relação C/N de resíduos alimentares e resíduos de vegetais e frutas, encontraram resultados de 17,4, estando abaixo da relação ótima. A
baixa relação C/N se deu devido à maior disponibilidade de nitrogênio nas amostras de resíduos
alimentares e vegetais, que apresentaram 2,8 e
2,4% de nitrogênio, respectivamente, percentuais
que foram superiores ao valor médio de nitrogênio total de Kjeldahl apontado na Tabela 7.
Na Tabela 8, que contém a estatística da análise de
variância, percebe-se que a um nível de significância de 5% é admitida a hipótese nula apenas para
os parâmetros de sólidos totais voláteis e carbono
orgânico total, mostrando que não houve diferença entre as médias para as amostras analisadas,
enquanto, para os demais parâmetros, se pode
rejeitar a hipótese de igualdade entre as médias,
indicando que há diferenças significativas das médias entre as campanhas das coletas. Aplicando o
teste de Tukey para os parâmetros de sólidos totais
voláteis e carbono orgânico total, com intervalo de
confiança de 95%, obtiveram-se os resultados que
confirmam a estatística da análise de variância,

comprovando a igualdade entre as médias dos parâmetros entre todas as coletas, pois os valores do
teste de Tukey em todos os intervalos de confiança
foram superiores ao nível de significância adotado
(p-valor > 0,05). Nas Figuras 3 e 4, é possível observar graficamente que todos os intervalos sobrepõem a diferença igual a zero, corroborando, mais
uma vez, que as médias são semelhantes.
Aplicando o teste de Tukey para os parâmetros de
pH, teor de umidade, sólidos totais, sólidos totais
fixos, fósforo total, nitrogênio total de Kjeldahl,
DQO e relação C/N, foi constatado que as médias
das variáveis analisadas possuíam diferenças significativas em um ou mais intervalos de confiança,
sendo que alguns deles mantiveram-se com resultados acima do intervalo de confiança admitido
(95%), sendo, portanto, rejeitada a hipótese nula
de igualdade das médias entre as coletas. Esses resultados são mais fáceis de interpretar visualizando os intervalos de confiança, que não contêm o 0,
para as diferenças das médias constantes nos gráficos de Tukey ilustrados nas Figuras 5 e 6. Destaca-se que as variáveis físicas e químicas, como teor

Tabela 8 – Resultado da análise de variância dos parâmetros físicos e químicos da FORSD.
Variável
pH
Resíduo
TU
Resíduo
ST
Resíduo
STF
Resíduo
STV
Resíduo
COT
Resíduo
PT
Resíduo
NTK
Resíduo
DQO
Resíduo
Relação C/N
Resíduo
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Soma quadrado
0,2937
0,0171
35,34
1,12
35,34
1,12
13,394
2,415
30,89
10,39
9,714
3,115
1,4341
0,0143
5,012
0,130
7591
535
19007
444

Quadrado médio
0,07342
0,00342
8,834
0,224
8,834
0,224
3,348
0,483
7,722
2,079
2,429
0,623
0,3585
0,0029
1,253
0,026
1898
107
4752
89

Estatística F
21,47

p-valor
0,00239
-

39,37

0,000569
-

39,37

0,000569
-

6,933

0,0284
-

3,715

0,0913
-

3,898

0,084
-

125,4

0,0000337
-

48,27

0,000348
-

17,74

0,00371
-

53,57

0,00027
-
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Figura 3 – Gráfico de Tukey para sólidos totais
voláteis.

Figura 4 – Gráfico de Tukey para carbono orgânico
total.

Figura 5 – Gráfico de Tukey para pH, teor de umidade, sólidos totais e sólidos totais fixos, respectivamente.
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Figura 6 – Gráfico de Tukey para fósforo total, nitrogênio total de Kjeldahl, DQO e relação C/N, respectivamente.

de umidade, sólidos totais, fósforo total, nitrogênio
total de Kjeldahl e relação C/N, registraram maiores dispersões entre as médias das coletas.

químicos), já no gráfico de scores são explicadas
as informações acerca do agrupamento das
amostras (coletas).

Por fim, realizou-se a PCA. Para isso, foram sumarizados os gráficos de scores e loadings (Figura
7), que contêm a informação relativa ao conjunto de dados originais. Destaca-se que no gráfico
de loadings é possível analisar as variáveis responsáveis pelas analogias (parâmetros físicos e

A estatística da PCA (Figura 7) mostra que as duas
primeiras componentes principais respondem pela
maior parte da variância, explicando 82,63% da
variância total da matriz de dados. É interessante notar que 60,56% da variância é explicada pela
componente PC1 e 22,07%, pela componente PC2.
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No

tocante

ao

agrupamento

SET04-SET-

18-OUT17, as variáveis que registraram valores
superiores foram o fósforo total, sólidos totais voláteis e carbono orgânico total; isso se observa no
quadrante superior esquerdo da Figura 7b. Ressalta-se que a coleta de 4 de setembro também
sofreu influência da alta concentração de sólidos
totais; graficamente, visualiza-se que parte de
SET04 está deslocada para o quadrante superior
direito. Entretanto, as variáveis de teor de umidade e nitrogênio total de Kjeldahl contribuíram
para a formação do agrupamento da coleta de
NOV07, em função dos maiores valores para esses
atributos, conforme se ilustra no quadrante inferior esquerdo da Figura 7b.
Nos quadrantes do lado direito, está disponível
o agrupamento de DEZ04, que está dividido dos
demais pela componente 1. De maneira geral, na
coleta do mês de dezembro, as variáveis que apresentaram maiores concentrações foram os sólidos totais, sólidos totais fixos, relação C/N, DQO
e maior valor de pH. Quanto à relação C/N, isso

(a)

justifica o elevado valor desse parâmetro obtido
durante a amostragem de dezembro.
Após o tratamento estatístico das informações
de caracterização da FORSD, notou-se que o resíduo coletado apresentou composição bastante
heterogênea, especialmente para os parâmetros
físicos e químicos de pH, teor de umidade, sólidos
totais, fósforo total, nitrogênio total de Kjeldahl e
relação C/N. Tal fenômeno aponta a necessidade
da caracterização inicial antes da alimentação de
reatores anaeróbios, visando a adequar as características do substrato para atender às condições
operacionais e requisitos ambientais projetados
no tratamento da FORSD.
Ressalta-se que a FORSD analisada mostrouse altamente biodegradável e rica em nutrientes, estando apta ao tratamento via biodigestão
anaeróbia. Contudo, são necessárias a correção
do pH e a adequação da relação C/N. Portanto,
recomenda-se a utilização da FORSD em sistemas
de codigestão anaeróbia com efluentes domésticos e/ou lodos anaeróbios oriundos de estações

(b)

Figura 7 – PCA dos atributos físico-químicos: diagrama de ordenação das amostras (scores) e formação de grupos
de amostras semelhantes (a) e diagrama de ordenamento das variáveis (loadings) (b), levando em consideração as
componentes principais 1 e 2.
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de tratamento de esgoto sanitários, visando a potencializar o processo de degradação da matéria
orgânica e a produção de biogás, permitindo que
o substrato atenda aos requisitos ambientais exigidos no tratamento, como pH, relação C/N e relação AGV/AT, sendo capaz de manter a estabilidade
operacional dos reatores.
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RESUMO
Na presente pesquisa, estuda-se o comportamento geomecânico dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) provenientes do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), onde foram realizados ensaios no
solo de cobertura e em uma célula experimental de RSU. Para a avaliação da capacidade de carga do aterro
de RSU, realizaram-se, ainda, uma sondagem à percussão (SPT) e provas de carga direta. Após a análise dos
resultados, avaliou-se o uso futuro da área em estudo como fundação de pequenas edificações, subleito
de pequenas vias de acesso e área verde de parque recreativo. Com base nos resultados, pode-se afirmar
que é possível o uso da área para essas finalidades, desde que os processos de biodegradação tenham sido
cessados, os sistemas de drenagem de gases e de chorume estejam devidamente dimensionados e o solo de
cobertura esteja adequadamente compactado.
Palavras-chave: Aterro sanitário. Comportamento geomecânico. Prova de carga direta.

ABSTRACT
In this research we study the geomechanical behaviour of urban solid waste from the Metropolitan West Caucaia
landfill (ASMOC). To evaluate the capacity of the MSW landfill, it was also held a standard penetration test (SPT) and
plate load tests. After analysing the results, we evaluated the future use of the study area for instance the foundation of small buildings, subgrade small access roads or green area of playgrounds. Based on the results, it can be
stated that it is possible to use the area for those purposes, since biodegradation processes have been terminated,
drainage systems of gas and leachate are rightly designed and that the soil surface is properly compacted.
Keywords: Landfill. Geomechanical behavior. Plate load test.
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INTRODUÇÃO
Os aterros sanitários são considerados o método
mais adequado de disposição final para os Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs), por serem economicamente mais viáveis e ambientalmente mais seguros, devido ao fato de permitirem o tratamento
dos líquidos e gases gerados pela decomposição
dos resíduos, garantirem a proteção das águas
superficiais e subsuperficiais, do solo, do ar e do
próprio homem, além de apresentarem aspectos
visuais menos impactantes se comparados a outros métodos de disposição.

nos aterros sanitários ocorrem mecanismos
responsáveis pelos recalques, como solicitações
mecânicas, carregamento e erosão interna,
mudanças
físico-químicas,
biodegradação
ou degradação causada por microrganismos,
dissipação das pressões neutras de líquidos e
gases, creep e interação dos mecanismos. Somente a solicitação mecânica e a dissipação das pressões neutras estão diretamente relacionadas ao
carregamento imposto. Os demais dependem do
ambiente no qual os resíduos se encontram e das
transformações bioquímicas no interior do aterro.

Os RSUs são caracterizados por apresentar uma
grande heterogeneidade dos seus constituintes.
Na sua fase sólida, por exemplo, são constituídos
por materiais inertes estáveis, com características semelhantes às de materiais geotécnicos
convencionais.

Da mesma maneira que em solos, a resistência dos
RSUs aparentemente aumenta com o incremento
de tensão normal. No entanto, devido ao seu alto
teor de matéria orgânica e à sua estrutura fibrosa, os resíduos sólidos se comportam mais como
um solo orgânico fibroso do que simplesmente
como solo. Em consequência disso, os fatores que
devem afetar os parâmetros de resistência dos resíduos são os seguintes (GONZALEZ, 1995): teor
de matéria orgânica e fibras, idade e grau de decomposição dos resíduos sólidos, época em que
se construiu o aterro, esforço de compactação,
composição e quantidade de solo de cobertura.

Com a realização deste trabalho, pretende-se
verificar a possibilidade do uso de uma área desativada de um aterro de RSU como suporte para
fundações de pequenas edificações, subleito de
pequenas estradas de acesso, área para recreação, área verde ou alguma pequena obra civil.
Entre as principais propriedades abordadas na literatura, que caracterizam os RSUs dispostos em
aterros sanitários, destacam-se a composição, a
distribuição do tamanho das partículas, o teor de
umidade, a temperatura, a produção de chorume,
a biodegradabilidade, a produção de gases, o peso
específico in situ e a permeabilidade.
As principais propriedades mecânicas do RSU são
a resistência ao cisalhamento e a compressibilidade, bastante influenciadas pela composição e
estado de alteração do resíduo, bem como pelo
comportamento mecânico individual de cada
componente.
Os recalques dos maciços sanitários, quando comparados com os maciços de solos, são
muito elevados. De acordo com Boscov (2008),
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METODOLOGIA
A metodologia adotada para a realização da presente pesquisa tem como base a execução das seguintes etapas: escolha do local para execução do
estudo, construção de uma célula experimental
de RSU, coleta de amostras deformadas de solo do
local de construção da célula e de RSU da cidade
de Fortaleza, caracterização física dos solos e dos
RSUs amostrados, realização de ensaios de campo, instalação e monitoramento de marcos superficiais, apresentação e análise dos resultados.
O local escolhido para a realização do estudo foi o
Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia
(ASMOC), cuja área total equivale a 123,20 ha, sendo
78,47 ha destinados à disposição de resíduos, 32,15
ha de área de preservação ambiental, 7,04 ha de faijaneiro
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xa de preservação de contorno, 3,19 ha de sistema
viário interno e 2,35 ha de administração, urbanização e estacionamento (SANTOS, 2012).
A escolha do ASMOC partiu da necessidade de
utilizar um aterro ativo, de forma a facilitar a futura construção de uma célula experimental.
A área cedida pelo ASMOC, correspondente a 225
m² (15 m x 15 m), foi estabelecida de modo que
possibilitasse a execução dos ensaios de emissão
de gases e geomecânicos, além de não interferir
na rotina operacional do aterro.
Para a construção da célula experimental, apresentada na Figura 1, optou-se pelo método da
trincheira. A utilização desse método possibilitou
um menor custo com a construção da célula e facilidade de operação.
Posteriormente à etapa de escavação, foi realizado o nivelamento do fundo da escavação com um
trator de esteiras. Em paralelo, foi instalado um
sistema de drenagem de líquidos composto por um
dreno cego, que perfazia a parte inferior e o lado
esquerdo da célula para análise de lixiviado, como
também um dreno de gás central para análise de
gases, que foi usado na pesquisa de Santos (2012).

As amostras de solo e de RSU foram coletadas
com o auxílio de um trado concha e uma pá. Após
a coleta, as amostras de solo e resíduo foram
acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas para o Laboratório de Mecânica dos Solos e
Pavimentação (LMSP) da Universidade Federal do
Ceará (UFC).
Os ensaios de laboratório realizados no solo de
cobertura da célula experimental foram: granulometria, densidade real dos grãos, limites de consistência, compactação e Índice de Suporte Califórnia (ISC).
Os resíduos do aterro da célula experimental foram caracterizados a partir da realização da composição gravimétrica, da determinação do teor de
umidade e do peso específico realizado in situ.
Os ensaios de campo realizados foram a sondagem à percussão do tipo SPT e provas de carga
direta, bem como o peso específico do solo de cobertura pelo método do frasco de areia e sua umidade natural, utilizando um speedy.
Com o objetivo de avaliar a evolução dos recalques na célula experimental ao longo do tempo,
foi realizado um levantamento topográfico na
área de estudo. Foram escolhidos aleatoriamente alguns pontos na área interna da célula experimental, cujas coordenadas foram obtidas com
equipamentos topográficos de dupla frequência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletadas duas amostras de solo de cobertura da célula experimental, nas profundidades de
20 cm (amostra 1) e 70 cm (amostra 2). Vale discutir que apenas a partir 75 cm de profundidade foi
observada a presença de RSU no aterro sanitário.

Figura 1 – Escavação executada para a construção da
célula experimental na área do ASMOC.
janeiro
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A amostra 1 apresentou 11% de pedregulho, 29%
de areia, 54% de silte e 6% de argila. Já a amostra 2
apresentou 6% de pedregulho, 33% de areia, 58%
de silte e 3% de argila. De acordo com o Sistema
de Classificação Unificado (SUCS), as duas amosRevista DAE
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tras de solo correspondem ao tipo CL, ou seja, argila de baixa compressibilidade. Pela classificação
do Highway Research Board (HRB), as amostras de
solo se enquadram no grupo A-4, equivalente a
um solo siltoso.
O SUCS indica que, apesar da maior porcentagem
da fração silte, as amostras foram classificadas
como argila. Tal fato é atribuído à atividade da fração de argila contida nas amostras. Pela proposta
de Skempton (1953), tanto a amostra 1 quanto a
amostra 2 apresentam atividade superior a 1,25,
correspondendo à argila ativa, o que explica seu
comportamento de solo argiloso.
A densidade real dos grãos (Gs) foi determinada
pelo método do picnômetro, por meio da realização de três ensaios, em que foram obtidos resultados médios de 2,69. De acordo com Terzaghi
e Peck (1967), valores típicos para os solos ficam
em torno de 2,7; logo, os valores obtidos encontram-se na faixa de variação típica dos solos.
A curva de compactação do solo de cobertura da
célula experimental indicou um peso específico
aparente seco máximo (γsmax) de 18,4 kN/m³ e uma
umidade ótima do solo (wot) de 15,5% para a energia do Proctor mormal.
Observa-se que o ISC da amostra de solo foi de
4% e a expansão, de 2,5%. Pela norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2009), observa-se que o solo ensaiado
é adequado para execução do corpo de um aterro
rodoviário, por possuir um ISC superior a 2% e
uma expansão inferior a 4%.
Na Tabela 1, é apresentada a composição gravimétrica do resíduo destinado à célula experimental
do presente estudo. A amostra de resíduo indicou
a presença predominante de matéria orgânica e,
em menor quantidade, foram encontrados também borracha e alumínio. Esse resultado está
coerente com outros trabalhos citados na litera68
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tura, que registram que no Brasil o componente
de maior fração nos RSUs é a matéria orgânica.

Tabela 1 – Composição gravimétrica do resíduo
destinado à célula experimental.
Composição gravimétrica
Componentes

% em massa da amostra de 200 kg
1º
ensaio

2º
ensaio

3º
ensaio

4º
ensaio

5º
ensaio

Média

Materiais
putrescíveis

40,0

39,5

39,2

38,2

37,0

38,8

Outros

11,1

12,3

12,0

13,3

14,5

12,6

Plástico

15,1

16,4

15,2

15,7

15,6

15,6

Fralda

8,7

7,9

8,5

8,1

8,8

8,4

Trapos

8,3

7,6

7,4

8,2

6,9

7,7

Papel

10,1

9,2

9,6

9,3

10,8

9,8

PET

1,5

1,3

2,0

1,4

1,5

1,5

Vidro

2,3

2,6

3,0

2,7

2,1

2,5

Ferro

1,3

1,3

1,3

1,4

1,1

1,3

Borracha

0.9

1,3

1,2

1,0

1,0

1,1

Alumínio

0,7

0,7

0,7

0,9

1,0

0,8

A determinação da umidade foi realizada em laboratório, por meio de uma estufa, tomando
como temperatura máxima o valor de 60 ˚C. A
umidade correspondente ao RSU da amostra 1 foi
de 32,8% e da amostra 2 foi de 33,6%, com média
de 33,2%. Para os ensaios realizados em abril de
2013, a umidade da amostra 1 foi de 20,6% e da
amostra 2, 23,1%, com média de 21,8%. Santos
(2012) realizou, na mesma célula experimental,
em 2011, ensaios de umidade, obtendo um valor
médio de 37,7%. Pode-se observar que o teor de
umidade diminui com o tempo, o que também foi
verificado por Azevedo (2003).
O peso específico do RSU da célula experimental
foi determinado em três momentos. Em 2011, foi
determinado por meio dos dados do início da pesquisa, referindo-se aos resíduos despejados na
célula experimental com dimensões de 14 m x 14
m de comprimento e 4 m de profundidade, indicando um peso específico de 7 kN/m³. Em 2012,
executou-se uma escavação, de 37 cm x 20 cm e
janeiro
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profundidade de aproximadamente 25 cm, dentro
da célula experimental; o peso específico obtido
dessa forma foi de 17 kN/m³. Posteriormente, no
ano de 2013, a partir da execução de uma escavação de 20 cm x 20 cm e profundidade de 17 cm,
determinou-se um peso específico de 21,2 kN/m³.

Na sequência, foram determinadas as capacidades de carga do solo de cobertura e do maciço sanitário de resíduos utilizando formulações
semiempíricas com base no índice de resistência.
Essa determinação foi realizada tanto para o conjunto solo e resíduo da célula experimental quanto

Vale observar que os valores de peso específico obtidos em 2012 e 2013 são referentes ao resíduo compactado, diferentemente da obtenção de 2011.

para o local do aterro onde se encontra o resíduo

Foram realizadas sondagens à percussão (SPT) na
célula experimental e em um ponto de resíduo antigo, mas de mesmas características, localizado no
interior do ASMOC e próximo da célula experimental.

ções da capacidade de carga foram as propos-

A Figura 2 mostra o gráfico comparativo entre os
resultados da sondagem realizada no resíduo antigo e na célula experimental.

expressa em kg/cm².

O aterro antigo encerrou suas atividades há aproximadamente dez anos; por esse motivo, foi realizada a sondagem SPT para verificar a modificação
de valores de índice de resistência com o tempo.

granular e que o maciço de RSU apresenta com-

Como se observa na Figura 2, não houve
mudança significativa do índice de resistência das
sondagens realizadas na célula experimental e no
aterro antigo.

mais antigo.
As formulações utilizadas para as determinatas por Meyerhof (1956) e De Mello (1967) e um
método chamado “prático”, válido para cálculos
de sapatas em areia, sendo a pressão admissível

Os cálculos foram feitos considerando que a camada de cobertura tem o comportamento de solo
portamento crítico de um solo fino, o que equivale
a considerar que a condição crítica do aterro, em
termos de resistência, é a não drenada.
Vale ressaltar que a largura (B) da fundação utilizada no método de Meyerhof (1956) foi de 30 cm,
referente à placa de mesmo diâmetro.

Areia argilosa pedregulhosa, cor amarelada

0,30 m
0,75 m
1,00 m

Matéria
Orgânica e
Inorgânica
*Início do
Chorume
*Início do
Chorume
6,45 m

Figura 2 – Gráfico comparativo entre SPT do aterro antigo e célula experimental.
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A Figura 3 mostra um gráfico comparativo entre a
capacidade de carga (qult) do solo de cobertura da
célula experimental e do aterro antigo.
A Figura 4 mostra a comparação da capacidade de
carga do maciço de RSU da célula experimental do
aterro antigo.
A capacidade de carga calculada no solo de cobertura e nos resíduos da célula experimental e
do aterro antigo por meio de cada método para o
Figura 3 – Gráfico comparativo entre a tensão última
(qult) do solo de cobertura da célula experimental e do
aterro antigo.

respectivo aterro não variou muito, mostrando a
similaridade dos métodos.
A maior capacidade de carga no solo de cobertura
ocorre na célula experimental, provavelmente ocasionada pelo tipo de solo, e a maior capacidade de
carga no maciço de resíduo ocorre no aterro antigo.
Na Figura 5, apresenta-se um gráfico comparativo entre as médias das capacidades de carga estimadas dos solos de cobertura do maciço
de RSU tanto para a célula experimental quanto
para o aterro antigo.
Por meio dos valores médios das tensões últimas,
verificou-se que os métodos mais indicados para

Figura 4 – Gráfico comparativo da capacidade de
carga do maciço de RSU da célula experimental do
aterro antigo a partir de sondagens à percussão.

a análise no solo de cobertura e para o resíduo são,
respectivamente, de De Mello (1967) e Terzaghi e
Peck (1967), pois ambos diferem pouco da média.
Vale observar que as estimativas realizadas pelo
método de De Mello (1967) apresentaram valor da
capacidade de carga mais próximo da média para
o solo de cobertura e para o maciço de RSU.
Foi realizado um ensaio de prova de carga direta
na célula experimental utilizando uma placa de 30
cm de diâmetro e no aterro antigo utilizando placas de 30 e 50 cm de diâmetro.

Figura 5 – Gráfico comparativo entre as médias das
capacidades de carga dos solos de cobertura do maciço
de RSU referente à célula experimental e ao aterro antigo.
70
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Na Figura 6, mostra-se a curva pressão x recalque
obtida com a realização do ensaio de prova de
carga direta na célula experimental.
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Figura 6 – Curva pressão x recalque referente à célula
experimental utilizando placa de 30 cm de diâmetro.

Figura 7 – Curvas pressão x recalque no aterro antigo
utilizando placas de 30 e 50 cm de diâmetro.

Na Figura 7, são apresentadas as curvas pressão x
recalque no aterro antigo utilizando as placas de
30 e 50 cm de diâmetro.
Na sequência, foram determinadas as capacidades de carga tanto na célula experimental quanto no aterro antigo, a partir das provas de carga
realizadas. Para isso, utilizaram-se os métodos da
NBR 6122:2010 e de Van der Veen (1953).
Na Figura 8, apresenta-se a utilização do método
da NBR 6122:2010 para determinação da capacidade de carga da célula experimental.
Como o método da NBR 6122:2010 não possibilitou a determinação da capacidade de carga da célula experimental, na sequência utilizou-se o método de Van der Veen (1953). No entanto, devido
à elevada linearidade da curva pressão x recalque,
que pode ser observada na Figura 6, a utilização
janeiro
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Figura 8 – Gráfico da capacidade de carga da célula
experimental utilizando a NBR 6122:2010.

Figura 9 – Gráfico da capacidade de carga para placa
de 30 cm no aterro antigo, utilizando o método de
Van der Veen (1953).

desse método também não permitiu a extrapolação adequada da capacidade de carga.
Com a utilização do método de Van der Veen
(1953), foi possível estimar apenas a capacidade
de carga a partir do ensaio com a placa de 30 cm,
que foi realizado no aterro antigo (Figura 9).
Devido à impossibilidade da determinação da capacidade de carga na maioria das placas com a
utilização do método de Van der Veen (1953), utilizaram-se alguns outros métodos disponíveis na
literatura para a determinação da capacidade de
carga (Quadro 1).
No Quadro 1, observa-se que a única placa em
que foi possível a aplicação de alguns dos métodos selecionados para a determinação da capacidade de carga foi novamente a placa de 30 cm do
aterro antigo, provavelmente por apresentar uma
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forma mais curva, o que não é observado nas outras placas. Verifica-se que, na placa de maior tamanho, ocorrem recalques maiores devido ao seu
bulbo de tensões atingir maiores profundidades e,
portanto, mobilizar uma espessura maior de solo.

Figura 10 – Comparação entre as capacidades de
carga do aterro antigo a partir da prova de carga com
a placa de 30 cm.
Quadro 1 – Métodos utilizados para determinação da
capacidade de carga.
Placa de 30cm
Método

Davisson

Célula
Experimental
Não aplicado

Chin

Não aplicado

De Beer

Não aplicado

80% de Brinch

Não aplicado

Placa de 30
cm
Aterro
Antigo
Não
aplicado
Aplicado
Não
aplicado
Não
aplicado

Placa de 50
cm
Aterro
Antigo
Não aplicado
Não aplicado
Não aplicado
Não aplicado

Mazurkiewicz

Não aplicado

Aplicado

Não aplicado

Carga crítica

Não aplicado

Aplicado

Não aplicado

Norma inglesa

Não aplicado

Não
aplicado

Não aplicado

A Figura 10 mostra o resultado de todas as estimativas realizadas para a determinação da capacidade de carga do aterro antigo a partir da prova
de carga com a placa de 30 cm.
Observa-se que as estimativas da capacidade de
carga para o aterro antigo a partir da prova de carga
realizada com a placa de 30 cm apresentam valores
bastante próximos quando realizadas a partir dos
métodos de Van der Veen (1953) e da carga crítica.
Na média, o valor estimado de capacidade de carga
por esses métodos foi de 340 kPa. Por outro lado,
as estimativas pelos métodos de Mazurkiewicz e
Chin foram bastantes superiores e próximas. Nesse
72
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caso, a capacidade de carga média foi estimada em
1.007 kPa; dessa forma, a favor da segurança, adotou-se para a capacidade de carga do aterro antigo, a partir da prova de carga realizada com a placa
de 30 cm de diâmetro, o valor de 340 kPa.
Por limitações executivas, não foram realizadas
provas de carga direta propriamente nos resíduos
dos aterros antigo e novo (célula experimental).
Sendo assim, as avaliações e comparações da capacidade de carga apresentadas a partir das provas de carga se referem à solicitação dos aterros
no topo do solo de cobertura. A partir das sondagens à percussão (SPT) realizadas, estimou-se que
a capacidade de carga do maciço de RSU da célula
experimental é de 432 kPa e do solo de cobertura,
de 320 kPa. Já para o aterro antigo, a capacidade
de carga do maciço de RSU é de 480 kPa e do solo
de cobertura, de 285 kPa.
Comparando as capacidades de carga estimadas
por meio de ensaios de prova de carga e sondagens à percussão, ambos realizados no solo de cobertura da célula experimental, observa-se que a
capacidade de carga estimada por meio do ensaio
de sondagem à percussão (SPT) foi de 320 kPa. A
capacidade de carga do mesmo solo de cobertura estimada a partir do ensaio de prova de carga
foi de 2.250 kPa. Verifica-se, assim, uma acentuada variação dos valores, que é atribuída à sucção
devido à baixa umidade de compactação do solo,
uma vez que a perfuração do solo foi realizada na
sondagem à percussão (SPT) com a introdução de
água para facilitar a escavação a trado. Além disso, as formas de aplicação de cargas nos dois ensaios são bastante diferentes, o que, obviamente,
pode conduzir a resultados distintos.
Ademais, observa-se que a capacidade de carga
estimada por meio da sondagem à percussão foi
ligeiramente inferior à estimada por meio do ensaio de prova de carga (340 kPa). Ao contrário do
que ocorreu na célula experimental, houve uma
redução da capacidade de carga quando ela foi esjaneiro
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timada pela prova de carga. A esse resultado, atribuiu-se o aumento da umidade, pela ocorrência
dos processos de biodegradação, que reduziram a
sucção e, portanto, sua capacidade de carga.
CONCLUSÕES
A partir da realização desta pesquisa, foi possível estabelecer as seguintes conclusões:

vias de acesso e área verde de parques recreativos dimensionados. Como suporte de pequenas
edificações, a utilização será restrita a bases de
pequenas dimensões, até 50 cm, e desde que o
solo de cobertura seja compactado com o controle geotécnico de compactação.
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RESUMO
O aumento da população, aliado ao processo de urbanização desordenado, é responsável por grande parte da
poluição dos corpos hídricos. As praias da Ilha de Mosqueiro (Belém-PA) são uma das principais alternativas
de lazer da população local e, por isso, merecem atenção especial. O presente trabalho avaliou a qualidade da
água por meio da utilização dos índices da qualidade da água e do estado trófico. Foram obtidos dados de parâmetros abióticos, clorofila a, coliformes totais e termotolerantes. Os parâmetros mostraram a influência da
sazonalidade e da maré na qualidade da água, principalmente no período menos chuvoso, o que foi reforçado
pela análise de componentes principais. Os resultados do índice da qualidade da água foram próximos entre
os períodos estudados. O índice de estado trófico demonstrou que o ambiente não se encontra eutrofizado.
Essas informações servem para sinalizar os gestores sobre a atual situação das águas na área estudada.
Palavras-chave: Clorofila a. Componentes principais. Estado trófico. Fósforo.

ABSTRACT
The increase in population, coupled with disorderly urbanization processes, is responsible for much of the pollution of water bodies. The beaches of Mosqueiro Island (Belem, PA) provide one of the main leisure options of the
local population and therefore they deserve special attention. This study evaluates water quality through the use
of a water quality index and trophic state. The data obtained included abiotic parameters, chlorophyll a, and total/
fecal coliforms. The data showed the influence of seasonality and tide on water quality, especially during less rainy
periods, which was reinforced by the analysis of principal components. The results of the water quality index were
close among the two previous period studies. The trophic state index showed that the environment is not eutrophic.
This information provides local managers a current analysis of water conditions in the study area.
Keywords: Chlorophyll a. Principal components. Trophic state. Phosphorus.
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INTRODUÇÃO
O aumento da população, aliado ao processo de
urbanização desordenado e ao turismo, é responsável por vários impactos ambientais, com destaque para a deterioração dos corpos hídricos localizados nas áreas de praia.
Na região Norte do Brasil, as 24 praias da Ilha de
Mosqueiro (Belém-PA) são uma das principais alternativas de lazer da população da Região Metropolitana de Belém e, por isso, merecem atenção
especial. A ilha, localizada em frente à Baía do Guajará, é uma das 25 ilhas identificadas nominalmente que circundam o município de Belém e possui
um sistema de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto. Guimarães e Rocha (2007) descreveram que a aeração mecânica das Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs) da Vila e Aeroporto,
localizadas em Mosqueiro, não estava em funcionamento após recorrentes tentativas de furto dos
cabos elétricos, motores e tirantes de aço usados
para atracação dos aeradores flutuantes.
O aporte de efluentes sem tratamento tem como
consequência a deterioração dos corpos hídricos,
principalmente em áreas urbanas. As diferentes
formas de aporte tornam, na prática, inexequível
uma análise sistemática de todos os poluentes
que podem estar presentes nas águas superficiais.
Portanto, são selecionados parâmetros físicos,
químicos e microbiológicos mais representativos,
em geral, expressos por valores adequados a índices de qualidade, que são monitorados sistematicamente em estações de amostragem (ZIMMERMANN et al., 2008).
No Brasil, a Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece valores limites de concentração aos quais
cada substância presente na água deve obedecer.
Contudo, com a vasta gama de variáveis, a interpretação dos dados torna-se complexa e exaustiva; dessa forma, a utilização de índices, como os
Índices de Qualidade da Água (IQA) e do Estado
Trófico (IET), facilita compreender as condições
janeiro
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ambientais dos corpos hídricos. De acordo com
Alves et al. (2012), o IQA é um índice que dá relevância à poluição por esgoto doméstico, principal
fonte nas bacias hidrográficas, enquanto o IET é
relacionado ao enriquecimento por nutrientes
e ao efeito do crescimento excessivo de algas.
Ademais, atualmente, também é utilizada uma
abordagem multivariada, como a análise de componentes principais para extrair informações relevantes das variáveis obtidas e, com isso, mostrar o
cenário da qualidade da água dos corpos hídricos.
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta
como principal objetivo avaliar o impacto ambiental causado pelas atividades urbanas sobre
a qualidade das águas em um trecho no sudoeste
da Ilha de Mosqueiro-PA, por meio da utilização
do IQA, IET e análise de componentes principais
para interpretação dos resultados físico-químicos, de clorofila a e microbiológicos.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O distrito administrativo do Mosqueiro pertence
ao município de Belém-PA, região Norte do Brasil
(Figura 1). O clima característico é quente e úmido, do tipo Af de Koepen, com temperatura anual
média de 25,9 °C, mínima de 21,9 °C e máxima de
31,4 °C. O entorno da Ilha de Mosqueiro é caracterizado por pontões e enseadas, em que ocorre
intensa ação erosiva do estuário, com a formação
de falésias ativas e acumulação de formas gradativas de relevo. É possível destacar, ainda, registros de paleomangues parcialmente degradados e
soterrados pelos depósitos arenosos por ocasião
da maré vazante (SALES, 2005).
Amostragem e análises em laboratório
Na definição dos pontos de coleta de água, foi
considerada a redução da mata ciliar às margens do corpo d’água, em função da progressiva
urbanização, bem como a existência, na foz do rio
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Murubira, de uma praia utilizada pela comunidade
local. Com isso, procurou-se caracterizar a atual situação, observando as alterações ocasionadas na
qualidade do corpo d’água, com especial atenção
para a área utilizada pelos banhistas, uma vez que a
falta de estruturação do sistema de esgoto faz com
que o rio Murubira receba grande contribuição de
esgoto sanitário ao longo do seu trajeto.
A coleta foi realizada em duas campanhas, uma no
período menos chuvoso (14 de setembro de 2010)
e outra no chuvoso (19 de abril de 2011), durante
a baixa-mar e a preamar, em 12 pontos de amostragem (Figura 1). Os pontos 1 a 9 de amostragem
foram locados em transects, o ponto 10 foi locado
no rio Murubira e os pontos 11 e 12 foram locados a
jusante dos emissários das ETEs da Vila e Aeroporto, respectivamente. A coleta foi realizada aproximadamente a 20 cm de profundidade, com garrafa
de Van Dorn. No momento da coleta, foram obtidos
dados de temperatura (termômetro digital modelo

TE-300) e pH (pHmetro da marca pHTECK). Para as
demais análises, as amostras foram transportadas
para o Laboratório de Química Ambiental (LQA) da
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). No
laboratório, foram obtidos os valores de turbidez
(turbidímetro da marca Hach 2100P) e condutividade elétrica (condutivímetro da ONDA/TCP01) e,
para a determinação do teor do oxigênio dissolvido, foi utilizado o método de Winkler, descrito em
Strickland e Parsons (1972).
A demanda bioquímica de oxigênio, sólidos totais,
cor, fósforo total, nitrogênio total, nitrato, nitrito,
nitrogênio-amoniacal e silicato foram quantificados de acordo com os métodos descritos em Apha
(2005) e a determinação de clorofila a foi feita segundo Teixeira (1973). Para quantificação de coliformes totais e termotolerantes, foi empregado o
Colilert, que utiliza tecnologia de substrato definido e é aceito pelos métodos padrões para exames
de água e esgoto, segundo Apha (2005).

Figura 1 – Localização da Ilha de Mosqueiro (Belém-PA) e dos pontos de coleta de água.
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IQA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variáveis utilizadas para calcular foram: tem-

Distribuição dos parâmetros abióticos,
microbiológicos e clorofila a

peratura, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, nitrogênio
total, fósforo total, sólidos totais e turbidez. Com
base nos resultados, foi possível classificar a qualidade da água em ótima (80 ≤ IQA ≤ 100), boa (52
≤ IQA ≤ 80), regular (37 ≤ IQA ≤ 52), ruim (20 ≤ IQA
≤ 37) e péssima (0 ≤ IQA ≤ 20), conforme descrito pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB, 2010).
IET
Para o cálculo do IET, foram utilizados os valores
do IET para fósforo total [IET (PT) = 10x (6-((0,420,36x(ln PT))/ln 2))-20] e clorofila a [IET (CL) = 10x
(6-((-0,7-0,6x(ln CL))/ln 2))-20] para ambientes
lóticos, sendo PT a concentração de fósforo total
medida à superfície da água, em μg.L-1; CL a concentração de clorofila medida à superfície da água,
em μg.L-1; ln o logaritmo natural (CETESB, 2010).
Análises estatísticas
Os dados dos parâmetros abióticos, microbiológicos e de clorofila a foram analisados pelos métodos de estatística descritiva e de análise de componentes principais. Na análise de componentes
principais, as variáveis originais são linearmente
combinadas, com o objetivo de projetar o máximo
de informação no menor número de dimensões. A
informação total contida no conjunto de dados de
partida é quantificada pela matriz de covariância.
A primeira componente principal (PC1) é a direção de máxima variância e, portanto, de máxima
informação no espaço multidimensional original.
A segunda componente (PC2) é ortogonal à PC1 e
corresponde ao eixo que explica o máximo possível da informação que não pôde ser representada
pela PC1. Juntas, PC1 e PC2 definem o plano de
máxima informação no espaço multidimensional
(MASSART et al., 1998).
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Os resultados de salinidade (Tabela 1) permitiram
enquadrar a área de estudo na classe de águas doces da Resolução CONAMA nº 357/2005. No período menos chuvoso, a salinidade teve uma variação
mais acentuada, inclusive entre as marés, do que
no período chuvoso, o que mostra a influência da
pluviometria na distribuição desse parâmetro, bem
como a influência da descarga fluvial. Trabalhos
feitos na região Norte, na Baía do Guajará (PAIVA et
al., 2006) e no estuário do rio Guajará-Mirim (SILVA
et al., 2011), mostram águas com influência fluvial
oriundas de rios e tributários.
Os valores de temperatura das águas não tiveram
variações acentuadas entre as marés, tendo sido
os maiores valores detectados no período menos
chuvoso (Tabela 1). Com relação ao pH, a variação
também não foi acentuada (Tabela 1), o que indica a existência do efeito tampão no ambiente.
Ao comparar os resultados de pH com os limites
estabelecidos (entre 5,0 e 9,0) pela Resolução CONAMA nº 357/2005, para os rios de classe II, de
águas doces, observa-se que as águas estudadas
enquadram-se dentro desses limites. Deve-se
ressaltar que baixos valores de pH para as águas
da região amazônica são descritos na literatura
(PAIVA et al., 2006; SILVA et al., 2011; ALVES et al.,
2012) e relacionados à geologia local.
A condutividade elétrica teve os menores valores
durante o período chuvoso (Tabela 1). De acordo
com Bordalo et al. (2007), esse parâmetro é dependente do seu conteúdo iônico, sendo valores
elevados característicos de ambiente marinho.
Por sua vez, os valores de turbidez, cor e sólidos
totais foram próximos entre os períodos, com os
maiores valores no período menos chuvoso (Tabela 1). Em ambos os períodos, foi observada uma
diferença entre as marés, com os maiores valores detectados na preamar, o que pode ser relacionado ao processo de ressuspensão próximo à
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Tabela 1 – Valores da média e desvio padrão dos
parâmetros abióticos, bacteriológicos e de clorofila a,
obtidos nas águas superficiais da Ilha de Mosqueiro,
durante o período menos chuvoso e chuvoso da região.
Menos chuvoso
Baixa-mar

Preamar

Média ±
DP1

Média ±
DP

Salinidade

0,23 ± 0,08

0,10 ± 0,01

Temperatura
(°C)

27,67 ±
0,49

30,79 ±
1,64

pH

7,19 ± 0,13

7,19 ± 0,08

Sólidos totais
(mg.L-1)
Col. totais**
(NMP.100 mL-1)
Col. term. ***
(NMP.100 mL-1)

238,12
±287,21
32,69 ±
10,10
264,69 ±
53,16
46,58 ±
20,82
1617,03 ±
190,10
61,51 ±
24,70

119,09 ±
16,63
35,55 ±
18,69
249,50 ±
85,44
46,33 ±
11,90
1302,87 ±
785,97
28,83 ±
12,65

DBO (mg.L-1)

5,16 ± 2,32

6,86 ± 1,35

OD (mg.L-1)

6,89 ± 0,50

5,90 ± 1,82

Nitrato (mg.L-1)

0,04 ± 0,01

0,80 ± 0,30

Nitrito (mg.L-1)

0,01 ±
0,004

0,01 ± 0,0

0,39 ± 0,08

0,28 ± 0,03

1,07 ± 0,44

1,50 ± 0,43

0,06 ± 0,02

0,06 ± 0,04

Silicato (mg.L-1)

4,18 ± 1,14

2,50 ± 0,76

Clorofila a
(mg.m-3)

5,59 ± 2,74

4,10 ± 2,88

Parâmetro

CE* (mS.cm-1)
Turbidez (UNT)
Cor (PtCo)

N-amoniacal
(mg.L-1)
Nitrogênio total
(mg.L-1)
Fósforo total
(mg.L-1)

Chuvoso
BaixaPreamar
mar
Média ±
Média ±
DP
DP
0,01 ±
0,00 ± 0,00
0,01
28,83 ±
29,25 ±
1,75
0,97
5,40 ±
6,05 ± 0,59
0,87
0,02 ±
0,02 ± 0,01
0,01
22,93 ±
39,57 ±
6,15
10,83
163,67 ± 193,17 ±
29,23
91,83
13,33 ±
8,58 ± 3,26
4,86
922,29 ± 569,38 ±
278,44
409,20
24,57 ±
8,90 ± 6,55
13,02
7,04 ±
6,98 ± 1,36
1,62
5,43 ±
5,66 ± 0,82
0,61
0,07
0,07 ± 0,01
±0,01
0,01 ±
0,01 ± 0,01
0,01
0,36 ±
0,37 ± 0,10
0,06
1,83 ±
1,80 ± 0,44
0,40
0,05 ±
0,07 ± 0,01
0,02
1,91 ±
2,00 ± 0,84
0,52
46,41 ±
50,37 ±
12,76
12,64

Notas: 1 DP = desvio padrão, * CE = condutividade elétrica, ** Col.
totais = coliformes totais, *** Col. term.= coliformes termotolerantes.

costa propiciado pela ação do vento. Ainda, em
ambos os períodos, não foram verificados valores
de turbidez fora do limite estabelecido pela
Resolução CONAMA nº 357/2005, ou seja, 100
UNT para água doce, classe II.
Os coliformes totais e termotolerantes foram registrados em ambos os períodos, com os menores
valores na preamar (Tabela 1), o que demonstra a
presença de lançamento de esgoto e a capacida78
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de de diluição do corpo hídrico receptor. Alves et
al. (2012) também descreveram a presença desses grupos nas águas do rio Arari (Ilha do Marajó,
Norte do Brasil) e relacionaram com os efluentes
urbanos e também com as embarcações de transporte de passageiros e gado.
Os valores de demanda bioquímica de oxigênio
e de oxigênio dissolvido foram próximos entre os
períodos de coleta (Tabela 1). Os valores de demanda bioquímica de oxigênio acima do valor (5
mg.L-1) estabelecido pela Resolução CONAMA nº
357/2005 reforçam a existência de lançamento
de esgoto na área, além do processo de ressuspensão, o que inclui a matéria orgânica ou a liberação de águas servidas por embarcações. Em
relação às concentrações de oxigênio dissolvido,
pode-se observar que os valores mínimos verificados ficaram abaixo do estabelecido (5 mg.L-1) pela
mesma resolução. Sua distribuição foi inversa à
verificada para demanda bioquímica de oxigênio,
o que denota o consumo desse gás pela degradação da matéria orgânica; os maiores valores foram
detectados durante a baixa-mar.
Valores de demanda bioquímica de oxigênio acima do descrito na resolução ou baixos valores de
oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos da
região Norte são descritos na literatura. Machado
e Braz (2004) descreveram valores de demanda
bioquímica de oxigênio acima de 10 mg.L-1 para
as praias da Ilha de Mosqueiro e relacionaram com
fontes de poluição pontuais. Alves et al. (2012)
também verificaram valores de demanda bioquímica de oxigênio elevados e uma relação inversa
entre a demanda bioquímica de oxigênio e o oxigênio dissolvido nas águas do rio Arari (Ilha do Marajó). Silva et al. (2011) encontraram baixos valores
de oxigênio dissolvido no estuário do rio GuajaráMirim (Vigia-PA), em áreas de influência dos rios e
tributários que deságuam nesse ambiente.
O nitrogênio e o fósforo são considerados nutrientes importantes nos ecossistemas aquáticos. Os
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maiores valores de nitrogênio total foram detectados no período chuvoso. Para as demais formas
nitrogenadas estudadas, existem valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005
(nitrito = 0,07 mg.L-1 N, nitrato = 0,40 mg.L-1 N e
nitrogênio-amoniacal= 0,40 mg.L-1 N). Entre as
formas inorgânicas que compõem o nitrogênio
total, foram observadas concentrações de nitrito
abaixo do valor estabelecido por essa resolução.
No entanto, os resultados de nitrato e de nitrogênio-amoniacal ficaram acima (Tabela 1).
A presença de nitrato caracteriza uma poluição
remota, em função de que o nitrogênio se encontra em seu último estado de oxidação, enquanto o
nitrogênio amoniacal é um indicador de poluição
orgânica por despejos domésticos. A presença de
amônio na água caracteriza a poluição recente
por esgotos domésticos (VASCO et al., 2011). Os
maiores valores de nitrato ocorreram no período
menos chuvoso, enquanto os de nitrogênio-amoniacal, durante o chuvoso, o que mostra a forte influência da sazonalidade da região na distribuição
dessas formas nitrogenadas.
Os resultados mostraram valores de fósforo total
(Tabela 1) abaixo do limite da Resolução CONAMA
nº 357/2005 (0,062 mg.L-1 P). O fósforo é limitante da produtividade primária dos ecossistemas
aquáticos, sendo apontado como principal responsável pela eutrofização artificial desses sistemas. Outro nutriente essencial para o desenvolvimento do fitoplâncton é o silicato, essencial para
organismos, como, por exemplo, as diatomáceas.
Os maiores valores foram encontrados no período
menos chuvoso, durante a baixa-mar (Tabela 1), o
que indica a descarga dos rios como principal fonte desse nutriente.
Contudo, os maiores valores de clorofila a foram
detectados durante o período chuvoso (Tabela 1).
Alves et al. (2012) também encontraram valores
elevados de clorofila a durante o período chuvoso
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(de 4,22 mg.m-3 a 38,81 mg.m-3) e descreveram a
área como de alta fertilidade.
IQA
O IQA da área em estudo pode ser classificado
como bom, uma vez que 79% dos resultados no
período menos chuvoso indicaram uma qualidade
boa; 17%, aceitável; e 4%, ótima. Para o período
chuvoso, os resultados mostraram 67% com qualidade boa, 29% aceitável e 4% ótima. Essa classificação para a qualidade da água ocorreu principalmente devido aos baixos valores de coliformes
termotolerantes em ambos os períodos.
IET
O IET indicou um ambiente oligotrófico com 63%
dos resultados, 29% ultraoligotrófico e 8% mesotrófico durante o período menos chuvoso. Já no
período chuvoso, foi classificado como eutrófico
com 54% dos resultados e mesotrófico com 46%.
Essa classificação reflete a influência da sazonalidade e da maré na área de estudo.
Análise de componentes principais
O resultado mostra que as duas primeiras componentes (PC1 e PC2) juntas descreveram cerca de
52% da variância original (Figura 2a). A PC1 explicou 37% da variância total e pode ser interpretada
como uma correlação negativa entre os dois grupos de variáveis, de um lado, salinidade (0,87), pH
(0,82), condutividade elétrica (0,60), coliformes
totais (0,57), coliformes termotolerantes (0,76),
oxigênio dissolvido (0,78), nitrito (0,57), silicato
(0,72) e sólidos totais (0,79) e, de outro, demanda bioquímica de oxigênio (0,37), nitrogênio total
(-0,61) e clorofila a (-0,88), que são as principais
fontes de variação no conjunto de amostras.
A síntese bioquímica da matéria orgânica pode explicar o comportamento inverso entre as variáveis
demanda bioquímica de oxigênio e oxigênio dissolvido. A relação positiva entre a clorofila a e o nitrogênio total reforça a necessidade das formas nitrogenadas para os organismos fotossintetizantes.
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a)

o silicato mostra que esse nutriente é necessário
para o desenvolvimento dos organismos fotossintetizantes (como, por exemplo, as diatomáceas)
no ambiente.
A PC2 explicou 15% da variância total, apresentando um contraste entre temperatura (0,80),
nitrato (0,87) e nitrogênio-amoniacal (-0,54). A
correlação inversa entre o nitrato e o nitrogênio-amoniacal está relacionada com o processo de
oxidação.

b)

Na Figura 2b, estão plotados os escores dos dados
superficiais dos períodos estudados, com intensa
divisão entre eles. Em relação ao regime de marés,
o período menos chuvoso teve separação total
nos valores da baixa-mar e preamar. No período
chuvoso, não foi observada essa separação e, sim,
uma uniformidade da massa líquida na área estudada, consequência da menor variação dos valores de salinidade.

Figura 2 – (a) Peso das variáveis nas duas primeiras
componentes principais; (b) escores dos dados em
relação aos períodos menos chuvoso e chuvoso e
baixa-mar e preamar.

Foi observada uma relação positiva entre os sólidos totais e a condutividade elétrica. De acordo
com Sampaio et al. (2007), os sólidos são compostos por substâncias dissolvidas e em suspensão, de composição orgânica e/ou inorgânica,
enquanto a condutividade elétrica está relacionada basicamente com os sais e indica, portanto, a
quantidade de íons mono e multivalentes contidos no líquido, o que explica, também, a relação
positiva com a salinidade.
A relação positiva entre os coliformes totais e termotolerantes mostra a ocorrência de uma descarga recente de matéria fecal para o ambiente.

CONCLUSÃO
Os resultados de IQA e IET demonstraram que
as águas do sudoeste da Ilha de Mosqueiro ainda conseguem manter um padrão de qualidade,
o que pode ser relacionado à dinâmica da maré
existente no local.
A análise de componentes principais permitiu extrair informações importantes, como a separação
dos dados em função do período sazonal e a influência da maré no período menos chuvoso. Também foram destacadas as variáveis que prejudicam
a qualidade da água e são oriundas de fontes difusas de poluição. Essas informações servem para sinalizar os gestores municipais, estaduais e federais
sobre a atual situação das águas na área estudada
e também como subsídio para o planejamento de
um desenvolvimento sustentado na região.
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calendário de eventos

Mês

Dia

março

fevereiro

janeiro

4a6

International Symposium on Potable Reuse
and Biological Treatment

28 a 31

Klimahouse - 2016 Trade Fair and Congress
for Energy Efficiently and Sustained Building

1a4

AWWA/AMTA 2016 Membrane Technology
Conference & Exposition

3a5

Energy and Environment Conference (EUEC)

14 a 17

11th International Symposium on
Ecohydraulics
Geotechnical & Structural Engineering
Congress 2016

16 a 18

E-world Energy & Water

16 a 19

Bautec International Trade Fair for Building
and Construction Technology

23 a 24

NGWA Conference on Hydrology and Water
Quality in the Southwest

7 a 12

1a4

Aqua-Therm Prague 2016

2a4

Globe 2016

abril
maio

Smagua 2016

5a7

Feira Internacional de Tecnologia para o Meio
Ambiente (FIEMA)

5a8

Bul Controla & Water Sofia

6a8

Asia Water 2016

11 a 15

12th World Filtration Congress (WFC 12)

12 a 14

Pollutec Brasil – Feira Internacional de
Tecnologias e Soluções Ambientais

19 a 21

PARTEC 2016 – International Congress on
Particle Technology

10 a 12
22 a 26
22 a 26
30/maio
a 03/jun

Revista DAE

8th International Perspective on Water
Resources and the Environment

25 a 28

8 a 11

82

Evento

6º Encontro dos Profissionais em Tecnologia e
Equipamentos para Saneamento Ambiental e
VI Congresso Brasileiro de Método Não
Destrutivo e a Feira NODIG BRASIL 2016
Desalination for the Environment: Clean Water
and Energy
EWRI World Environmental Resources
Congress 2016
IFAT Alemanha 2016

Local
Colombo, Sri Lanka
http://ipweconference.org
Renaissance Long Beach 1111 E Ocean Blvd Long Beach,
CA 90802-5656
http://www.awwa.org/store/productdetail_event.
aspx?productid=52608761
Bolzano, Itália
http://www.fierabolzano.it/klimahouse
Grand Hyatt Hotel San Antonio
600 East Market Street San Antonio, Texas
https://www.amtaorg.com
San Diego Convention Center
San Diego, Califórnia
http://www.euec.com/
Melborne, Austrália
http://ise2016.org
Phoenix, Arizona
http://geo-structures.org
Essen, Alemanha
http://www.e-world-essen.com/en/home
Grünbau, Berlim, Alemanha
http://www.bautec.com/en
Crowne Plaza Albuquerque
1901 University Blvd. NE Albuquerque,
Novo México
http://www.ngwa.org/Events-Education/conferences/
Pages/5034feb16.aspx
PVA EXPO PRAHA
Beranových
667, CZ-199 00 Praha 9 – Letňany  Praha, Praga
http://www.aquatherm-praha.com/en
Vancouver Convention Centre
Vancouver, Canadá
www.globoseries.com
Zaragoza, Espanha
www.smagua.es
Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Bento Gonçalves, RS
http://www.fiema.com.br/2014/
Inter Expo Center Boulevard 147
Sofia, Bulgária
http://bulcontrola.com
Kuala Lumpur Convention Centre
Jalan Ampang
Kuala Lumpur, Malásia
http://www.asiawater.org
Taipei International Convention Center
1 Hsin-Yi Rd., Sec.5
Taipei, Taiwan
http://www.ticc.com.tw
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
São Paulo, SP
www.pollutec-brasil.com
Nürnberg Convention Centre
Ost Messezentrum
Nuremberg, Alemanha
Centro de Convenções SulAmérica - Rio de Janeiro – RJ
Roma, Itália
www.edsoc.com
West Palm Beach, Flórida
http://www.asce.org
Munique, Alemanha
www.ifat.de

publicações

Agências reguladoras no Brasil
Organizador: Marco Antônio Ribeiro Tura
Arraes
O livro traça um panorama sobre a atuação das agências reguladoras no Brasil, sendo que o capítulo de autoria de Eridane
Furlan e Claudia Bittencourt fundamenta-se na legislação do setor de saneamento básico e aborda a importância do processo de planejamento para o alcance da universalização, prestação adequada dos serviços e regulação eficaz.
Mais informações: http://www.arraeseditores.com.br/agencias-reguladoras-no-brasil.html

Dessalinização de águas
Autores: Ariovaldo Nuvolari, Ana Paula Pereira da Silveira, Francisco Tadeu Degasperi e Wladimir Firsoff
Oficina de Textos
Dessalinização de águas é uma obra de referência. Primeiro livro brasileiro totalmente dedicado a esse assunto, oferece alternativas para enfrentar situações de crise hídrica e evitar o desabastecimento.
Mais informações: http://www.comunitexto.com.br/sucesso-durante-o-lancamento-do-dessalinizacao/#.VfwTDd9Viko

Barragens de enrocamento com face de concreto
Autores: Paulo Cruz, Bayardo Materón e Manoel Freitas
Oficina de Textos
Obra de referência indispensável para engenheiros, geólogos, técnicos e demais profissionais envolvidos com projeto e construção de barragens, esta nova edição revista e atualizada conta com novos cases, fruto da experiência dos autores. Paulo
Cruz, Bayardo Materón e Manoel Freitas são engenheiros experientes, cujas décadas de contribuição profissional abrangem
inúmeras e as mais importantes barragens do mundo. Sua feliz associação permitiu aprofundar tanto os aspectos de projeto
quanto os construtivos e gerenciais.
Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/barragens-de-enrocamento-com-face-de-concreto-2edicao/p

A produção científica brasileira na
contemporaneidade: exigências e interlocuções
Organizadores: Cristiane Porto, Cristiano Ferronato e Ronaldo Linhares
Edufba e Edunit
A obra é composta por artigos que destacam a produção do conhecimento científico na contemporaneidade. Os autores
direcionam seu olhar para o caráter multi e interdisciplinar, que tem sido forte qualidade da ciência moderna, além de
discutir temas como a avaliação das pesquisas pela publicação ou pelo “fator de impacto”, a circulação dessa produção no
ambiente acadêmico e a qualificação dos periódicos e livros da área.
Mais informações: http://www.edufba.ufba.br/2015/09/a-producao-cientifica-brasileira-na-contemporaneidade-exigencias-e-interlocucoes/
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