
E d i ç ã o  e s p e c i a l  c o m e m o r a t i v a 
2 9 º  C o n g r e s s o  A B E S / F e n a s a n  

 D i s t r i b u i ç ã o  g r a t u i t a

artigos técnicos e revisão de literatura

• Seleção de variáveis em análise por 
envoltória de dados na análise da eficiência 
do instrumento da cobrança pela água bruta 
no setor do abastecimento público nas 
bacias cearenses por meio da ferramenta 
computacional SIAD  
(Sistema Integrado de Apoio à Decisão)

• Influência de dureza e pH na capacidade 
adsortiva de diuron em carvão ativado

• Codigestão anaeróbia de resíduos orgânicos

• Revisão crítica da literatura sobre aplicação  
da avaliação de Ciclo de Vida ao tratamento  
de esgotos

• Fotocatálise solar por UV/H2O2 no tratamento 
de lixiviado de aterro sanitário aliado ao uso de 
inibidor na remoção de DQO e cor

• Desaguamento de lodo de efluente saneante 
domissanitário em leito de drenagem

• Proposição de critérios para a hierarquização 
de softwares utilizados na avaliação de perdas 
e indicadores de desempenho em sistemas de 
abastecimento de água

• Detecção de tendências hidroclimáticas interanual  
na bacia do rio São Francisco

• Caracterização do atendimento por redes de 
abastecimento de água em áreas rurais do Ceará: 
evidências do impacto da implantação do Sistema 
Integrado de Saneamento Rural (Sisar)

• Utilização de válvulas redutoras de pressão no  
controle de perdas em redes de abastecimento de água

208
Volume 65  

Outubro 2017
ISSN 0101-6040



Realização Apoio Patrocínio Supreme Estande VIP Apoio Especial

OrganizaçãoApoio institucional



editorial

Engª Cristina Knorich Zuffo

EDITORA-CHEFE

Realização Apoio Patrocínio Supreme Estande VIP Apoio Especial

OrganizaçãoApoio institucional

Prezado leitor,

O reenquadramento no Qualis/CAPES, que nos elevou da categoria B3 para B2, levou a um aumento expo-

nencial de submissões de artigos. Desta forma, para contribuir ainda mais com a difusão do conhecimento 

científico e tecnológico, razão principal da existência deste periódico, as próximas edições terão o número 

de artigos ampliados. 

Para reforçar ainda mais nosso compromisso em atender aos anseios dos nossos autores e leitores, cumprin-

do a missão de publicar artigos técnicos e científicos originais nas áreas de saneamento e de meio ambiente, 

lançamos esta edição extra número 208 da revista DAE, uma maneira de aumentar ainda mais a velocidade de 

divulgação dos trabalhos aprovados, consequentemente reduzindo a lista de espera das publicações. 

Além disso, esta edição também comemora a união do 29º Congresso ABES com a 28º FENASAN da AESA-

BESP, eventos que acontecem neste ano na cidade de São Paulo – nada mais representativo do que termos na 

capa uma foto artística de um chafariz, localizado em um dos pontos turísticos mais emblemáticos de nossa 

cidade, o Pátio do Colégio. 

Essa é nossa missão e nosso compromisso! 

Desejamos a todos uma boa leitura!



 Fotógrafo Altair Nascimento - Chafariz no Pátio 
do Colégio, Centro Antigo, São Paulo, Brasil.
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Resumo
A cobrança pela água no Ceará teve início no ano de 1996, adotando como base de cálculo apenas o consu-

mo efetivo, não fazendo uma distinção entre captação e consumo. Sabe-se que múltiplos são os fatores que 

podem ser usados em uma análise de eficiência do instrumento de cobrança em uma bacia hidrográfica. Para 

uma avaliação que considera simultaneamente vários fatores, utiliza-se um modelo de análise multicritério. O 

objetivo principal deste trabalho consiste em realizar uma análise da eficiência relativa da cobrança pelo uso 

da água bruta do setor do abastecimento público nas bacias hidrográficas cearenses por meio da aplicação da 

análise por envoltória de dados, de modo a obter um diagnóstico do setor em todo o Estado. A AED pode ser 

definida como uma ferramenta de programação matemática não paramétrica que é utilizada para comparar 

eficiências (desempenhos) de várias unidades que realizam tarefas semelhantes. A medida de eficiência foi 

obtida por meio da modelagem de AED com retorno de escala variável (o modelo BCC), com uma orientação 

a produto. As cobranças nas bacias do Curu e Metropolitana, de um total de 11 bacias, apresentaram-se com 

eficiência relativa máxima (igual a 100%). O instrumento de cobrança em todo o Estado pode ser considerado 

eficiente, uma vez que a eficiência média de todo o conjunto analisado foi igual a 91,04%. A pesquisa desen-
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1 INTRODUÇÃO
O Estado do Ceará foi um dos Estados que se an-

teciparam à União ao instituir uma política de 

recursos hídricos, por meio da Lei nº 11.996, de 

24 de julho de 1992. Posteriormente, essa lei foi 

substituída pela Lei nº 14.844, de 28 de dezembro 

de 2010, que dispõe sobre a Política do Estado do 

Ceará de Recursos Hídricos (PERH).

O Brasil, no entanto, só viria a instituir a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) no ano de 

1997. Assim, em 8 de janeiro de 1997 é promul-

gada a Lei Federal nº 9.433, na qual se estabelece 

a cobrança pelo uso da água como um dos instru-

mentos de gestão dos recursos hídricos. “A co-

brança pelo uso da água pode ser uma poderosa 

ferramenta na promoção da conservação e do uso 

eficiente da água (AQUINO et al., 2013).”

A PERH-CE adota instrumentos de gerenciamen-

to, tais como a cobrança pelo uso da água bruta e a 

outorga pelo direito de uso da água. A cobrança e a 

outorga são instrumentos que podem ser conside-

rados complementares. Segundo Rodrigues; Aquino 

(2013), “a outorga pelo uso da água deve preceder a 

cobrança pelo uso da água, não devendo esses ins-

trumentos serem tratados independentemente”.

A cobrança pelo uso da água bruta no Ceará já é 

aplicada desde o ano de 1996, sendo inicialmente 

regulamentada pelo Decreto nº 24.264, de 12 de 

novembro de 1996. A Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH) é 

o órgão responsável pelo gerenciamento da ofer-

ta hídrica cearense. Cabe a essa companhia, que 

atua como uma espécie de agência para todas as 

volvida neste trabalho pode ser considerada bastante inovadora ao aplicar a ferramenta de AED para avaliar 

o desempenho de um instrumento de uma política pública, tal como a cobrança pela água bruta. Recomen-

da-se fortemente o uso desta metodologia científica como apoio ao processo de tomada de decisão no setor 

de gerenciamento dos recursos hídricos para o cálculo de indicadores de desempenho de seus instrumentos.  

Palavras-chave: Seleção de variáveis. Eficiência relativa. Cobrança pelo uso da água. Abastecimento público. 

Abstract
The charge for water in Ceara began in 1996, taking as a basis for calculating only the actual consumption, 

without distinguishing between capture and consumption. It is known that the factors which can be used in an 

efficiency analysis of the collection instrument in a watershed are multiple. For an evaluation that simultane-

ously considers various factors, a multi-criteria analysis model is used. The main objective of this study is to 

conduct an analysis of the relative efficiency of charging for the use of raw water from the public supply sector 

in Ceara´s basins through the application of data envelopment analysis in order to obtain a diagnosis of the 

sector in all the state.  The DEA can be defined as a mathematical programming tool nonparametric which is 

used to compare efficiency (performance) of multiple units, which perform similar tasks. The measured effi-

ciency was obtained by the DEA modeling variable scale return (BCC model), with guidance product. Charges 

in Curu and Metropolitana basin, a total of 11 basins, presented with maximum relative efficiency (exceeding 

100%). The charge tool around the state can be considered efficient, since the average efficiency of the an-

alyzed set was equal to 91.04%%. The research developed in this work could be very innovative in applying 

the EDA tool to evaluate the performance of an instrument of public policy, such as charging for raw water. 

the use of this scientific methodology to support the process of decision making in the management sector 

of water resources for the performance indicators calculation of their instruments is strongly recommended. 

Keywords: Variables select. Relative efficiency. Charging for use of water. Public supply. 
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bacias, realizar o cálculo e efetivar a cobrança pela 

água bruta (RODRIGUES, 2014).

Atualmente, está em vigor o Decreto nº 31.195, de 

16 de abril de 2013, que “dispõe sobre a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos superficiais e subter-

râneos de domínio do estado do Ceará ou da União 

por delegação de competência (CEARÁ, 2013)”.

A cobrança pela água bruta, tanto superficial 

como subterrânea, no Estado do Ceará tem como 

base de cálculo apenas o consumo efetivo, apre-

sentando um modelo matemático monomial de 

simples aplicação, dado pela equação:

CORREÇÕES – DIAGRAMAÇÃO 

 

O artigo tem ao todo 11 equações matemáticas que são descritas logo em seguida. Vale 

enfatizar que para um entendimento total do trabalho é necessário que as equações 

estejam escritas da forma correta, como segue. 

 

Equação (1): 
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Equação (5): 

       ∑     
 

   
 (5) 

 (1)

onde: T(u) é a tarifa paga pelo usuário pela água 

bruta, em R$; Tef é a tarifa padrão de consumo, em 

R$/m3; e, Vef é o volume efetivamente consumido 

durante o mês pelo usuário, em m3.

Conforme Rodrigues; Aquino (2014), “os usos 

considerados no Estado para a cobrança pela 

água bruta são: indústria, abastecimento público, 

irrigação, piscicultura, carcinicultura, água mine-

ral e potável de mesa, e demais usos”.

Desses usos, é possível afirmar que o setor do 

abastecimento público pode ser considerado uma 

das categorias de maior relevância em todo o Es-

tado, tanto em consumo de água como em fatu-

ramento (e consequentemente, arrecadação) com 

a cobrança pelo uso da água.

O Estado do Ceará possui um total de 184 muni-

cípios, com uma população de aproximadamente 

6,3 milhões de habitantes. A Companhia de Água 

e Esgoto do Ceará (Cagece) é responsável pelo 

abastecimento de água de aproximadamente 

83% dos municípios cearenses (ANA, 2010). Vale 

salientar que em alguns municípios cearenses, 

como é o caso do município de Sobral na região 

norte do Estado, os serviços de abastecimento de 

água são realizados também pelos Serviços Autô-

nomos de Água e Esgoto (SAAE).

Na Tabela 1 são apresentados os valores das ta-

rifas de consumo Tef cobradas em vigência no 

Decreto nº 31.195/2013, para o setor do abaste-

cimento público em todo o Estado. Conforme a ta-

bela, uma vez que esses valores são aplicados em 

todas as bacias cearenses, então, pode-se con-

cluir que a cobrança pode ser considerada unifor-

me em todo o território cearense.

Tabela 1: Tarifa de consumo para o setor do 
abastecimento público aplicada nas bacias cearenses

Característica R$/1.000 m3

Região Metropolitana de Fortaleza 105,36

Demais regiões (sem adução da COGERH) 34,79

Demais regiões (com adução da COGERH) 318,51

Fonte: CEARÁ, 2013.

Vale destacar que o setor de abastecimento pú-

blico é um setor bem estratégico para o geren-

ciamento dos recursos hídricos, pois devido ao 

seu elevado consumo, medidas devem ser asse-

guradas de modo a garantir a oferta de água para 

todos, contribuindo assim para um desenvolvi-

mento sustentável e o uso racional desse recurso, 

conforme a PERH.

Assim, os instrumentos de gerenciamento de re-

cursos hídricos, tais como a cobrança pelo uso da 

água bruta, devem ser aplicados de forma eficien-

te em todo o Estado, conforme os regimentos le-

gais relacionados ao uso desse recurso. Entretan-

to, o que se percebe na prática é que há muitas 

situações reais que estão em desacordo com as 

legislações vigentes, caracterizando, assim, uma 

ineficiência desse gerenciamento.

Logo, definir critérios e variáveis para analisar a 

eficiência dos instrumentos de políticas públicas, 

como a cobrança ou outorga pelo uso da água, é 
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de vital relevância para um bom gerenciamento 

de águas no Estado do Ceará, e que garanta um 

uso sustentável da água. Vale salientar que uma 

análise da eficiência da cobrança pela água bruta 

no setor do abastecimento pode indicar a situação 

real do gerenciamento em todo o Estado, além de 

ser de grande relevância para auxiliar a tomada de 

decisão por parte dos gestores.

Conforme Athanassopoulos (2012), a avaliação 

da eficiência é uma grande preocupação por parte 

dos gestores, e o desenvolvimento de ferramentas 

para a realização dessa análise se expandiu consi-

deravelmente nos últimos anos.

Várias são as variáveis (ou critérios) que podem 

ser usadas para avaliar a eficiência da cobrança 

pelo uso da água bruta, e para uma avaliação que 

leve em consideração várias variáveis faz-se ne-

cessário o uso da metodologia científica de aná-

lise multicriterial. De acordo com Trevisan et al. 

(2011), uma análise como essa visa atribuir uma 

nota sobre determinado objetivo a ser alcança-

do, e para isso é feito um equacionamento de que 

constam os critérios a serem considerados, os pe-

sos atribuídos e uma ordem entre os critérios.

Nesta pesquisa será usada a análise por envoltória 

de dados (AED), também conhecida como DEA (si-

gla em inglês de data envelopment analysis), como 

ferramenta multicriterial. Para Mirdehghan; Fu-

kuyama (2016), a AED pode ser definida como um 

conjunto de técnicas de programação matemáti-

ca usada para medir o desempenho (ou eficiência) 

de unidades tomadoras de decisão (UTD), ou DMU 

(sigla em inglês de decision making unit), que con-

vertem múltiplas entradas (ou insumos) em saídas 

(ou produtos).

A ferramenta da AED é aplicada a um conjunto 

de unidades produtoras, de modo a estimar o uso 

dos recursos de forma eficiente e classificar essas 

unidades com base em suas performances (BA-

NAEIAN; OMID; AHMADI, 2011). Assim, de acordo 

com Alper; Sinuany-Stern; Shinar (2015), a meto-

dologia DEA divide as unidades avaliadas em dois 

grupos: as eficientes e as ineficientes.

Segundo Barbosa; Bastos (2014), na avaliação, 

por meio da AED, de um conjunto de UTDs, é pos-

sível obter um diagnóstico de todo o conjunto, 

uma vez que essa análise permite verificar como 

uma unidade está operando em comparação com 

as demais unidades do conjunto.

É importante destacar que uma UTD pode represen-

tar qualquer conjunto que realiza fundamentalmen-

te a mesma tarefa com o mesmo conjunto de va-

riáveis (insumos e produtos). Assim, seguem alguns 

exemplos dos tipos de unidade que foram avaliadas:

• Bancos: Kaya; Cinar (2016);

•  Companhias aéreas: Silveira; Soares de Mello; 

Ângulo Meza (2012);

• Hospitais: Jehu-Appiah et al. (2014);

•  Prestadoras de serviços de abastecimento de 

água e de tratamento de esgoto: Barbosa; Bas-

tos (2014);

•  Times de basquete da NBA americana: Aizem-

berg et al. (2014);

•  Tráfego urbano: Alper; Sinuany-Stern; Shinar 

(2015);

•  Unidades acadêmicas de uma universidade: Gia-

comello; Oliveira (2014);

•  Usinas de canadeaçúcar: Salgado Júnior et al. 

(2013).

O método AED apresenta uma fragilidade: que 

quanto maior o número de variáveis (insumos + 

produtos) em relação ao número de UTDs, menor 

será a sua capacidade de ordenação pelas medi-

das de eficiência, uma vez que muitas unidades 

tendem a ficar na fronteira de eficiência (SENRA 

et al., 2007). Para contornar esse problema, uma 

das estratégias é a restrição do número de variá-

veis usadas para o modelo, por meio da aplicação 

de um método de seleção de variáveis.

Pode-se afirmar que há uma escassez na literatu-

ra nacional de estudos que visem avaliar o desem-
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penho (ou eficiência) da aplicação do instrumento 

de cobrança pela água bruta nas bacias do Estado 

em suas várias categorias de uso, como é o caso 

do abastecimento público. Na falta de estudos, 

a pesquisa visa propor critérios que auxiliem os 

gestores a avaliar a eficiência do instrumento da 

cobrança do setor do abastecimento nas bacias 

cearenses, utilizando para isso uma inovadora 

ferramenta de AED.

O objetivo principal desta pesquisa consiste em 

realizar uma análise da eficiência relativa do ins-

trumento de cobrança pelo uso da água bruta do 

setor do abastecimento público nas bacias hidro-

gráficas cearenses por meio da aplicação da fer-

ramenta de análise por envoltória de dados, de 

modo a obter um diagnóstico do setor no Estado 

do Ceará. Para isso serão selecionadas as variáveis 

mais representativas, dentro de um conjunto pro-

posto de variáveis (insumos e produtos), por meio 

da aplicação do método multicritério de seleção 

de variáveis, para compor assim um modelo de 

avaliação que será usado para o cálculo das efi-

ciências relativas de cada unidade avaliada.

2 METODOLOGIA
2.1 O conceito de eficiência

A AED é uma ferramenta matemática usada para 

medir a eficiência relativa de um conjunto de 

UTDs, que utilizam múltiplos insumos para pro-

duzir um ou mais produtos. Conforme Cherchye; 

De Rock; Walheer (2016), a AED é uma técnica não 

paramétrica, pois não exige uma relação funcional 

entre insumos e produtos. É importante salientar 

que para a realização desse tipo de análise torna-

se necessário o conhecimento preciso dos seguin-

tes termos: eficácia, produtividade e eficiência.

A eficácia está relacionada ao que foi produzido, 

sem considerar os recursos empregados na pro-

dução. Assim, pode-se definir a eficácia como a 

capacidade de alcançar uma meta de produção. 

Em economia, o fato de uma unidade produti-

va ser eficaz não implica que a mesma está sen-

do produtiva. Logo, além de eficaz, uma unidade 

deve ser também produtiva (RODRIGUES, 2014).

Conforme Honglan; Ruyun; Xiaona (2014), a pro-

dutividade pode ser um importante indicador 

para medir o grau de desempenho de uma uni-

dade produtiva. Matematicamente, a medida de 

produtividade total para m insumos e s produtos 

é dada pela seguinte expressão:

Produtividade total= 

CORREÇÕES – DIAGRAMAÇÃO 
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enfatizar que para um entendimento total do trabalho é necessário que as equações 
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onde: Ui é o peso do i-ésimo produto, Yi (i=1,...,s); 

e, Vj é o peso do j-ésimo insumo, Xj (j=1,...,m). É 

importante salientar que os pesos são atribuídos 

de forma subjetiva conforme a importância do in-

sumo ou produto.

É possível usar a medida de produtividade para 

comparar desempenhos de várias unidades que 

utilizam os mesmos recursos para gerar os mes-

mos produtos, obtendo assim um comparativo 

entre as mesmas. Vários são os fatores que levam 

uma unidade a ser mais produtiva que outra e a 

Equação (2) pode ser usada para investigar a razão 

pela qual uma unidade produtiva não se apresen-

ta tão produtiva quanto outra.

O conceito de eficiência está relacionado à compa-

ração de produtividade de várias unidades produ-

tivas. Esse conceito é relativo e compara o que foi 

produzido, dado os insumos disponíveis, com o que 

poderia ter sido produzido com os mesmos insumos.

A medida de eficiência de uma unidade produtiva 

pode ser obtida por meio de uma análise detalha-

da da relação existente entre insumos e produtos. 

Vale salientar que existem importantes distinções 

na forma de fazer essa análise. Os chamados mé-

todos paramétricos supõem uma relação funcio-

nal pré-definida entre os insumos e os produtos, 

enquanto a AED não faz nenhuma relação funcio-
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nal e considera que o máximo que poderia ter sido 

produzido é obtido por intermédio da observação 

das unidades mais produtivas.

A Figura 1, em que o eixo x representa os insumos e 

o eixo y representa os produtos, pode ser usada para 

reforçar o conceito de eficiência usada em AED.

Figura 1 – Processo produtivo

Fonte: RODRIGUES; AQUINO; THOMAZ, 2015.

Dado um conjunto de insumos empregados na fabri-

cação de produtos, a função de produção define uma 

relação ideal para a produção da quantidade máxima 

de produtos a partir de determinados insumos.

Conforme a Figura 1, a curva S representa o má-

ximo que foi produzido para cada nível de recur-

so, sendo chamada de Fronteira de Eficiência, 

enquanto a área OACEO é chamada de Conjunto 

Viável de Produção e todo ponto localizado nessa 

região representa uma atividade produtiva.

Um ponto sobre a curva S indica a quantidade má-

xima de produtos para um dado nível de insumo, ou 

ainda a quantidade mínima de insumos necessária 

para atingir um nível estabelecido de produção, 

ou seja, representa uma atividade eficiente. Dessa 

forma, pode-se afirmar que as unidades A e C são 

consideradas eficientes, entretanto a unidade A é 

mais produtiva que C, pois a reta OA apresenta um 

coeficiente angular maior que a da reta OC.

2.2 Modelos matemáticos de AED

A abordagem por AED foi desenvolvida usando 

a programação linear para avaliar as medidas da 

eficiência relativa de um conjunto de unidades de 

produção (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978). 

Em cada unidade, as variáveis necessárias para 

o cálculo da eficiência são divididas em insumos 

(dados de entrada) e produtos (dados de saída). 

Para Banker (1993), a AED avalia o grau de efi-

ciência produtiva para várias unidades semelhan-

tes, em que são considerados insumos de que se 

dispõe com os produtos alcançados.

Segundo Park et al. (2015), a AED é usada para 

construir uma fronteira eficiente usando as variá-

veis (ou fatores) de insumo e de produto de cada 

UTD, e em seguida apresenta uma medida de efi-

ciência relativa para cada UTD. Desde o princí-

pio, as representações gráficas têm sido usadas 

para mostrar a posição de cada UTD em relação à 

fronteira de eficiência. Então, para Costa; Soares 

de Mello; Ângulo Meza (2016), essas representa-

ções gráficas são poderosas ferramentas para os 

tomadores de decisão, uma vez que os gráficos 

podem mostrar o quão longe ou próxima uma uni-

dade está da fronteira de eficiência.

“As melhores relações ‘produtos/insumos’ são 

consideradas mais eficientes, estando situadas na 

fronteira eficiente, enquanto as menos eficientes 

estarão situadas na região abaixo dessa curva, 

denominada de envoltória convexa (RODRIGUES; 

AQUINO; THOMAZ, 2015).” Para Singh; Mittal; 

Upadhyay (2014), as unidades com as melhores 

práticas estão situadas na fronteira eficiente.

Para um conjunto de variáveis de insumo e de pro-

duto, de uma UTD específica, a AED produz uma 

medida de desempenho, ou eficiência (WAGNER; 

SHIMSHAK, 2007). Essa medida varia de zero a 

unidade, ou 100%. Assim, o modelo AED classifi-

ca as UTDs em eficientes (medida igual a 100%) 

e não eficientes, ou ineficientes (medida inferior 

a 100%). Além disso, segundo Gomes Júnior; Soa-
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res de Mello; Ângulo Meza (2013), a AED calcula 

metas a serem alcançadas para as unidades inefi-

cientes se tornarem eficientes.

Para Souza; Wilhelm (2009), as unidades são com-

paradas de acordo com o conceito de eficiência de 

Farrel, que é definida como sendo a razão entre a 

soma ponderada das saídas (produtos) e a soma 

ponderada das entradas (ou insumos) de cada UTD.

As unidades tidas como eficientes (chamadas de 

benchmarks) servem de referência para as uni-

dades ineficientes, de modo que essas unidades 

melhorem suas performances e atinjam a frontei-

ra eficiente. Uma UTD ineficiente pode atingir a 

fronteira eficiente de duas formas distintas:

a. Por meio da minimização das entradas (insu-

mos), mantendo constantes as saídas (produ-

tos), chamada de orientação a insumo;

b. Por meio da maximização das saídas (produ-

tos), mantendo constantes as entradas (insu-

mos), chamada de orientação a produto.

Na orientação a insumo, o principal objetivo de 

uma UTD ineficiente é alcançar a eficiência por 

meio da redução do excesso de consumo de in-

sumos, mantendo-se a produção constante, en-

quanto na orientação a produto essa eficiência 

é alcançada por meio do aumento da produção, 

mantendo-se o consumo de insumos constante 

(ALI; LERME; SEIFORD, 1995).

Existem dois modelos clássicos de AED, que são o 

modelo CCR (também conhecido como CRS, da si-

gla em inglês Constant Return to Scale), que admi-

te retornos de escala constante, e o modelo BCC 

(também conhecido como VRS, da sigla em inglês 

de Variable Return to Scale), que admite retornos 

variáveis de escala (SILVEIRA; SOARES DE MELLO; 

ÂNGULO MEZA, 2012).

Modelo CCR

A metodologia de análise por envoltória de dados 

teve o seu início com o trabalho publicado por 

Charnes et al. (1978), que objetivava analisar as 

eficiências de programas escolares no Estado do 

Texas (Estados Unidos). Esse modelo ficou conhe-

cido como CCR (iniciais dos autores Charnes, Coo-

per e Rhodes), sendo desenvolvido originalmente 

com uma orientação a insumo, trabalhando com 

retornos constantes de escala.

A eficiência é calculada por meio da otimização 

da razão entre a soma ponderada dos produtos 

e a soma ponderada dos insumos. Vale ainda sa-

lientar que, conforme descrito anteriormente, o 

cálculo da eficiência de um modelo AED pode usar 

tanto medidas orientadas a insumo como medi-

das orientadas a produto.

Supondo que existam n UTDs, semelhantes entre 

si, que utilizam m insumos e s produtos, então os 

pesos dos insumos e dos produtos, de uma unida-

de objeto UTDO, são determinados por meio da 

resolução do problema:

CORREÇÕES – DIAGRAMAÇÃO 
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onde: E
fo

 é a eficiência relativa da UTD
O

; Y
ik

 e X
jk 

são 

as quantidades de produto observado i da unida-

de k e de insumo observado j da unidade k, res-

pectivamente; Ui
 e V

j
 são os pesos dados ao pro-

duto i e ao insumo j, respectivamente; e, Y
io

 e X
io 

são as quantidades do produto i e do insumo j da 

unidade objeto, respectivamente.
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O problema dado pelas equações (3) e (4) é um 

problema de Programação Matemática Linear 

(PML), sendo conhecido como Modelo dos Multi-

plicadores (ou Primal), com orientação a insumo.

A modelagem dos multiplicadores para o modelo 

CCR, orientado a produto, é dada da seguinte forma:

CORREÇÕES – DIAGRAMAÇÃO 
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Vale salientar que o modelo multiplicador trata da 

relação das somas ponderadas de produtos e in-

sumos com os pesos escolhidos de modo a se tor-

nar mais favorável a cada UTD analisada.

Modelo BCC

Esse modelo foi desenvolvido por Banker; Charnes; 

Cooper (1984), e é comumente conhecido como 

modelo BCC (devido às iniciais dos autores). Nele, 

os retornos de escala são considerados variáveis. O 

modelo BCC passa a admitir tecnologias com retor-

nos variáveis de escala, o que resulta em uma fron-

teira formada por combinações convexas de unida-

des eficientes. A suposição de retornos constantes 

de escala do modelo CCR é relaxada para retornos 

de escala variáveis neste modelo por intermédio da 

adição de uma variável livre U*, para orientação a 

insumo, e V* para orientação a produto.

Dessa forma, o modelo BCC, orientado a insumo 

pode ser dado pelo problema de PML seguinte:
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Se a variável livre U* for positiva, então o modelo 

apresenta rendimentos de escala não decrescente 

(RND), enquanto se a variável for negativa, o mo-

delo se apresenta com rendimentos de escala não 

crescente (RNC). A modelagem AED dos multipli-

cadores para o modelo BCC, orientado a produto, 

é dada da seguinte forma:
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Obs.: No texto publicado, página 14, esta equação aparece com a numeração (10), 

porém a numeração correta é (11). Favor corrigir a numeração. 
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Se a variável livre V* for positiva, então o modelo 

apresenta rendimentos de escala não crescente 

(RNC), enquanto se essa variável for negativa, o 

modelo se apresenta com rendimentos de esca-

la não decrescente (RND). É importante enfatizar 

que na modelagem AED dos multiplicadores, tan-

to com orientação a insumo como com orientação 

a produto, as variáveis de decisão são os pesos Ui 

e Vj. Assim, pode-se afirmar que o conjunto dos 

pesos encontrados para cada UTD analisada deve 

ser tal que a medida da eficiência seja máxima.
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2.3 Unidades tomadoras de decisão

As unidades avaliadas nesta pesquisa, as UTDs, 

são descritas na Tabela 2 e cada uma representa 

o instrumento de cobrança do abastecimento pú-

blico como um todo na respectiva bacia hidrográ-

fica indicada referente ao ano de 2013.

Tabela 2 – Identificação das Unidades Tomadoras de 
Decisão (UTD)

UTD Bacia Hidrográfica

UTD1 Metropolitana

UTD2 Curu

UTD3 Alto Jaguaribe

UTD4 Médio Jaguaribe

UTD5 Baixo Jaguaribe

UTD6 Salgado

UTD7 Litoral

UTD8 Acaraú

UTD9 Coreaú

UTD10 Parnaíba

UTD11 Banabuiú

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.

É importante salientar que apesar de o Estado 

atualmente estar dividido em 12 bacias hidrográ-

ficas, nos dados da COGERH referentes à cobran-

ça e à outorga o Estado ainda se encontra dividido 

em 11 bacias (os dados das bacias dos Sertões de 

Crateús e da Serra da Ibiapaba encontram-se jun-

tos como bacia do Parnaíba).

2.4 Variáveis de avaliação

A pesquisa consiste em selecionar as variáveis 

mais representativas em uma análise da eficiên-

cia do instrumento de cobrança pelo uso da água 

bruta no setor do abastecimento público por bacia 

hidrográfica do Estado. Então, para essa finalida-

de será proposto um conjunto de variáveis, entre 

insumos e produtos. Assim, as variáveis, entre in-

sumos e produtos, usadas nesta pesquisa, relacio-

nam-se diretamente ao instrumento de cobrança 

pela água bruta nas bacias cearenses.

Na Tabela 3 são descritas as variáveis candidatas, 

de insumo e de produto, propostas neste trabalho. 

Vale salientar que o valor dessas variáveis para 

cada unidade avaliada se encontra no Apêndice A.

Tabela 3 – Variáveis de insumo e de produto propostas 
para a análise de eficiência

Insumos

PNF Percentual de usuários cadastrados que não estão 
faturados pela COGERH

PNO Percentual de usuários faturados que não possuem 
outorgas emitidas pela SRH

VCM Volume consumido médio, em m3/usuário

Produtos

FVC Razão entre o faturamento total e o volume total 
consumido, em R$/m3

FM Faturamento médio, em R$/usuário

AM Arrecadação média, em R$/usuário

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.

A variável de insumo PNF pode variar de zero, em que 

todos os usuários cadastrados em uma bacia estão 

pagando pela água bruta, até a unidade, em que não 

há usuários faturados com a cobrança pela COGERH.

A variável de insumo PNO também pode variar de 

zero, quando todos os usuários faturados estão 

regularmente outorgados pelo Estado, até a uni-

dade, no caso em que nenhum usuário faturado 

possui outorga emitida pela SRH.

A variável de insumo VCM representa simples-

mente a razão entre o volume total consumido 

(em 1.000 m3) pelo setor industrial e o número to-

tal de usuários faturados em cada bacia.

A variável de produto FVC é simplesmente a ra-

zão entre o faturamento total e o volume total 

consumido pelo setor industrial em cada bacia hi-

drográfica. Pode-se dizer que essa variável repre-

senta o preço do metro cúbico de água consumido 

pelo setor do abastecimento.

As variáveis de produto FM e AM representam, res-

pectivamente, o faturamento total e a arrecada-

ção total (ambos em R$ 1.000,00), divididos pelo 

número de usuários faturados do setor industrial 

em cada bacia hidrográfica. Essas variáveis indi-

cam, respectivamente, as médias do faturamento 

e da arrecadação em uma bacia hidrográfica.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Método multicritério para seleção de variável

Na prática, é recomendado que o número de uni-

dades avaliadas seja no mínimo três vezes o núme-

ro de variáveis (insumos + produtos). A pesquisa se 

propôs avaliar 11 UTDs, apresentando um conjunto 

com seis variáveis. Com essa quantidade de variá-

vel seria recomendado que se avaliassem pelo me-

nos 18 UTDs. Devido à impossibilidade de aumen-

tar o número de UTDs, deve-se obrigatoriamente 

reduzir o número de variáveis (insumos + produtos). 

Dessa forma, foi aplicado o método multicritério 

para seleção de variável de modo a selecionar os 

insumos e produtos mais significativos.

“Os métodos de seleção de variáveis devem ser 

vistos como instrumentos de auxílio à decisão, que 

orientarão a escolha final (ANGULO MEZA et al, 

2007).” A etapa de seleção de variável teve o intuito 

de identificar dentre as variáveis propostas as que 

melhor descrevem o desempenho das unidades 

em avaliação. Essa etapa é justificada sempre que 

existir uma pequena quantidade de unidades a ser 

avaliada e um número grande de variáveis.

Em Soares de Mello et al. (2004), é proposto um 

modelo para seleção de variável onde se considera 

o melhor ajuste à fronteira, medida pela eficiência 

média, como a máxima discriminação, medida 

pela quantidade de UTD na fronteira de eficiência. 

Esse modelo é denominado Método Multicritério 

de Seleção de Variáveis em DEA.

O ajuste à fronteira é medido pela eficiência mé-

dia do conjunto de UTDs. A normalização da efi-

ciência média cria o termo SEF, que atinge o valor 

“um” na eficiência máxima e “zero” na eficiência 

mínima. A máxima discriminação é medida pelo 

número de UTDs na fronteira de eficiência. En-

tão, a normalização dessa medida produz o termo 

SDIS, que atinge o valor “um” para o menor núme-

ro de UTDs na fronteira de eficiência e “zero” para 

o maior número de UTDs eficientes.

Segundo Soares Mello et al. (2004), o termo S é 

definido como uma soma ponderada de SEF e 

SDIS, com a restrição de que a soma dos pesos seja 

igual a unidade. Isto é,

Equação (10): 
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Ui ≥ 0 (i = 1,...,s); Vj ≥ 0 (j = 1,..., m);         

(10) 

Obs.: No texto publicado, página 12, esta equação aparece com a numeração (8), porém 

a numeração correta é (10). Favor corrigir a numeração. 

 

 

Equação (11): 
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Obs.: No texto publicado, página 14, esta equação aparece com a numeração (10), 

porém a numeração correta é (11). Favor corrigir a numeração. 
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onde 0 ≤ α ≤ 1.

Na Figura 2 são apresentados, por meio de um flu-

xograma, os passos do método multicritério para 

seleção de variáveis.

Figura 2 – Fluxograma do método multicritério de seleção de variáveis

Escolha do par insumo/produto incial

Acrescentar uma variável ao modelo

Para cada variável acrescentada, calcular a eficiência média e o númeor de UTDs na fronteira eficiente

Calcular os termos normalizados SEF e SDIS

Determinar o termo S (soma ponderada) de SEF e SDIS

Escolher a variável com maior S

Verificar se o número de UTDs excede o triplo de variáveis (insumos + produtos)

Processo encerrado

NÃO

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.
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O modelo parte de um par insumo/produto inicial, 

que tanto pode ser escolhido como calculado utili-

zando algum critério sugerido pelo analista. Ao par 

inicial (duas variáveis) é acrescentada uma nova 

variável (insumo ou produto) e calcula-se o valor do 

termo S para cada caso. A variável que apresentar o 

maior S é incorporada ao par inicial, formando ago-

ra um conjunto com três variáveis.

O procedimento de incorporar a variável que pro-

duzir maior valor S é seguido até que o número de 

variáveis não exceda 1/3 do número de UTDs ana-

lisadas. Em caso, contrário, o procedimento é en-

cerrado, ou seja, todas as variáveis que devem ser 

selecionadas ao modelo foram selecionadas.

Os cálculos das eficiências relativas das UTDs 

desta pesquisa foram realizados com auxílio da 

ferramenta computacional SIAD (Sistema Inte-

grado de Apoio à Decisão), descrito em Angulo 

Meza et al. (2005).

O SIAD deve ser utilizado em uma plataforma Win-

dows e permite trabalhar com até 150 unidades 

e 20 variáveis (insumos + produtos). O programa 

apresenta duas formas de entrada de dados: di-

retamente no programa, utilizando uma grade de 

entrada vazia (com a indicação prévia da quanti-

dade prévia da quantidade de UTDs e variáveis), e 

por meio de um arquivo txt (ANGULO MEZA et al., 

2005). Na Figura 3 tem-se uma ilustração da tela 

de apresentação do programa SIAD.

Figura 3 – Tela de apresentação do software SIAD

Fonte: ANGULO MEZA et al., 2005
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Uma vez que na literatura quase não existem apli-

cações com mais de cem UTDs, pode-se conside-

rar esse número suficientemente grande para a 

maioria das situações práticas desse tipo de aná-

lise. Em relação às variáveis, pode-se considerar 

suficiente o número 20, uma vez que em muitas 

aplicações reais trabalha-se com no máximo dez 

variáveis (ANGULO MEZA et al., 2005).

A primeira etapa do método multicritério consistiu 

na escolha do par inicial insumo/produto. Buscan-

do uma lógica para essa escolha, os autores opta-

ram por selecionar o par que apresentasse a maior 

eficiência média ao conjunto das 12 UTDs. Na Ta-

bela 4 são apresentadas todas as combinações in-

sumo/produto com as suas respectivas eficiências 

médias. Então, conforme essa tabela, o par que 

apresentou a maior eficiência média foi VCM x FVC, 

com uma medida de 0,9104 ou 91,04%.

Tabela 4 – Escolha do par inicial

Par insumo/produto Eficiência média

PNF x FVC 0,4760

PNF x FM 0,2265

PNF x AM 0,2153

PNO x FVC 0,5811

PNO x FM 0,2838

PNO x AM 0,2623

VCM x FVC 0,9104

VCM x FM 0,6822

VCM x AM 0,5867

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.

Escolhido o par inicial (VCM x FVC), então, ago-

ra dando sequência ao método, acrescenta-se ao 

modelo uma terceira variável (insumo ou produto) e 

calcula-se o valor do termo S, definido na equação 

(10). Na Tabela 5, podem ser vistos os dados refe-

rentes às simulações da segunda etapa do método 

multicritério para o cálculo do termo S.

Tabela 5 – Determinação da terceira variável

PNF PNO FM AM

Efic. Média 0,9228 0,9133 0,9104 0,9104

Nº UTDs 3 3 2 2

SEF 1,0000 0,9897 0,9865 0,9865

SDIS 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

S 0,5000 0,4949 0,9933 0,9933

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.

Vale salientar que no cálculo do S optou-se por usar 

pesos ponderados iguais para SEF e SDIS (ou seja, α 

= 0,5). Conforme o cálculo na normalização S, pode 

ser visto que as variáveis de produto FM e AM apre-

sentaram os maiores valores para S, igual a 0,9933. 

Entretanto, os autores optaram por usar a variável 

FM por considerá-la mais importante do ponto de 

vista prático do que AM.

Logo, se for acrescentada mais uma variável ao mo-

delo, então o modelo passa a ter quatro variáveis, o 

que excede o 1/3 do número de UTDs avaliadas (que 

é em torno de 3,7). Assim, o procedimento é en-

cerrado e o modelo para avaliação da eficiência do 

conjunto de UTDs consta das seguintes variáveis: de 

insumo VCM, e de produto as variáveis FVC e FM.

3.2 Análise da eficiência

Foi aplicada a modelagem de análise por envoltória 

de dados com retorno de escala variáveis (ou seja, o 

modelo BCC), com uma orientação a produto, para 

medir as eficiências relativas do conjunto de UTDs 

definidas anteriormente, via SIAD, usando como 

variáveis o insumo VCM e os produtos FVC e FM.

Na Tabela 6 são apresentadas as eficiências relati-

vas das UTDs (cobrança pela água bruta nas bacias 

cearenses no setor de abastecimento público), por 

meio da aplicação do modelo AED-BCC, com orien-

tação a produto.
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Tabela 6 – Medidas das eficiências relativas das UTDs

Conforme a Tabela 6, apenas duas unidades, UTD2 

(Curu) e UTD1 (Metropolitana) se apresentaram 

com uma medida de eficiência máxima, igual à 

unidade (ou 100%), sendo, portanto, classificadas 

como eficientes. Dessa forma, pode-se afirmar 

que as cobranças do abastecimento público das 

bacias Metropolitana e do Curu são consideradas 

como benchmarks das unidades que não atingi-

ram a eficiência máxima, podendo até mesmo ser 

usadas como modelos para as demais alcançarem 

a fronteira de eficiência.

Merecem destaques também as cobranças nas ba-

cias do Coreaú (UTD9) e do Alto Jaguaribe (UTD6), que 

obtiveram medidas de eficiência iguais a 97,74%%, 

e 97,70%, respectivamente, situando-se, portanto, 

muito próximas da fronteira eficiente. Essas duas 

bacias precisam de pequenos ajustes para atingir a 

fronteira eficiente. Ainda como destaque, só que ne-

gativamente, tem-se a cobrança na bacia do Salgado 

(UTD6), que obteve uma medida de eficiência igual a 

0,7756 (ou 77,56%), sendo, portanto, a unidade me-

nos eficiente de todo o conjunto estudado.

Como dito anteriormente, a metodologia DEA de-

termina metas a serem alcançadas pelas UTDs não 

eficientes de modo que as mesmas possam atingir a 

fronteira de eficiência.

Assim, no Quadro 1 são apresentadas as projeções 

(alvos) a serem alcançadas pelas unidades ineficien-

tes. Vale salientar que essas melhorias sugeridas nas 

variáveis de uma UTD objetivam que a mesma otimize 

a sua relação insumo/produto. De acordo com os da-

dos apresentados no Quadro 1 pode-se observar que 

a aplicação da metodologia de análise por envoltó-

ria de dados no conjunto analisado sugere variações 

positivas nas variáveis de produtos, FVC e FM. Os au-

mentos nas variáveis de produto podem ser interpre-

tados como aumentos nas tarifas cobradas pela água 

e do faturamento com a cobrança, mantendo o con-

sumo de água o mesmo, em cada bacia hidrográfica.

Quadro 1 – Projeção a ser alcançada pelas variáveis de 
cada UTD ineficiente

3ª) UTD9 (Coreaú) – 0,9774

VCM FVC FM

Atual 713.990,17 0,0328 23.397,45

Projeção 713.990,17 0,0335 28.491,08

4ª) UTD3 (Alto Jaguaribe) – 0,9770

VCM FVC FM

Atual 715.311,63 0,0328 23.440,76

Projeção 715.311,63 0,0335 28.632,82

5ª) UTD5 (Baixo Jaguaribe) – 0,9670

VCM FVC FM

Atual 746.668,57 0,0328 24.468,33

Projeção 746.668,67 0.0339 31.996,10

6º) UTD4 (Médio Jaguaribe) – 0,9507

VCM FVC FM

Atual 799.010,81 0,0328 26.183,59

Projeção 799.010,81 0,0345 37.610,23

7ª) UTD7 (Litoral) – 0,8691

VCM FVC FM

Atual 1.090.862,70 0,0328 35.747,56

Projeção 1.090.862,70 0,0377 68.913,66

8ª) UTD8 (Acaraú) – 0,8631

VCM FVC FM

Atual 1.114.859,60 0,0380 71.487,53

Projeção 713.990,17 0,0335 28.491,08

9ª) UTD11 (Banabuiú) – 0,8524

VCM FVC FM

Atual 1.157.881,40 0,0328 37.943,78

Projeção 1.157.881,40 0,0385 76.101,96

10ª) UTD10 (Parnaíba) – 0,7816

VCM FVC FM

Atual 1.114.859,60 0,0380 71.487,53

Projeção 713.990,17 0,0335 28.491,08

11ª) UTD6 (Salgado) – 0,7756

VCM FVC FM

Atual 1.501.485,74 0,0328 49.203,69

Projeção 1.501.485,74 0,0423 112.956,27

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.

Par insumo/produto Eficiência relativa

UTD2 (Curu) 1,0000

UTD1 (Metropolitana) 1,0000

UTD9 (Coreaú) 0,9774

UTD3 (Alto Jaguaribe) 0,9770

UDT5 (Baixo Jaguaribe) 0,9670

UTD4 (Médio Jaguaribe) 0,9507

UDT7 (Litoral) 0,8691

UDT8 (Acaraú) 0,8631

UTD11 (Banabuiú) 0,8524

UDT10 (Parnaíba) 0,7816

UDT6 (Salgado) 0,7756

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.
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No Quadro 1 ainda é possível observar que quanto 

menor a medida de eficiência de uma UTD maio-

res são as mudanças sugeridas em suas variáveis. 

Assim, as maiores variações sugeridas ocorreram 

na UDT6, cobrança na bacia do Salgado, uma vez 

que a mesma foi a unidade com a menor eficiência 

medida (0,7756). Logo, para que a cobrança na ba-

cia do Salgado atinja a eficiência máxima, sugere-

se que a variável FVC passe de 0,0328 para 0,0423 

R$/m3, o que representa uma variação percentual 

de 28,9%, enquanto para a variável FM é sugerida 

uma alteração de 49.203,69 para 112.956,27 R$/

usuário, representando um aumento percentual 

de 129,6%.

É importante destacar que as projeções indicadas 

no Quadro 1 para as unidades ineficientes são 

simplesmente sugestões, não implicando neces-

sariamente que as mesmas possam ser aplicadas 

na prática.

Finalmente, o conjunto todo das UTDs se apresen-

tou com uma eficiência relativa média de aproxi-

madamente 0,9104 (ou 91,04%). Dessa forma, 

pode-se concluir que a aplicação do instrumento 

de cobrança pela água bruta do setor do abasteci-

mento público se mostrou bem eficiente em todo 

o território cearense nesse ano.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método multicritério para a seleção de variável 

atingiu o seu objetivo, que era obter uma alta efi-

ciência para o conjunto de UTDs associada a uma 

boa ordenação desse conjunto, sem o prejuízo na 

relação causal. A opção de usar um critério lógico 

para determinação do par inicial (insumo/produ-

to), maior eficiência média do conjunto analisado, 

em vez da opção de uma escolha aleatória foi no 

intuito de não incorporar a opinar do decisor (os 

autores), que pode afetar o resultado final das 

medidas de eficiência. Entretanto, a opinião do 

decisor foi incorporada para a escolha dos pesos 

dos termos SEF e SDIS.

Foram selecionadas as variáveis de insumo (VCM) 

e de produto (FVC e FM), e em seguida esse con-

junto foi usado para medir a eficiência relativa das 

cobranças do abastecimento público nas bacias do 

Estado. A pesquisa mostrou que o instrumento de 

cobrança do setor se encontra bem eficiente, apre-

sentando uma eficiência relativa média de 91,04%. 

Das 11 bacias hidrográficas do Estado, apenas 

duas, Curu e Metropolitana, apresentam a cobran-

ça com 100% de eficiência, e a menor medida de 

eficiência relativa ocorreu na bacia do Salgado, 

com uma medida igual a 77,56%.

A metodologia AED ainda sugeriu como metas a se-

rem alcançadas pelas unidades ineficientes aumen-

tos nas variáveis de produto, FVC, faturamento por 

volume consumido, e FM, faturamento médio, de 

modo que essas unidades possam atingir a frontei-

ra eficiente. De acordo com os resultados obtidos, a 

variável FVC passa a assumir valores diferentes para 

cada bacia hidrográfica. Vale ainda salientar que um 

aumento da variável FVC acarreta, automaticamen-

te, um aumento do faturamento com a cobrança 

pela água, representada pela variável FM.

Conforme a Tabela A1, Anexo A, a variável FVC 

apresenta o mesmo valor em todas as bacias, exce-

tuando-se a bacia Metropolitana, e isso se deve ao 

fato de que a tarifa cobrada pela água no setor do 

abastecimento público é a mesma em todo o Esta-

do, excetuando-se a região Metropolitana de Forta-

leza. Logo, é possível interpretar que a metodologia 

aplicada sugere que uma diferenciação na tarifa co-

brada para o setor, representada por FVC, nas bacias 

cearenses acarretaria uma melhora na eficiência do 

setor em todo o Estado. Assim, pode-se afirmar que 

a AED pode auxiliar estudos que visam à implemen-

tação de uma diferenciação de tarifas cobradas pelo 

uso da água nas bacias do Estado do Ceará.

Pode-se considerar que o modelo se mostrou efi-

caz em obter um diagnóstico por meio da análise 

da eficiência do instrumento da cobrança no setor 

do abastecimento público nas bacias cearenses. É 
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importante ressaltar que a pesquisa desenvolvida 

neste trabalho pode ser considerada bastante ino-

vadora ao aplicar a ferramenta de AED para avaliar 

o desempenho de um instrumento de uma política 

pública do Estado, como é o caso da cobrança pela 

água bruta, de um setor bem estratégico para o Es-

tado como o abastecimento de água.

Por fim, recomenda-se fortemente o uso desta 

metodologia de análise por envoltória de dados 

como apoio ao processo de tomada de decisão 

no setor de gerenciamento dos recursos hídricos 

para o cálculo de indicadores de desempenho de 

seus instrumentos, tais como a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos.
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APÊNDICE A
Para a composição dos dados apresentados na Tabela A1 foi usa-

do o relatório de cobrança, fornecido pela COGERH, referente a 

ano de 2013 e os relatórios de outorgas, tanto para águas super-

ficiais como para águas subterrâneas, referentes às outorgas emi-

tidas até o mês de janeiro de 2014.

Tabela A1 – Dados de insumos e de produtos para UTD

UTD PNF PNO VCM FVC FM AM

UTD1 (Bacia Metropolitana) 0,5920 0,3100 6.713.583,89 0,1001 671.995,39 659.832,27

UTD2 (Bacia do Curu) 0,5330 0,0710 645.608,28 0,0328 21.156,58 14.691,13

UTD3 (Bacia do Alto Jaguaribe) 0,7270 0,0480 715.311,63 0,0328 23.440,76 13.098,70

UTD4 (Bacia do Médio Jaguaribe) 0,6460 0,5880 799.010,81 0,0328 26.183,59 16.364,74

UTD5 (Bacia do Baixo Jaguaribe) 0,8160 0,1430 746.668,57 0,0328 24.468,33 16.313,04

UTD6 (Bacia do Salgado) 0,6280 0,3440 1.501.485,74 0,0328 49.203,69 33.729,13

UTD7 (Bacia do Litoral) 0,7270 0,5000 1.090.862,65 0,0328 35.747,56 34.664,41

UTD8 (Bacia do Acaraú) 0,5070 0,6860 1.114.859,62 0,0328 36.533,95 30.765,24

UTD9 (Bacia do Coreaú) 0,6000 0,1670 713.990,17 0,0328 23.397,45 10.397,83

UTD10 (Bacia do Parnaíba) 0,5930 0,4550 1.471.850,60 0,0328 48.232,55 47.340,24

UTD11 (Bacia do Banabuiú) 0,8540 0,0770 1.157.881,39 0,0328 37.943,78 27.824,17

Unidades: VCM (m3/usuário); FVC (R$/m3); FM (R$/usuário); AM (R$/usuário).

Fonte: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2015.
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Vanessa da Costa Gomes*/Bruno Moreira da Silva/Cristina Filomêna Pereira Rosa Paschoalato/Reinaldo Pisani Júnior

Influência de dureza e pH na capacidade 
adsortiva de diuron em carvão ativado
Influence of hardness and pH on adsorption capacity of  
diuron on activated carbon

Resumo
A capacidade adsortiva do diuron em CAG de babaçu foi determinada experimentalmente em função do 

tempo de contato (0,5 h a 4,0 h), da dureza total (< 1 a 500 mgCaCO3.L-1) e do pH (6,0 a 9,0). Os resul-

tados obtidos foram representados na forma de isotermas de adsorção segundo os modelos de Hen-

ry, Freundlich e Langmuir; dentre estes, a isoterma de Henry forneceu melhores ajustes. A constante de 

Henry tendeu a crescer em relação à dureza para pH de 6,0, enquanto que decresceu para os pH de 7,0 

e 9,0, ou seja, a mudança de meio ácido para neutro ou básico fez com que as influências da dureza to-

tal em Cs e K se invertessem. Foi proposta uma correlação parametrizada na relação entre dureza total 

e pH para descrever esse comportamento e prever a constante de Henry com suficiente exatidão e, con-

sequentemente, a capacidade adsortiva para diferentes condições, observados os limites de validade. 

Palavras-chave: Carvão Ativado Granular. Diuron. Dureza Total. Isotermas de Adsorção. 

Abstract

The adsorptive capacity of diuron on granular activated carbon (GAC) was experimentally determined as a func-

tion of contact time (0.5 h to 4.0 h), total hardness (<1 to 500 mgCO3.L-1) and pH (6.0 to 9.0). The results were 

represented as adsorption isotherms according to Henry, Freundlich and Langmuir models, among these, Henry 

isotherm provided the best data fit. The Henry’s constant had tended to increase towards the hardness at pH 6.0, 

whereas it decreased to the pH 7.0 and 9.0, i.e., the change in acid medium to neutral or alkaline caused that influ-

ences of the total hardness and pH in Cs and K were reversed. A parametrized in Hardness per pH ratio empirical 

correlation was proposed to describe the data behavior to forecast the Henry constant accurately, and consequent-

ly, to estimate adsorptive capacity in accordance with operational conditions and agreement of validity limits. 

Keywords: Activated Carbon Granular. Adsorption Isotherms. Diuron. Total Hardness.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento da produção agrícola da cana-de-

-açúcar tem requerido a aplicação de diversos in-

sumos químicos, sendo mais comum o uso dos 

herbicidas constituídos principalmente por diuron e 

hexazinona. Esses compostos são orgânicos clora-

dos e nitrogenados e através da infiltração no solo e 

do escoamento superficial das águas pluviais podem 

contaminar as águas subterrâneas e superficiais. 

Em função dessa vulnerabilidade, Paschoalato et 

al. (2009), Dantas et al. (2011) e Martinez et al. 

(2011) realizaram estudos para avaliar tecnolo-

gias de tratamento de água que promovam a re-

moção de diuron para atender ao padrão de pota-

bilidade estabelecido pela vigente Portaria MS nº 

2914 (BRASIL, 2011), com valor máximo permissí-

vel de 90 μg.L-1 de diuron.

Existem algumas normas e padrões internacionais 

que limitam a concentração máxima desses herbi-

cidas na água tratada. Segundo a norma canadense, 

a concentração máxima de diuron é de 150 μg.L-1. Já 

a Comunidade Europeia recomenda a concentração 

máxima de agrotóxicos na água tratada de 0,5 μg.L-1 

e de qualquer agrotóxico de 0,1 μg.L-1 (COUNCIL OF 

THE EUROPEAN UNION, 1998). 

Segundo Dantas et al. (2011), as estações de tra-

tamento de água destinada ao consumo humano 

que empregam a tecnologia convencional (ciclo 

completo) não estão preparadas para remover 

tais compostos orgânicos, considerados micro-

contaminantes. O estudo de Pádua (2009) desta-

ca que o carvão ativado tem propriedades físicas e 

químicas que o categorizam como um adsorvente 

universal, que pode ser empregado nas ETA para 

remoção de diversos compostos orgânicos inde-

sejavelmente presentes nas águas de mananciais, 

como carbamatos, carbofurano, diuron, hexazi-

nona, glifosato, 2-4-D e cianotoxinas.

Martinez et al. (2011) determinaram a capacida-

de adsortiva de 13 carvões ativados de diferentes 

fabricantes, matérias-primas e características na 

remoção dos herbicidas diuron e hexazinona de 

águas sinteticamente contaminadas. Concluíram 

que o carvão ativado pulverizado (CAP) e o carvão 

ativado granular (CAG) de coco de babaçu foram 

os mais eficientes.

Já Paschoalato et al. (2009) avaliaram a remoção 

dos herbicidas diuron e hexazinona em água tra-

tada utilizando a tecnologia ciclo completo sem e 

com adsorção em CAP e em CAG de babaçu. Com-

provaram que o tratamento por ciclo completo 

não foi capaz de remover esses microcontami-

nantes. No entanto, quando complementada com 

adsorção com CAP ou CAG, a remoção foi quase 

completa, nas condições estudadas.

A escolha do adsorvente e a análise de viabilidade 

do uso da tecnologia de adsorção podem ser baliza-

das pela determinação experimental das isotermas 

de adsorção frente às condições operacionais e de 

qualidade da água afluente em ETA. Quanto maior 

a capacidade adsortiva, menor a quantidade de ad-

sorvente necessária para uma aplicação específica, 

quer na forma de um leito móvel decorrente da elu-

triação das partículas de CAP, adicionadas na etapa 

de mistura rápida e tempo de contato estabelecido 

durante a coagulação e floculação, ou de um leito 

fixo de CAG, localizado após a filtração em areia.

A relação entre a quantidade de uma determina-

da substância (adsorvato) retida na superfície do 

sólido (adsorvente), ou seja, capacidade adsorti-

va, em função da concentração do soluto rema-

nescente em solução no equilíbrio, é denominada 

isoterma de adsorção, cuja representação pode 

ser feita por modelos ou equações. O fenômeno 

da adsorção depende de diversos fatores, tais 

como potencial hidrogeniônico (pH), dureza total, 

concentração do composto a ser adsorvido e das 

características do carvão (adsorvente) utilizado. A 

literatura apresenta diversos modelos para des-

crever isotermas de adsorção, nos quais os mais 

citados são os propostos por Freundlich e Lang-

muir (NETZ e ORTEGA, 2002).
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O estudo de influência do parâmetro pH na adsor-

ção é importante na otimização dos sistemas de 

adsorção, particularmente para adsorção em fase 

líquida, uma vez que, nesses sistemas as cargas de 

superfície do adsorvente dependem do valor do 

pH (BABEL e KURNIAWAN, 2004).

Em função das diferentes características de solo, 

do escoamento superficial das águas de chuvas, as 

águas superficiais e subterrâneas podem apresen-

tar diferentes concentrações de dureza e alcalini-

dade, podendo até apresentar variações sazonais. 

A dureza e a alcalinidade podem afetar a adsorção 

de micropoluentes sobre carvão, uma vez que o au-

mento da concentração de sal reduz as interações 

eletrostáticas tanto atrativas como repulsivas en-

tre adsorvato-adsorvente ou devido a um efeito de 

blindagem. Além disso, a solubilidade de micropo-

luentes orgânicos depende da concentração de sal 

(PASTRANA-MARTÍNEZ, et al., 2010).

A adsorção é influenciada pela carga superficial do 

adsorvente e pelo grau de ionização do adsorvato, 

que por sua vez, são influenciados pelo pH. O valor 

do pH da solução exerce influência sobre o proces-

so global de adsorção e, particularmente, sobre a 

capacidade adsortiva, devido à influência nas pro-

priedades de superfície do CAG. Um índice conve-

niente da tendência de uma superfície se tornar 

positiva ou negativamente carregada em função 

do pH é o valor de pH requerido para que a carga lí-

quida do adsorvente seja nula, o chamado ponto de 

carga zero (pHzpc
). Para valores de pH inferiores ao 

(pH
zpc

), a carga superficial é positiva e a adsorção de 

ânions é favorecida, e para valores de pH superiores 

ao (pH
zpc

) a carga superficial é negativa e a adsor-

ção de cátions é favorecida (AL-DEGS et al, 2000).

Pastrana-Martínez et al. (2009) estudaram a ad-

sorção de herbicida fluroxypyr (FLX) em diferentes 

tipos de carvão ativado, e os resultados mostra-

ram que a retenção de FLX em carvões ativados 

decresceu com a elevação do pH de 2,0 para 10,0.

A dureza da água pode afetar a adsorção de con-

taminantes em carvões ativados; isso se deve ao 

fato de que a concentração de sais presentes no 

meio interfere na solubilidade de contaminantes 

orgânicos, dado que, quando a concentração dos 

sais aumenta, pode haver uma diminuição (fenô-

meno salting-out), ou aumento (fenômeno saltin-

g-in), na solubilidade do contaminante orgânico 

(BRESLOW e GUO, 1990; XIE, et al., 1997).

Os valores de pH e da dureza total na água po-

tável distribuída pelas redes de abastecimento 

normalmente estão associados à incrustação de 

sais. A Portaria MS nº. 2914 (2011) estipula que 

a água potável deve ter pH no intervalo de 6,0 a 

9,5 e dureza total máxima de 500 mgCaCO
3
.L-1. 

Não há evidências claras de que a dureza total 

cause problemas sanitários. Contudo, em deter-

minadas concentrações, pode ocasionar sabor, 

reduzir a formação de espumas e causar incrus-

tações na rede e em trocadores de calor, devido 

principalmente à precipitação de sais de cálcio e 

magnésio, potencializada em temperaturas acima 

de 40ºC. Portanto, o limite estabelecido de 500 

mgCaCO
3
.L-1 está associado a questões econômi-

cas, como aumento do consumo de sabões e in-

terferência na qualidade de água para processos 

industriais (CORDEIRO, 2012).

Segundo Von Sperling (2005), embora não haja 

uma convenção formal, é usual empregar a se-

guinte classificação para representar a dureza da 

água: mole (0 – 50 mg CaCO
3
.L-1); moderada (50 

– 150 mgCaCaCO
3
.L-1), dura (150 – 300 mgCa-

CO
3
.L-1) e muito dura (>300 mgCaCO

3
.L-1). Nesse 

sentido, para a investigação da influência do pH 

na capacidade adsortiva do diuron em CAG de ba-

baçu, os pH utilizados foram de 6,0, 7,0 e 9,0 por 

estarem dentro da faixa estabelecida como quali-

dade aceitável de água potável. Da mesma forma, 

os valores de dureza total foram considerados de 

menor que 1, 100 e 500 mgCaCO
3
.L-1, para con-

templar também as classificações referentes a 

águas mole, moderada e muito dura.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
O método foi realizado em laboratório com en-

saios em bancada e análises químicas diversas 

para caracterização e controle dos ensaios. O 

composto diuron foi quantificado pela técnica de 

Cromatografia a gás com detector de nitrogênio 

e fósforo (CG-DNP), em um equipamento Mode-

lo 3800 CX, marca Varian, segundo método 507 

(USEPA, 1995).

2.1 Caracterização do carvão ativado granular

O carvão ativado granular utilizado foi o carvão 

produzido a partir do coco de babaçu, por ser o 

mesmo utilizado em outros estudos realizados 

no Programa de Pesquisa em Saneamento Básico 

(PROSAB-5) (PADUA, 2009). Na caracterização do 

CAG foram determinados os seguintes parâme-

tros: número de iodo (ABNT- NBR 12073, 1991) ín-

dice de azul de metileno (JIS-K 1474, 1991), mas-

sa específica aparente (ABNT-NBR 12076, 1991), 

teor de umidade (ABNT-NBR 12077, 1991), teor 

de cinzas (ABNT-NBR 8112, 1986) e pH (ASTM, 

D3838, 1980).

Determinação da Capacidade Adsortiva de 
Diuron em Carvão Ativado Granular

O procedimento experimental para determinar 

as capacidades de saturação do carvão ativado 

em reter o diuron foi baseado na Norma ASTM 

D3860-98 (2003) JIS-K 1474 (1991). Essas nor-

mas estipulam o tempo de contado dinâmico 

entre as fases de 2 h para que o adsorvente seja 

saturado pelo adsorvato. No entanto, os tempos 

de contato utilizados no estudo foram de 0,5 h a 

4,0 h, mantida a massa de CAG em aproximada-

mente 50 mg, com o intuito de verificar o tempo 

suficiente para estabelecer o equilíbrio. A amos-

tra de CAG foi processada em um moinho de alta 

energia com esferas de zircônia, para que 95% de 

sua massa fosse passante pela peneira com malha 

de 325 mesh (0,044 mm).

As massas de CAG utilizadas estiveram no interva-

lo de 0,0027 g a 0,0123 g, que foram alocadas em 

erlenmeyers de 250 mL para que os volumes totais 

das misturas fossem completadas até 200 mL, pela 

adição de solução de diuron em água destilada 

com concentração inicial de 25 mg.L-1, pH (6,0, 7,0 

ou 9,0) e dureza (inferior a 1, 100 e 500 mg Ca-

CO3.L-1) previamente estabelecidos. O pH dessas 

soluções foi mantido constante pelo emprego de 

soluções de tampão com fosfato (APHA, 2005), en-

quanto as durezas foram ajustadas e confirmadas 

por meio da determinação de dureza total por titri-

metria, com EDTA 0,05M em presença do indicador 

de negro de Eriocromo T. Após a adição do CAG, a 

mistura foi realizada em mesa agitadora sob 100 

rpm, de forma a promover o contato dinâmico com 

a solução a temperatura constante de 25°C. Após 

decorrido o tempo de contato entre as fases líquida 

e sólida, as suspensões foram filtradas em mem-

brana porosa com abertura média de 0,45 μm para 

que a concentração residual de diuron pudesse ser 

realizada pela técnica de cromatografia a gás com 

detetor de nitrogênio e fósforo (CG-DNP), segundo 

método 507 (USEPA, 1995).

Nos ensaios de adsorção em CAG foram utilizadas 

soluções tampão de fosfato de sódio para ajuste de 

pH em 6,0, 7,0 ou 9,0 e concentração inicial do ad-

sorvato diuron de 25 mg.L-1 para diferentes massas 

de CAG, no intervalo de 2,7 mg a 12,3 mg, mantidas 

em contato dinâmico mediante agitação a 25ºC 

por 120 minutos. Em seguida, as soluções foram 

filtradas em membrana com abertura média de 

0,45 μm para determinação das concentrações re-

siduais de diuron. A medida do potencial hidroge-

niônico foi feita em equipamento da marca Orion, 

modelo 230A, com eletrodo de vidro calomelano e 

calibrado com soluções, cujos pH eram de 4,0 e de 

7,0. A dureza total foi determinada pelo emprego 

do método titrimétrico em presença de EDTA 0,05 

M e negro de Eriocromo T como indicador (APHA, 

2005). As águas de estudo foram sinteticamente 
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preparadas com adição de solução de carbonato de 

cálcio para obtenção de dureza total de 100 e 500 

mgCaCO
3
.L-1 em água destilada.

Modelos de Isotermas de Adsorção

As equações utilizadas na tentativa de descrever o 

comportamento da capacidade adsortiva de diu-

ron no CAG em função da concentração residual 

foram correspondentes aos modelos de Freun-

dlich, Langmuir e Linear. O modelo de Freundlich 

considera a distribuição do adsorvato entre as 

fases sólida (adsorvente) e fluida (adsorvato) no 

equilíbrio (Equação 1), cuja linearização resulta na 

Equação 2 (NG et al., 2002; KURODA et al., 2005):

        
n

eqFs CKC /1.= 	    Equação 1

        

eqFs LnC
n

LnKLnC 1
+= 	  

 
Equação 2

em que Cs é a massa de adsorvato por unidade de 

massa de adsorvente (mg.g-1), C
eq

 é a concentra-

ção do adsorvato remanescente em solução, no 

equilíbrio (mg.L-1) e K
F
 )..( 1/1/11 −− gLmg nn 	   e 1/n 

(adimensional) são constantes de ajuste. No mo-

delo de Freundlich o coeficiente K
F
 está relaciona-

do à capacidade de adsorção do adsorvato pelo 

adsorvente, enquanto n depende das característi-

cas da adsorção. Para valores fixos de C
eq

 e de 1/n, 

C
s
 será tanto maior quanto maior for KF e, para va-

lores fixos de K
F
 e de C

eq
, energia de ligação entre 

adsorvente a adsorvato é crescente com o decrés-

cimo do valor de 1/n. Para valores de 1/n muito 

baixos, a capacidade de adsorção independe da 

concentração de adsorvato em solução e a isoter-

ma de adsorção (relação entre C
s
 e C

eq
) se apro-

xima de uma reta horizontal, com C
s
 aproximada-

mente constante, que é compatível com adsorção 

irreversível (quimissorção). Se o valor de 1/n for 

muito elevado, a ligação na adsorção é fraca, com 

C
s
 bastante dependente de C

eq
. Quanto menor for 

o valor de 1/n, mais heterogênea deve ser a super-

fície adsorvente (ÖZCAN e ÖZCAN, 2004; WALKER 

e WEATHERLEY, 2001).

O modelo de Langmuir é termodinamicamente 

consistente, considera a superfície do adsorvente 

homogênea e assume energia de ligação unifor-

me, uma vez especificado o par adsorvato e adsor-

vente (CHOY et. al, 1999). A isoterma de Langmuir 

é representada na Equação 3, cuja linearização 

resulta na Equação 4:

       

eqL

eq
s CK

CC
C

+
=

.0 	  
  

Equação 3

        

00

11.1
CCC

K
C eq

L

s

+= 	  
  

Equação 4

na qual C
s
 é a massa de adsorvato por unidade 

de massa de adsorvente (mg.g-1), C
eq

 é a concen-

tração do adsorvato remanescente em solução 

(mg.L-1), C
0
 (mg.g-1) e K

L
 (mg.L-1) são constantes a 

serem ajustadas.

O modelo linear, ou isoterma de Henry, é normal-

mente válido para sistemas diluídos, nos quais a 

curva de equilíbrio pode ser aproximada por uma 

reta que necessariamente passa pela origem dos 

eixos coordenados (Equação 5):

        

eqs CKC .= 	      Equação 5

em que C
s
 é a massa de adsorvato por unidade de 

massa de adsorvente (mg.g-1 ou μg.mg-1), K é a 

constante do modelo (L.g-1) e C
eq

 é a concentra-

ção do adsorvato no equilíbrio (mg.L-1 ou μg.L-1). A 
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quantidade adsorvida remanescente foi calculada 

pela Equação 6:

      

M
VCVC

C eq
s

..0 −
= 	  

  
Equação 6

na qual C
s
 é a quantidade adsorvida no sólido 

(mg.g-1), C
o
 é a concentração inicial de diuron 

(mg.L-1), V é volume da amostra de água (L) e M é 

massa de CAG (mg.g-1).

Avaliação da Qualidade dos Ajustes

As equações linearizadas (equações 2, 4 e 5) re-

ferentes aos modelos de Freundlich, Langmuir e 

Henry foram representadas graficamente para 

determinação dos coeficientes angulares e linea-

res. Posteriormente foi proposta uma correlação 

para prever as constantes a partir das condições 

experimentais estudadas de pH e dureza total.

A qualidade dos ajustes das capacidades de sa-

turação experimentais (CS
) às isotermas de Fre-

undlich, Langmuir e Henry foi avaliada por meio 

da comparação dos valores dos coeficientes de 

determinação (R2 na Equação 7), visto que R2 mais 

próximos a 1,0 associados a menores valores de 

RMSE indicam melhor qualidade de ajuste.
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Equação 7

Nas quais  iexpSC 	  é a capacidade adsortiva ex-

perimental, ialcS
C 	  

 
é a capacidade adsortiva cal-

culada pelo modelo de isoterma, expSC 	  é o valor 

médio das capacidades adsortivas experimentais 

e calcSC 	   é o valor médio das capacidades adsor-

tivas calculadas.

Após a definição do melhor modelo de isoterma 

para representar C
s
 em função de C

eq
, foi proposta 

e testada uma função ( )DurezapHK , 	   para prever as 

constantes presentes no modelo de isoterma que 

melhor representou os resultados experimentais.

Os parâmetros de ( )DurezapHfK ,= 	  
 
foram deter-

minados com a utilização do método dos mínimos 

quadrados, por intermédio da ferramenta Solver 

do programa Microsoft Excel. Novamente, a quali-

dade da representação foi avaliada dos valores de 

R2 e da raiz quadrada dos erros médios ao qua-

drado (RMSE) (equações 8 e 9 respectivamente), 

porém para as constantes existentes no modelo 

de isoterma escolhido. Já que é sabido que quanto 

menor for o valor de RMSE, melhor será o ajuste 

do modelo aos resultados a que se pretende re-

presentar.

A fim de verificar o grau de correlação linear en-

tre as variáveis quantitativas independentes pH e 

dureza total nos valores das constantes previstas 

para as isotermas, foram calculados os coeficien-

tes de Pearson (r nas equações 10 e 11 respec-

tivamente), se r for igual a 1, há uma correlação 

positiva perfeita entre as variáveis dependente e 

independente e se r for igual a -1, verifica-se uma 

correlação negativa perfeita entre as variáveis, in-

dicando que estas têm comportamentos opostos, 

ou seja, são inversamente relacionadas. Assim, foi 

possível priorizar as variáveis pH ou dureza para 

correlacionar os parâmetros presentes nas equa-

ções propostas.
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Equação 11

Nas quais iexpK 	   é a constante existente no mo-

delo de isoterma obtida a partir dos resultados 

experimentais, 
ialc

K 	   é a constante do modelo 

de isoterma calculada pela correlação proposta (

( )DurezapHK , 	  ), expK 	   é o valor médio das constantes 

existentes no modelo de isoterma obtidas expe-

rimentalmente e calcK 	   é o valor médio das cons-

tantes do modelo de isoterma calculadas pela 

correlação proposta e analogamente para as va-

riáveis independentes pH e dureza.

Constatado o grau de correlação entre o pH e a 

dureza nas constantes presentes nas isoterma, fo-

ram testadas diferentes funções para representar 

a dependência em relação ao pH e dureza total.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir são mostrados os resultados obtidos na 

caracterização do CAG, dos ensaios de adsorção e 

de ajuste dos modelos de Freundlich, Langmuir e 

Henry, além da correlação proposta para descre-

ver as influências do pH e da dureza total nos pa-

râmetros existentes nas equações e na constante 

capacidade adsortiva do CAG de babaçu.

3.1 Resultados de Caracterização do Carvão 
Ativado Granular

Na Tabela 1 são mostrados os parâmetros utiliza-

dos para caracterizar o CAG utilizado no estudo. 

Por exemplo, o número de iodo é um parâmetro 

utilizado para inferir sobre a quantidade de micro-

poros existentes no CAG, visto que o tamanho da 

molécula de iodo é de aproximadamente 0,27 nm. 

É desejável que o índice de iodo seja superior a 500 

mg.g-1 para a adsorção de solutos de massa molar 

da ordem de grandeza do iodo (253,8 g.mol-1) (JA-

GUARIBE et al., 2005; MARTINEZ et al., 2011). Já o 

índice de azul de metileno está associado à quan-

tidade de mesoporo presente no CAG, porque sua 

molécula tem formato retangular com dimensões 

de 1,7 nm, 0,76 nm e 0,325 nm, com área proje-

tada da molécula de aproximadamente 1,3 nm2 

(HANG & BRINDLEY, 1970). A molécula de azul de 

metileno tem secção transversal de cerca de 0,8 

nm e estima-se que o diâmetro mínimo do poro 

que ela possa penetrar seja de 1,3 nm.

A molécula de diuron tem massa molar de 233 g.

mol-1, comprimento de 0,92 nm e largura de 0,49 

nm (CHEN et al., 2004). Sendo assim, carvões com 

predominância de mesoporos em detrimento de 

microporos devem possuir maiores capacidades 

adsortivas para remover o diuron.
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Segundo Streat et al. (1995), os carvões ativados 

que possuem áreas superficiais superiores a 600 

m2.g-1 têm um alto potencial de adsorção. De acor-

do com Droste (1997), o valor da área superficial 

específica recomendado para os carvões ativados 

comerciais é de um limite mínimo de 500 m2.g-1. O 

CAG do presente estudo apresentou área superfi-

cial específica de 551,34 m2.g-1 o que condiz com 

o limite mínimo recomendado pela referência. 

Tabela 1: Caracterização do carvão CAG de babaçu 
selecionado para o estudo.

Parâmetro Unidade CAG (Babaçu)

Granulometria
2,38 a 1,41 mm

1,00 a 0,707 mm
0,177 a 0,420mm

(8x14) mesh
(18x25) mesh
(40x80) mesh

Área superficial específica m2.g-1 551,34

pH adimensional inicial 6,40
final 8,84 ± 0,08

Teor de umidade % m/m 0,33

Teor de cinzas % m/m 9,90

Massa específica aparente g.cm-3 0,49

Número de iodo mg.g-1 136

Índice de azul de metileno mg.g-1 260

Nota-se que o CAG tem caráter alcalino, uma vez 

que pH da suspensão, formada por 10,00 g de 

CAG e 100 mL de água ultrapura, foi de 8,84. Os 

resultados do teor de umidade, também se mos-

traram adequados de acordo com a recomenda-

ção da AWWA (2005), que determina que a umi-

dade do carvão ativado não seja superior a 8%. 

De acordo com Jaguaribe et al. (2005), o teor de 

cinzas de um carvão ativado comercial deve ser de 

até 15%. Nos resultados obtidos, o teor de cinza 

foi de 9,90%, abaixo do limite máximo recomen-

dado. Os resultados da massa específica aparente 

se mostraram adequados de acordo com a reco-

mendação da AWWA (2005), que estipula valores 

superiores a 0,25 g.cm-3. 

Baçaoui et al. (2001) recomendaram que CAGs 

utilizados em sistemas de tratamento de água de-

vam apresentar índice de azul de metileno igual ou 

superior a 180 mg.g-1, condição obedecida, uma 

vez que valor obtido com o CAG de babaçu foi de 

260 mg.g-1. No entanto, o número de iodo obtido 

(136,41 mg.g-1) foi inferior ao recomendado pela 

NBR 12073 (ABNT, 1991), que é de 600 mg.g-1. Esse 

parâmetro, porém, está associado à presença de 

microporo, que não deve exercer influência signi-

ficativa na adsorção do diuron, em função do ta-

manho da molécula. Em síntese, o carvão ativado 

granular de babaçu apresentou características po-

tencialmente favoráveis para adsorção do Diuron, 

que se pretendeu avaliar por meio da determinação 

experimental das capacidades de adsortivas.

3.2 Influência do Tempo de Contato Dinâmico 
entre Adsorvato e Adsorvente 

O tempo de contato dinâmico entre o adsorvato 

e o adsorvente utilizado no estudo e preconizado 

pela Norma ASTM D3860-98 (2003) foi de 2,0 h. 

A fim de comprovar se esse tempo foi suficiente 

para que o equilíbrio se estabelecesse, foram de-

terminadas as capacidades adsortivas de diuron 

sobre CAG para tempos de contato no intervalo de 

0,5 h a 4,0 h (Figuras 1 a 3), uma vez que, no equilí-

brio, as CS deveriam ser essencialmente constan-

tes para as diferentes condições abordadas.

Figura 1: Capacidade adosortiva de diuron sobre CAG 
de babaçu em função do tempo de contato e da dureza 

para o pH de 6,0.
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Figura 2: Capacidade adosortiva de diuron sobre CAG 
de babaçu em função do tempo de contato e da dureza 

para o pH de 7,0.

Figura 3: Capacidade adosortiva de diuron sobre CAG 
de babaçu em função do tempo de contato e da dureza 

para o pH de 9,0.

A norma JIS K 1474/1991 estipula que o tempo de 

contato entre o CAG e a solução seja de 2,0 h. Nota-

-se pelas Figuras 1 a 3 que a capacidade adsortiva 

do diuron em GAC foi praticamente constante para 

tempos superiores a 0,5 h. O desvio percentual 

máximo em relação ao valor médio, calculado pela 

média aritmética de Cs obtida 2,0, 3,0 e 4,0 h, foi de 

6%. Assim, o tempo de 2,0 h previsto na norma foi 

comprovadamente suficiente para que o equilíbrio 

entre o adsorvato e o adsorvente se estabelecesse. 

Além disso, pôde-se perceber que a capacidade ad-

sortiva foi influenciada pelo pH e pela dureza total 

na condição estudada de massa de CAG constante.

3.3 Ajuste dos Modelos de Isotermas de 
Freundlich, Langmuir e Henry

Os resultados obtidos experimentalmente para 

CS e Ceq (Figuras 4, 5 e 6) foram ajustados aos 

modelos de Freundlich, Langmuir e Henry, com o 

intuito de descrever o comportamento da capa-

cidade adsortiva do diuron em CAG de babaçu. O 

critério de escolha do melhor modelo foi possuir 

maior coeficiente de determinação (R2) e forne-

cer resultados consistentes, como valores de CS 

e Ceq necessariamente positivos. Na Tabela 2 

são mostrados os parâmetros ajustados para os 

três modelos de isoterma e do R2 nas condições 

estudadas. Nota-se pela tabela que os melhores 

ajustes foram obtidos com o modelo de Henry, 

uma vez que apresentaram os maiores valores de 

coeficientes de determinação R2 (no intervalo de 

0,614 a 0,954) e não forneceram inconsistência 

como capacidades adsortivas ou concentrações 

de diuron no equilíbrio menores que zero.

Figura 4: Representação do modelo de Henry e dos 
valores experimentais da capacidade adsortiva do 

diuron em CAG de babaçu para pH de 6,0.
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Figura 5: Representação do modelo de Henry e dos 
valores experimentais da capacidade adsortiva do 

diuron em CAG de babaçu para pH de 7,0.

Figura 6: Representação do modelo de Henry e dos 
valores experimentais da capacidade adsortiva do 

diuron em CAG de babaçu para pH de 9,0.

Percebe-se pela análise das Figuras 4 a 6 que tan-

to o pH como a dureza total interferiram nos va-

lores da constante de Henry e consequentemen-

te na capacidade adsortiva do diuron em CAG de 

babaçu, uma vez que a adsorção deve ser afetada 

pela carga superficial do adsorvente e pelo grau 

de ionização do adsorvato, que são influenciados 

pelo pH e pela quantidade de sal em solução re-

presentada pela dureza total. Isotermas obtidas 

para valores discretos de pH e dureza, porém, não 

permitem a interpolação dos valores para dife-

rentes condições de dureza e pH daquelas obti-

das experimentalmente. Sendo assim, é útil dis-

ponibilizar uma forma de obter as capacidades 

adsortivas (C
s
) para prever, ao menos de forma 

relativa, o impacto da mudança do pH e da dure-

za no desempenho de processos de adsorção en-

volvidos em tratamento de água ou efluentes. Por  

exemplo, a alteração da qualidade da água bruta 

com pH de 6,0 e dureza de 100 mgCaCO
3
.L-1 para 

pH de 7,0 e dureza de 500 mgCaCO
3
.L-1 faz com 

que a constante de Henry passe de 188 L.g-1 para 

59,1 L.g-1, ou seja, mantida a concentração do 

diuron, a sua retenção será reduzida em aproxi-

madamente 70%.

Tabela 2: Resultados obtidos com a aplicação dos modelos de Freundlich, Langmuir e Henry.

pH Dureza total
(mgCaCO3/L)

Freundlich Langmuir Henry

LnKF 1/n R2 KL/C0 1/C0.103 R2 Kexpi R2

pH 6,0 < 1 0,769 4,65 0,678 0,00997 0,685 0,595 63,9 0,894

pH 6,0 100 0,610 5,87 0,861 0,00309 0,384 0,915 188 0,614

pH 6,0 500 0,938 5,02 0,828 0,00648 0,185 0,881 139 0,850

pH 7,0 < 1 -1,62 13,1 0,390 0,00848 0,783 0,261 70,7 0,823

pH 7,0 100 0,597 4,98 0,427 0,00797 1,04 0,355 63,5 0,806

pH 7,0 500 0,662 4,78 0,667 0,00887 1,04 0,641 59,1 0,862

pH 9,0 < 1 0,980 4,55 0,285 0,0103 0,138 0,253 93,3 0,765

pH 9,0 100 1,12 4,54 0,832 0,00905 -0,006 0,808 115 0,922

pH 9,0 500 2,16 1,67 0,880 0,0370 -2,52 0,885 57,7 0,954
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3.4 Proposição de Correlação e Avaliação da 
Qualidade do Ajuste

De maneira geral, a constante de Henry tendeu a 

crescer em relação à dureza total para levemen-

te ácido no pH de 6,0 (coeficiente de Pearson de 

0,304), enquanto decresceu para os pH de 7,0 e 

9,0 (coeficiente de Pearson de -0,890 e -0,840 

respectivamente), ou seja a mudança de meio áci-

do para neutro ou básico fez com que a influência 

da dureza total em Cs e K se invertesse. 

No entanto, para soluções de diuron sem adição 

de dureza total (inferior a 1 mg.L-1), a interferên-

cia do pH acarretou no acréscimo de K e favoreceu 

a interação adsorvato-adsorvente (coeficiente de 

Pearson de +0,994). No entanto, a presença de 

dureza adicional fez com que essa tendência se 

invertesse. Isso ficou evidenciado nos resultados 

mostrados na Tabela 3, em que se puderam obser-

var valores do coeficiente de Pearson positivos e 

negativos em função das condições operacionais.

Qualitativamente, os módulos de r obtidos no in-

tervalo entre 0,30 e 0,994 (Tabela 3) são compatí-

veis com moderada a forte correlação entre as va-

riáveis. Pois, para Cohen (1988), valores entre 0,10 

e 0,29 indicam fraca correlação, entre 0,30 e 0,49, 

média, e entre 0,50 e 1 forte correlação. Dancey e 

Reidy (2006) apontaram para uma a seguinte ca-

tegorização: r de 0,10 a 0,30 (fraca), de 0,40 a 0,6 

(moderada) e r de 0,70 a 1,00 (forte).

Tabela 3: Resultados da constante de Henry obtidas 
a partir dos dados experimentais e coeficientes de 

correlação de Pearson em relação ao pH e à dureza total.

pH dureza
(mg CaCO3/L)

Kexpi 
(L/g)

r em relação  
à dureza

6,0
6,0
6,0

1
100
500

63,9
188
139

0,304

7,0
7,0
7,0

1
100
500

70,7
63,5
59,1

-0,890

9,0
9,0
9,0

1
100
500

93,3
115
57,7

-0,840

dureza
(mg CaCO3/L) pH Kexpi 

(L/g)
r em relação à 

dureza

1
1
1

6,0
7,0
9,0

63,9
70,7
93,3

0,994

100
100
100

6,0
7,0
9,0

188
63,5
115

-0,419

500
500
500

6,0
7,0
9,0

139
59,1
57,7

-0,766

Diferentes funções foram testadas para represen-

tar a dependência da constante de Henry em fun-

ção do pH e da dureza total. A mais simples e ao 

mesmo tempo mais satisfatória consistiu de uma 

equação quadrática explicitada na relação entre a 

dureza total e o pH (Equação 12), cujos parâme-

tros foram dependentes apenas do pH (equações 

13 a 15).

( ) )()(

2

)(/ .. pHpHpHgLcalc c
pH

Durezab
pH

DurezaaK +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 	  

Equação 12

para o intervalo de 0,111 mgCaCO
3
.L-1 ≤ Dureza/

pH ≤ 83,3 mgCaCO
3
.L-1, com a, b e c obtidos pelas 

equações 13, 14 e 15:
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( ) ( ) 6602,2.10.0239,7.10.5927,4 122
)( −+−= −− pHpHa pH 	  

Equação 13

( ) ( ) 6,227.2046,59.8012,3 2
)( +−= pHpHb pH 	  

Equação 14

( ) ( ) 656,49.2745,3.8991,0 2
)( +−= pHpHc pH 	  

Equação 15

válidas para o intervalo de 6,0  ≤ pH ≤ 9,0. Na Ta-

bela 4 são mostradas as constantes de Henry ob-

tidas a partir dos resultados experimentais e as 

previstas pela correlação proposta (equações 12 

a 15), assim como os parâmetros utilizados para 

avaliar a qualidade do ajuste.

Tabela 4: Constantes de Henry obtidas a partir dos 
resultados experimentais e calculadas pela correlação 

proposta (equações 13 a 16).

pH Dureza
(mg CaCO3/L)

Kexpi 
(L/g)

Kcalci 
(L/g) R2 RMSE (L/g)

6,0
6,0
6,0

1
100
500

63,9
188
139

63,9
188
141

0,9997 1,31

7,0
7,0
7,0

1
100
500

70,7
63,5
59,1

70,7
63,8
61,0

0,9909 1,11

9,0
9,0
9,0

1
100
500

93,3
115
57,7

93,3
115
59,1

0,9998 0,845

Nota-se pelos resultados da Tabela 4 que a cor-

relação proposta foi plenamente satisfatória 

em representar a dependência da constante de 

Henry em relação ao pH e à dureza total, tanto 

em comportamento como em módulo, em razão 

dos coeficientes de determinação bastante pró-

ximos a 1 e de raízes quadradas dos erros médios 

ao quadrado desprezíveis em relação aos valores 

previstos para K e consequentemente a curva de 

equilíbrio decorrente.

Assim, é possível inferir sobre o impacto de alte-

rações no pH e na dureza total sobre o processo 

de adsorção do diuron sobre o CAG dentro do in-

tervalo de amplitude estabelecido pela Portaria 

MS 2914 (2011). Na Figura 7 são mostrados va-

lores da constante de Henry estimados pela cor-

relação proposta (equações 12 a 15), em que se 

pode observar a influência simultânea do pH e da 

dureza total.

Figura 7: Constante de Henry prevista pela correlação 
proposta em função do pH e da dureza total. 
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Por exemplo, em sistemas de tratamento de água 

por ciclo completo que utilizam como coagulante 

os sais de alumínio, o pH de coagulação normal-

mente é de 6,5 associado a uma dureza total tí-

pica de 50 mgCaCO
3
.L-1 resultando na capacidade 

adsortiva de 90,5 L.g-1. Na alteração de qualida-

de da água bruta que resulte na operação da ETA 

no pH de 7,4 e dureza total de 200 mgCaCO
3
.L-1, 

ainda compatível com a região de coagulação de 

sais de alumínio, a constante de Henry passaria a 

ser de 27 L.g-1, ou seja, uma redução de aproxima-

damente 70 %, que impactaria negativamente na 

remoção do diuron por meio de sistemas de ad-

sorção em leitos fixos com CAG ou em leitos des-

lizantes com CAP.

4 CONCLUSÕES
O tempo de 2,0 h foi suficiente para que o equilí-

brio entre o adsorvato e o adsorvente fosse esta-

belecido, uma vez que não houve acréscimo con-

siderável na capacidade adsortiva para tempos de 

contato dinâmico superiores a esse valor.

Os melhores ajustes foram obtidos com o modelo 

de Henry, com os maiores valores de coeficien-

tes de determinação R2 (no intervalo de 0,614 a 

0,954) e não forneceram inconsistência como ca-

pacidades adsortivas ou concentrações de diuron 

no equilíbrio menores que zero.

A correlação proposta por uma equação quadráti-

ca explicitada na relação entre dureza total e o pH 

foi plenamente satisfatória em representar a de-

pendência da constante de Henry, tanto em com-

portamento como em módulo, com coeficientes 

de determinação próximos a 1 e de raízes quadra-

das dos erros médios ao quadrado desprezíveis 

em relação aos valores previstos para K e conse-

quentemente a curva de equilíbrio decorrente.

O pH e a dureza total interferiram acentuadamen-

te na constante de Henry e consequentemente, na 

capacidade adsortiva do diuron em CAG de baba-

çu que, a depender das alterações na qualidade 

da água, pode impactar favorável ou desfavora-

velmente na remoção do diuron em sistemas de 

adsorção em leitos fixos com CAG ou em leitos 

deslizantes com CAP.
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Resumo
Neste trabalho foi estudada a influência da concentração de resíduos vegetais (RV) mais lodo anaeróbio de 

esgoto sanitário (LAES) na proporção de 80 mais 20% respectivamente (porcentagem em peso), denomi-

nado neste trabalho de substrato, no processo de codigestão anaeróbia (CDA). O sistema experimental era 

constituído de nove reatores anaeróbios com capacidade volumétrica unitária de 1,1 litro e de demais uni-

dades complementares. O delineamento experimental foi realizado em função das concentrações de sólidos 

totais dos substratos, que foram de 36,2; 48,5 e 59,9 g ST.L-1. Os reatores foram monitorados em tempera-

tura ambiente e o período de monitoração foi de 160 dias. Foi constatado que o tratamento que apresentou 

melhor desempenho em termos de eficiência de transformação de massa de DQO e de taxa de produção de 

gás metano foi o do processo de CDA do substrato com concentração de sólidos totais igual a 36,2 g ST.L-1. 

Palavras-chave: Resíduos vegetais. Lodo anaeróbio de esgoto sanitário. Codigestão anaeróbia.

Abstract
In this work, it was studied the influence of concentration of vegetables residues (VR) plus anaerobic sludge 

sewage (ASS) in the ratio of 80 more 20%, respectively (percentage by weight), called this substrate work in 

the process of anaerobic codigestion (CDA). The experimental system was constituted of nine anaerobic re-

actors with unit volume capacity of 1.1 liter and other complementary units. The experiment was carried 

out on the basis of total solids concentrations of substrates were 36.2; 48.5 and 59,9 g ST.L-1. The reactors 

were monitored at environment temperature and the monitoring period was 160 days. It has been found 

that treatment with the best performance in terms of mass conversion efficiency of COD and methane gas 

production ratewas the process of CDA of substrate with total solids concentration equal to 36,2 g ST.L-1. 

Keywords: Vegetables residues. Anaerobic sludge sewage. Anaerobic codigestion.

Revista DAE 35

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



LESTEUR et al., 2010). Existem vários métodos dis-

poníveis para o tratamento de resíduos orgânicos 

putrescíveis, porém a digestão anaeróbia parece 

ser uma promissora alternativa tecnológica (LEE 

et al., 2009).

A digestão anaeróbia é um processo complexo e 

envolve uma série de reações metabólicas em ca-

deia, tais como a hidrólise, a acidogênesis, a ace-

togênesis e a metanogênesis (THEMELIS, 2007). 

Portanto, a digestão anaeróbia representa uma 

promissora alternativa tecnológica, pois propicia 

a redução da poluição ambiental, e, consequen-

temente, produz biogás e biofertilizantes. O tra-

tamento anaeróbio de resíduos orgânicos não é 

tão difundido quanto o processo aeróbio, princi-

palmente devido ao longo tempo necessário para 

alcançar a bioestabilização (FERNANDEZ et al., 

2010). O processo anaeróbio é também sensível 

a elevadas concentrações de nitrogênio amonia-

cal, em especial quando existe a biodegradação 

anaeróbia dos componentes proteicos ricos em 

nitrogênio (FOUNTOULASKIS et al., 2008).

O processo de digestão anaeróbia de resíduos 

sólidos pode ser influenciado por vários fatores, 

dentre os quais podem-se destacar a concentra-

ção de sólidos, a temperatura, a umidade, o pH e 

compostos orgânicos com características especí-

ficas de toxicidade, dentre outros (BEHERA et al., 

2010; JEONG et al, 2010).

A digestão anaeróbia pode ser aplicada a uma am-

pla gama de material, incluindo a matéria orgâni-

ca putrescível presente nos resíduos sólidos urba-

nos, resíduos agrícolas, resíduos agroindustriais e 

determinados tipos de resíduo industrial (CHEN 

et al., 2008). Além disso, o processo anaeróbio 

tem algumas vantagens sobre o processo aeróbio 

frente ao baixo consumo de energia de operação 

e à baixa produção de lodo (KIM et al., 2006), além 

de ser considerada uma tecnologia viável ao tra-

tamento de resíduos orgânicos energia renovável 

(JINGURA e MATENGAIFA, 2009).

1 INTRODUÇÃO
A taxa de geração per capita de resíduos quan-

tificada em 23 países em desenvolvimento é de 

0,77 kg hab-1.dia-1 e está aumentando progres-

sivamente (TROSCHINETZ et al., 2009). Segundo 

Charles et al. (2009), no momento atual, a popu-

lação do planeta Terra gera algo em torno de dois 

milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos, 

e esse quantitativo deverá alcançar o patamar de 

três milhões de toneladas por ano em 2025.

No Brasil, com população estimada de 202.768.562 

habitantes e em média 84% residente em zonas 

urbanas, a taxa de produção per capita de resí-

duos sólidos urbanos é de aproximadamente 0,9 

kg.hab-1.dia-1, propiciando um quantitativo de 

produção de resíduos sólidos urbanos de 153.298 

toneladas.dia-1 (IBGE, 2015). Em média, do quan-

titativo de resíduos sólidos urbanos produzidos no 

Brasil, 55% (porcentagem em peso) correspondem 

a matéria orgânica putrescível, algo em torno de 

84.314 toneladas.dia-1. Quando levadas em con-

sideração as diversas outras frações de resíduos 

sólidos passíveis de fermentação, tais como os re-

síduos gerados nas atividades agrícolas, pecuária, 

agroindustrial e os lodos provenientes dos diversos 

sistemas de tratamento de águas residuárias do-

mésticas e de fontes específicas, seria obtida uma 

produção de resíduos sólidos ainda bem mais sig-

nificativa (LEITE, 2010).

Segundo Bouallagui et al. (2005), a produção de 

frutas e de resíduos vegetais vem crescendo acen-

tuadamente e tornando-se uma fonte de grandes 

preocupações, haja vista serem resíduos com 

grande potencial de biodegrabilidade que, com 

resíduos de outras fontes, estão sendo dispostos 

em aterros sanitários ou em locais não controla-

dos, gerando impactos ambientais de diferentes 

magnitudes. Atualmente, a fração orgânica pu-

trescível dos resíduos sólidos tem sido reconhe-

cida como um recurso valioso que pode ser con-

vertido em energia e outros outros produtos por 

meio de transformações microbianas (YU, 2009; 
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A presença e a estrutura de materiais lignocelu-

lósicos dificultam a taxa de biodegradação de re-

síduos sólidos orgânicos. Tem sido documentado 

que a hidrólise da matéria orgânica complexa de 

compostos solúveis é a etapa limitante da veloci-

dade de processos anaeróbios de resíduos orgâ-

nicos putrescíveis, com elevada concentração de 

sólidos totais (MUMMEM et al., 2010). Portanto, a 

aplicação de vários pré-tratamentos físicos, quí-

micos e enzimáticos é necessária para aumentar a 

solubilidade dos materiais passíveis de fermenta-

ção, e, consequentemente, acelerar a taxa de bio-

degradação (CHARLES et al., 2009).

A codigestão anaeróbia é um processo de trata-

mento de resíduos em que diferentes tipos de re-

síduo passíveis de fermentação são misturados e 

tratados conjuntamente (AGDAG, 2007).

A codigestão anaeróbia pode ser preferencialmen-

te aplicada para melhorar o rendimento do pro-

cesso de digestão anaeróbia de resíduos sólidos 

orgânicos, haja vista poder propiciar o equilíbrio de 

nutrientes e aumentar o quantitativo de material 

orgânico com maior potencial de biodegradabili-

dade, além de incorporar biomassa mais adaptada  

à bioestabilização dos resíduos (LOPES et al., 2004).

Segundo Jingura e Matengaifa (2009), quando 

mais de um tipo de resíduo é tratado conjunta-

mente há maior desempenho do processo, fa-

vorecendo um expressivo aumento na taxa de 

produção de biogás e uma melhor qualidade dos 

biossólidos produzidos.

Efeito estimulador sobre a síntese de gás metano 

foi observado quando lodo industrial foi cobioes-

tabilizado com os resíduos sólidos urbanos (AG-

DAG, 2007). A codigestão anaeróbia de resíduos 

sólidos urbanos com lodo industrial na proporção 

de 1:2 (percentagem em peso) proporcionou au-

mento quantitativo de gás metano, em compara-

ção com resíduos sólidos urbanos bioestabilizados 

isoladamente (LEITE et al., 2014). O processo tam-

bém tem sido útil na obtenção de resíduo valioso 

parcialmente bioestablizado que pode eventual-

mente ser utilizado na correção do solo após tra-

tamento secundário (GOMEZ et al., 2006). Portan-

to, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência 

da concentração de sólidos totais no processo de 

codigestão anaeróbia de resíduos vegetais e lodo 

anaeróbio de esgoto sanitário.

2 MATERIAL E MÉTODOS
O sistema experimental foi projetado, construído, 

instalado e monitorado nas dependências físicas 

da Estação Experimental de Tratamentos Biológi-

cos de Esgotos Sanitários (Extrabes) da Universida-

de Estadual da Paraíba (UEPB), na cidade de Cam-

pina Grande, estado da Paraíba, nordeste do Brasil.

Os substratos utilizados na alimentação dos rea-

tores foram preparados a partir da mistura de re-

síduos vegetais (RV) e lodo anaeróbio de esgoto 

sanitário (LAES). Os RV eram constituídos basica-

mente de restos de frutas e verduras descartados 

no pátio da Empresa Paraibana de Abastecimento 

Agrícola da cidade de Campina Grande. Após co-

letados, os RV foram devidamente condicionados 

em sacos plásticos e em seguida transportados 

para a Extrabes. Na Extrabes, os RV foram subme-

tidos à caracterização gravimétrica e em seguida 

ao processo de trituração em triturador da mar-

ca Trapp-TR 2000. Concluída a trituração, os RV 

foram submetidos ao peneiramento em peneira 

de malha 06 mesh, sendo obtido um licor de re-

síduos de consistência pastosa e uniforme. Em 32 

kg da massa pastosa de RV foram adicionados 8 

kg de lodo anaeróbio de esgoto sanitário, propi-

ciando uma relação de 80 e 20% de massa de RV 

e LAES em base úmida (porcentagem em peso), 

denominado neste trabalho de substrato. O de-

lineamento experimental foi constituído de três 

diferentes tratamentos (T1ST1: tratamento 1; 

T1ST2: tratamento 2 e T1ST3: tratamento 3) e to-

dos os tratamentos foram realizados em triplica-

ta, totalizando nove reatores. Nos três diferentes 

tratamentos as concentrações de sólidos totais 
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adotadas foram d36,2; 44,5 e 58,57g.L-1 e tempo 

de monitoração de 160 dias. Em se tratando de RV 

com características predominantemente ácidas, 

a adição de 20% de lodo anaeróbio não foi sufi-

ciente para elevar o pH para uma faixa superior a 

6,5, sendo nesse caso necessário realizar o ajuste 

do pH, adicionando-se uma espécie alcalina, para 

que o pH da massa de substrato ficasse na faixa de 

6 a 6,5 unidade de pH. Na Figura 1 apresenta-se 

o desenho esquemático de um dos nove reatores 

anaeróbios em batelada utilizados para realização 

do processo de bioestabilização dos substratos.

A capacidade volumétrica unitária de cada reator 

era de 1,15 litro, sendo destinado cerca de 15% do 

volume total para o headspace.

Os reatores foram monitorados por um período de 

160 dias, e os procedimentos básicos do processo 

de monitoramento consistiram na caracterização 

do substrato afluente, na determinação da com-

posição e do volume de biogás produzidos nos 

reatores e na caracterização do substrato bioes-

tabilizado ao término do período de monitoração. 

Os parâmetros analíticos foram quantificados 

com frequência semanal, levando-se em conside-

ração os procedimentos analíticos preconizados 

em APHA (2012), sendo necessário em algumas 

determinações a aplicação de alguns ajustes, haja 

vista a complexidade dos substratos.

  
	   Figura 1. Desenho esquemático  

representativo dos reatores.

Para quantificação do volume de biogás produ-

zido diariamente foi utilizado um manômetro de 

tubo em “U” ( Figura 1), contendo como líquido 

manométrico álcool etílico hidratado 46º INPM. 

Diariamente quantificava-se a altura deslocada 

pelo líquido manométrico (h), resultante da pres-

são que o biogás exercia no manômetro. Com esse 

valor, associado ao dado da pressão atmosférica 

local (Py
), da massa específica do líquido mano-

métrico ( ρ  
	  

) e da aceleração de gravidade (g), 

determinava-se a pressão exercida no head space 

reator (P
x
). A partir dos dados dessa pressão, da 

constante dos gases (R), do volume do head space 

(V) e da temperatura ambiente (T), determinava-

-se o número de moles existente no biogás. Com o 

número de moles do biogás e levando-se em con-

sideração as condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP), quantificava-se o volume de bio-

gás produzido.

Para a composição qualitativa do biogás, em re-

lação à presença de N2
, CH

4
 e CO

2
, foi utilizado 

cromatógrafo gasoso, com um detector de con-

dutividade térmica de 250 mA, coluna de aço 

inoxidável, preenchida com Porapak Q 100, de 

diâmetro interno de 2 mm, diâmetro externo de 

6,4 mm e comprimento de 3 m. O gás de arras-

te utilizado nas determinações foi o hélio, com 

vazão de 30 L min-1. As temperaturas do vapori-

zador, da coluna e do detector foram mantidas a 

75, 75 e 100 ºC, respectivamente. As amostras do 

biogás foram coletadas com o auxílio de uma se-

ringa de 0,5 mL com trava para evitar a perda de 

gás para o ambiente. Para a coleta das amostras 

de gases, perfurava-se o septo localizado na tam-

pa do reator, possibilitando o acesso da agulha ao 

headspace do reator, onde era acumulado o bio-

gás. Lavava-se a seringa três vezes, com o próprio 

biogás a ser coletado, para possibilitar a remoção 

de biogás residual, e então, coletava-se 0,5 mL de 

amostra gasosa, sendo levada ao cromatógrafo 

para ser injetada e iniciada a análise.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 são apresentados nominalmente os 17 

diferente tipos de resíduo vegetal utilizados para pre-

paração dos substratos (mistura dos dois diferentes 

tipos de resíduo), no processo de codigestão anaeró-

bia. A justificativa para coleta e utilização desses resí-

duos é associada diretamente a suas disponibilidades 

de descarte no pátio da Empasa (Empresa Paraibana  

de Alimentos e Serviços Agrícolas - unidade da cidade 

de Campina Grande) na época de realização do traba-

lho. Dos 17 diferentes tipos de resíduo vegetal coleta-

dos, a banana foi o que apresentou maior percentual, 

com 11,93%, seguido do tomate com 10,80% e o me-

lão espanhol com 10,33%. Por outro lado, os resíduos 

que contribuíram com menores percentuais foram 

o coentro, a acelga e o jerimum, com percentuais de 

0,4; 2,8 e 4,4%, respectivamente.

Salienta-se que não foram estabelecidos critérios 

metodológicos específicos para coleta desses resí-

duos, haja visto não ser objeto de estudo, podendo 

essa composição qualitativa e quantitativa ser dife-

rente em outras situações. Vale salientar que no Bra-

sil, por razões de ordem conjuntural, grande parte 

das frutas, verduras e legumes que são produzidos 

na zona rural não chegam às mesas dos consumido-

res finais, haja visto existir um percentual expressivo 

de perdas durante o percurso compreendido desde a 

produção até a comercialização final.

Na Tabela 2 são apresentados os dados de alguns 

parâmetros químicos advindos da caracterização 

química dos 17 tipos de resíduo vegetal. 

Tabela 1. Dados quantitativos dos resíduos sólidos 
vegetais e os respectivos percentuais em relação ao 

peso total.

Resíduo Peso (kg) Percentual
(%)

Acelga 2,8 1,45

Banana (1º) 23,2 11,98

Batata 13,2 6,82

Berinjela 5,7 2,94

Cenoura 8,0 4,13

Chuchu 4,8 2,48

Coentro 0,4 0,21

Couve 11,7 6,04

Jerimum 4,4 2,27

Mamão (5º) 19,2 9,92

Melancia (4º) 19,9 10,28

Melão Espanhol (3º) 20 10,33

Melão Português 13,2 6,82

Pepino 8,6  4,44

Pimentão 8,2 4,24

Repolho 9,4 4,86

Tomate (2º) 20,9 10,80

TOTAL 193,6 100,00

Tabela 2. Dados advindos da caracterização química dos resíduos vegetais.

Tipo de Resíduo Umidade (%) ST (%) STV (%) NTK (%) NH4
+ (%) DQO (%) pH AT (gL-1) AGV (g.L-1)

Acelga 97,79 2,21 1,20 0,12 0,05 0,77 7,97 3,8 2,18

Banana 85,82 14,18 12,83 0,11 0,02 14,0 3,71 0 4,15

Batata 87,72 12,28 9,75 0,14 0,01 6,70 3,81 0 13,53

Berinjela 94,84 5,16 4,47 0,18 0,04 1,58 7,55 4,4 2,18

Cenoura 87,78 12,22 7,69 0,18 0,03 11,11 4,26 0,8 6,76

Chuchu 96,02 3,98 3,56 0,084 0,03 2,21 5,5 1,8 2,62

Coentro 92,24 7,76 3,91 0,19 0,08 2,62 8,49 15,6 3,93

Couve 93,28 6,72 5,11 0,12 0,07 1,13 8,01 4,4 1,53

Jerimum 93,35 6,65 5,31 0,12 0,03 5,78 5,61 6 7,2

Melancia 95,28 4,72 3,17 0,11 0,01 4,0 4,26 0,2 2,84

Melão Espanhol 91,82 8,18 6,62 0,11 0,01 5,33 4,44 1,2 2,18

Melão Português 94,74 5,26 3,88 0,22 0,07 5,0 4,31 1,8 12,22

Mamão 93,87 6,13 5,19 0,21 0,01 4,45 3,67 0 11,78

Pepino 97,59 2,41 1,60 0,11 0,03 2,35 5,39 3,2 3,27

Pimentão 95,88 4,12 3,27 0,16 0,05 2,91 5,58 3,8 4,80

Repolho 96,35 3,65 2,69 0,23 0,01 1,45 7,67 6 3,49

Tomate 97,21 2,79 1,72 0,12 0,08 2,40 5,58 4,2 5,45
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Os resíduos vegetais que apresentaram maior 

percentual de umidade foram a acelga, o tomate 

e o pepino, com percentual de umidade superior 

a 97%. Com percentual de umidade em torno de 

96% estão o chuchu, a melancia e o repolho, en-

quanto a banana e a cenoura são os resíduos ve-

getais com percentual de umidade em torno de 

87%. No geral, dos 17 tipos de resíduo vegetal es-

tudados, o que apresentou menor percentual de 

umidade foi a batata inglesa, com percentual de 

umidade de 85,82% e com percentual de sólidos 

totais de 14,18%. Nos resíduos vegetais estudados, 

o percentual de sólidos totais variou de um míni-

mo de 2,21 para 14,18% e de sólidos totais voláteis 

o percentual de variação foi 54,3 (acelga) a 90,4% 

(batata), em relação aos sólidos totais. A porcenta-

gem do NTK variou de 0,084 a 0,23%, enquanto o 

percentual de nitrogênio amoniacal variou de 0,01 

a 0,08%, para uma variação de pH de 3,7 a 7,9.

Os dados advindos da caracterização química do 

lado anaeróbio de esgoto sanitário utilizado para 

preparação dos três diferentes tipos de substrato 

são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Dados advindos da caracterização química 
do lodo anaeróbio de esgoto sanitário utilizado na 

preparação do substrato.

Parâmetros Lodo

Umidade (%) 93,61

ST (g.L-1) 63,9

STV (g.L-1)  29,62

STF (g.L-1) 34,29

COT (g.L-1) 16,46

NTK (g.L-1)  0,70

N-NH
3

+ (g.L-1)  0,14

DQO
total

 (g.L-1)  48,48

pH 8,03

AT (g.L-1)  7,05

AGV (g.L-1) 3,00

Massa Específica (g.L-1) 1029,1

P
total

 (g.L-1) 0,6115

C/N 23,51

C/P 26,91

Analisando os dados apresentados na Tabela 3, 

pode ser constatado que o lodo anaeróbio apre-

sentou concentração de sólidos totais de 63,9 g.L-1 

(6,39%) e de matéria orgânica expresso em termos 

de STV e de DQO de 29,62 (2,96%) e 48,48 g.L-1 

(4,84%) respectivamente. O pH do lodo estava em 

torno de 8,0 unidades de pH e contribuiu signifi-

cativamente para a elevação do pH dos resíduos 

vegetais. Da totalidade dos resíduos utilizados, em 

torno de 70% apresentaram magnitudes de pH in-

feriores a 6,0, além de uma favorável relação C/N 

para o processo de bioestabilização anaeróbia.

Os dados da caracterização química dos três dife-

rentes tipos de substrato (T1ST1; T1ST2 e T1ST3) 

são apresentados na Tabela 4.

Os percentuais de umidade nos três diferentes ti-

pos de substrato utilizados neste trabalho de pes-

quisa foram 96,38; 95,15 e 94,01%, o que signifi-

ca dizer que os percentuais de sólidos totais nos 

tratamentos T1ST1, T1ST2 e T1ST3 foram respec-

tivamente de 3,62; 4,85 e 5,99% denotando que 

todos os tratamentos se enquadram na alterna-

tiva tecnológica denominada de baixa concentra-

ção de sólidos (TCHOBANOGLOUS, 1993).

O pH dos substratos variou de 6,33 a 6,52; as re-

lações AGV/AT variaram de 0,88 a 0,94, e as de 

C/N de 18,21 a 18,78, o que pode ser considerado 

dentro de um padrão favorável para o processo de 

digestão anaeróbia (LEITE, 2010). Do percentual 

de sólidos totais presentes nos substratos, os per-

centuais de DQO total foram respectivamente de 

94,6; 91,8 e 97,7%, percentuais estes bastantes 

representativos e que podem justificar a utiliza-

ção desses tipos de resíduo vegetal no processo 

de bioestablização.
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Tabela 4. Dados quantitativos dos diversos 
parâmetros dos substratos utilizados nos três 

diferentes tratamentos

Parâmetros/Tratamentos T1ST1 T1ST2 T1ST3

Umidade (%) 96,38 95,15 94,01

ST (g.L-1) 36,20 48,50 59,90

STV (g.L-1)  21,29 29,83 37,46

STF (g.L-1) 14,94 18,65 22,43

COT (g.L-1) 11,83 16,57 20,81

NTK (g.L-1)  0,63 0,91 1,12

N-NH
3

+ (g.L-1) 0,17 0,21 0,25

DQO (g.L-1)  34,26 44,56 58,57

pH 6,52 6,33 6,45

AT (g.L-1) 8,95 12,45 15,1

AGV (g.L-1) 8,45 10,97 14,35

Massa Específica (g.L-1) 1009,6 1010,9 1015,9

P
total

 (g.L-1) 0,16 0,27 0,28

C/N 18,78 18,21 18,58

C/P 73,93 61,37 74,32

Na Tabela 5 são apresentados os dados advindos da 

caracterização química dos resíduos parcialmen-

te bioestabilizados que foram descarregados dos 

reatores após a conclusão do período de monito-

ramento. Nos resíduos sólidos parcialmente bioes-

tabilizados descarregados dos reatores, o pH variou 

de 5,53 a 6,27, denotando reduções nas magnitu-

des do pH, principalmente para os tratamentos 

com maiores concentrações de sólidos totais.

Tabela 5. Dados advindos da caracterização química 
dos resíduos parcialmentebioestabilizados.

Parâmetros/Tratamentos RPB1 RPB2 RPB3

Umidade (%) 97,41 96,29 95,13

ST (g.L-1) 25,9 37,1 48,7

STV (gST.L-1)  12,13 20,27 25,16

STF (gST.L-1) 13,72 16,84 23,58

COT (g.L-1) 6,76 11,26 13,98

NTK (gST.L-1)  0,45 0,63 0,81

N-NH
3

+ (gST.L-1) 0,23 0,33 0,45

DQO (gST.L-1)  24,51 36,49 48,21

pH 6,27 5,88 5,53

AT (g.L-1) 5,56 7,63 8,82

AGV (g.L-1) 4,49 7,14 9,6

P
total

 (gST/L) 0,11 0,17 0,21

C/N 15,02 17,78 17,25

C/P 61,45 66,23 66,5

Foi constatado consumo de alcalinidade total em 

todos os tratamentos estudados, e o consumo de 

alcalinidade total foi diretamente proporcional 

à concentração de sólidos totais nos substratos. 

Em relação aos ácidos graxos voláteis, as suas 

concentrações nos substratos foram diretamente 

proporcionais às concentrações de sólidos totais. 

Esse mesmo comportamento foi constatado nos 

resíduos parcialmente bioestabilizados descarre-

gados dos reatores. Em termos quantitativos, as 

eficiências de transformações de massa de ácidos 

graxos voláteis nos três diferentes tratamentos fo-

ram de 47,0; 35,0 e 32,7%, para os tratamentos 1, 

2 e 3, respectivamente. Portanto, no caso especí-

fico deste trabalho, com concentração de sólidos 

totais no substrato de 3,62%, foi propiciada a mais 

expressiva eficiência de transformação de massa 

de ácidos graxos voláteis e de DQO, e consequen-

temente a maior taxa de produção de gás metano. 

Frente à não caracterização qualitativa dos ácidos 

graxos voláteis em relação aos substratos e às 

massas parcialmente bioestabilizadas e também 

aos tipos de reatores monitorados, não é possível 

tecnicamente inferir a influência da concentra-

ção de ácidos graxos voláteis no desempenho dos 

reatores, em especial no que se refere a problemas 

associados à toxicidade. Relações ácidos graxos 

voláteis/alcalinidade total nos substratos, porém, 

variaram de 0,88 a 0,95 g HAC
 (gCaCO

3
)-1; nos resí-

duos parcialmente bioestabilizados, as variações 

foram de 0,8 a 1,05 g H
AC

 (gCaCO
3
)-1, o que denota 

ausência de equilíbrio metabólico no processo de 

bioestabilização (ARUNBAATAR et al., 2014).

As relações C/N nos resíduos parcialmente bioes-

tabilizados foram reduzidas para 15,02; 17,78 e 

17,25, com redução mais significativa no trata-

mento 1. Portanto, é notório ser percebido que o 

processo de bioestabilização de resíduos dessa 

natureza é um processo muito complexo, haja vis-

to terem sido investigados substratos com per-

centual mínimo de sólidos totais de 3,62%, pH 

igual a 6,3, granulometria de 2 mm, período de 
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monitoração de 160 dias e temperatura ambiente de 25,5ºC, e ainda não ter propiciado eficiência de trans-

formação de material carbonáceo que possa indicar uma confortável relação custo/benefício quando objeti-

vado o aproveitamento energético desses resíduos.

Os dados resultantes da aplicação do balanço material para DQO total, STV e NTK são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6. Dados advindos do balanço material dos parâmetros de DQO, STV e NTK

Tratamentos/
Parâmetros        DQOtotal (g)        STV (g) NTK (g)

Frações Mal Mac Mtr Mal Mac Mtr Mal Mac Mtr

T1ST1 34,26 24,51 9,75 21,29 12,13 9,16 1,26 0,89 0,37

T2ST2 44,56 36,49 8,07 29,83 20,27 9,56 1,82 1,27 0,55

T3ST3 58,57 48,21 10,36 37,46 25,16 12,30 2,24 1,62 0,62

Mal: massa alimentada; Mac: massa acumulada; MTR: massa transformada. 

A variação do quantitativo de massa de DQO total 

aplicada aos reatores nos três diferentes trata-

mentos foi 34,26 a 58,57g. Portanto, é essa massa 

de DQO total alimentada aos reatores que, após 

passar pelas etapas do processo anaeróbio, que 

são basicamente a hidrólise, fermentação e me-

tanogênese, será convertida em biogás. Nesse 

contexto, quanto maior o quantitativo de massa 

alimentada ao reator, e, consequentemente, a efi-

ciência de transformação dessa massa, maior será 

o potencial de gás metano produzido.

No caso específico deste trabalho, a eficiência de 

transformação de massa de DQO variou de 17,6 

a 28,4%, e a maior eficiência foi estabelecida no 

tratamento 1, em que a massa de DQO alimenta-

da foi de apenas 34,26g, denotando que não foi o 

quantitativo de massa de DQO que limitou a efi-

ciência de transformação, e sim o percentual de 

sólidos totais no substrato.

Portanto, para uma variação de carga de DQO to-

tal aplicada de 0,22 a 0,37 kg DQO m-3 dia-1, a di-

ferença da eficiência de transformação de massa 

de DQO total foi de 10,8%, no caso das condições 

deste trabalho. Em termos de produção teórica de 

gás metano e tomando-se como referência os da-

dos deste trabalho, uma carga orgânica aplicada 

de 0,37 kg DQO m-3 dia-1, produziria 68% a mais 

de gás metano do que a carga orgânica aplicada 

de 0,22 kg DQO m-3 dia-1, considerando que os 

reatores apresentassem a mesma eficiência de 

transformação de massa de DQO. Quanto aos 

STV, a massa aplicada variou de 21,29 a 37,46 g, e 

as eficiências de transformações de massa de STV 

foram de 43, 32 e 32,8% para os tratamentos 1, 2 

e 3, respectivamente. No tocante à transformação 

de massa de material orgânico, expressa em ter-

mos de DQO total e STV, não foi verificada dife-

rença significativa entre os tratamentos 2 e 3. Isso 

significa dizer que para um acréscimo de 24,5% 

de sólidos totais na massa do substrato não foram 

constatadas diferenças significativas nas eficiên-

cias de transformações desse parâmetro.

Em se tratando de reatores em batelada, em que o 

processo de bioestabilização é processado por uma 

série de reações metabólicas em cadeia, e de resí-

duos em que na composição química existe percen-

tual significativo de material celulósico, a hidrólise 

passa a ser a etapa limitante (AGDAG, 2007). Por-

tanto, para que o percentual de transformação de 

material orgânico possa ser mais expressivo, den-

tro de uma escala temporal mais reduzida, seria 

necessário que esses resíduos fossem submetidos 

a um processo de pré-tratamento térmico, químico 

ou enzimático (LEE et al., 2009).
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As constantes cinéticas que expressam as velo-

cidades de bioestabilização dos três diferentes 

tipos de substrato são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7. Magnitudes das constantes cinéticas dos 
parâmetros DQO, STV e NTK.

Tratamento   DQOtotal (k)     STV (k)    NTK(k)

T1ST1 2,09.10-3 dia-1 3,52.10-3 dia-1 2,15.10-3dia-1

T2ST2 1,25. 10-3dia-1 2,41.10-3dia-1 2,24.10-3dia-1

T3ST3 1,22. 10-3 dia-1 2,49.10-3 dia-1 2,02.10-3 dia-1

As magnitudes das constantes cinéticas (k) ex-

pressam as velocidades de biodegradação dos 

substratos e que os parâmetros DQO, STV e NTK 

se biodegradaram na ordem de 10-3 dia-1, o que é 

muito baixo quando comparado com velocidade 

de biodegradação de resíduos com percentual de 

sólidos totais em torno de 0,1%, que é o caso de 

águas residuárias.

Esta, porém, tem sido a magnitude da velocidade 

de biodegradação de resíduos sólidos de outras 

naturezas, bioestabilizados com concentrações 

de sólidos totais variando de 3 a 8%, dentro da 

faixa do tratamento anaeróbio de resíduos sólidos 

com baixa concentração de sólidos totais (TCHO-

BANOGLOUS et al., 1993).

Na Tabela 8 são apresentados os modelos cinéticos 

utilizados para estimativa do processo de bioesta-

bilização das massas de DQO total, STV e NTK. O 

objetivo desses modelos é propiciar a quantifica-

ção da massa bioestabilizada de resíduo em função 

da DQO, STV e NTK em um tempo estipulado.

Tabela 8. Modelos cinéticos aplicados  
ao processo de bioestabilização.

Tratamento   DQOtotal     STV    NTK

T1ST1 DQO = 34,26 x 
e-0,00209t

STV = 21,29 x 
e-0,00352t

NTK = 1,26 x 
e-0,00215t

T2ST2 DQO = 44,56 x 
e-0,00125t

STV = 29,83 x 
e-0,00221t

NTK = 1,82 x 
e-0,00224t

T3ST3 DQO = 58,57 x 
e-0,00122t

STV = 37,46 x 
e-0,00249t

NTK = 2,24 x 
e-0,00202t

Aplicando-se os modelos cinéticos apresentados 

na Tabela 8 para o tratamento 1 estudado neste 

trabalho e para um tempo de bioestabilização es-

tipulado em 360 dias, as eficiências de transfor-

mações de massa de DQO, STV e NTK seriam de 

53,4; 72,3 e 54,4% respectivamente.

Na Figura 2 apresenta-se o comportamento da 

variação temporal das porcentagens da massa 

de DQO total transformada durante o período 

de monitoração de 160 dias e as estimativas das 

transformações para um período de 1400 dias nos 

três tratamentos estudados.

Analisando os comportamentos das transforma-

ções do material orgânico expresso em termos de 

DQO total, pode-se constatar que, até o tempo 

de 160 dias de monitoração, os percentuais de 

transformações da massa de DQO total foram de 

28,37; 18,11 e 17,72% para os tratamentos 1, 2 e 

3, respectivamente.

  
	  

Figura 2. Comportamentos das percentagens da 
massa de DQO total transformada.

Para um tempo de bioestabilização estimado em 

1400 dias, as eficiências de transformações da 

massa de DQO total passariam a ser de 94,65; 

81,88 e 81,88% também para os tratamentos 1, 

2 e 3, respectivamente. Portanto, constata-se que 

o processo de codigestão anaeróbio de resíduos 

advindos do processamento de frutas e verduras 

e lodo anaeróbio de esgoto sanitário na propor-

ção de 80 + 20% (percentagem em peso) exige 

Revista DAE 43

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



período de bioestablização bastante longo, haja 

visto que a etapa da hidrólise limita significativa-

mente o alcance da etapa metanogênica (LEITE, 

2010). Analisando pontualmente as eficiências de 

transformações da massa de DQO total nos três 

diferentes tratamentos, pode-se constatar que no 

tratamento 1, em que a concentração de sólidos 

totais no substrato foi de 34,26 g L-1, adotando-se 

um tempo de bioestabilização anaeróbia de 800 

dias, seria alcançada eficiência de transformação 

de massa de DQO de 81,31%, percentual conside-

rado bom, porém para um período de monitora-

mento bastante longo e que contribui negativa-

mente para a aplicação desse tipo de processo em 

escala real.

Considerando o quantitativo de resíduos sólidos 

vegetais desperdiçados em feiras livres e centrais 

de abastecimento, o clima e as limitações das 

centrais hidroelétricas do Brasil, o aproveitamen-

to dos resíduos sólidos vegetais mais lodo de es-

goto sanitário na cocompostagem anaeróbia, se-

ria uma promissora alternativa tecnológica para 

geração de energia limpa, porém ainda serão ne-

cessários substanciais ajustes em todas as etapas 

do processo, especialmente na etapa da hidrólise. 

Na Figura 3 são apresentados os comportamentos 

das variações temporais das produções de biogás 

em função da massa de DQO aplicada para os três 

tratamentos estudados.

No tratamento 1 (T1ST1), a massa de DQO aplica-

da foi de 34,26g, 71% menor do que a massa de 

DQO aplicada no tratamento 3 ( T1ST3), que foi 

de 58,57g. A taxa média de produção de biogás do 

tratamento 1, porém, foi em média 98% superior à 

do tratamento 3. Isso pode ser explicado pela con-

centração de sólidos totais presente no substrato.

Portanto, uma diferença percentual de massa de 

DQO de 70% no substrato implica na redução de 

98% do percentual da taxa de produção de biogás.

  
	  

Figura 3. Comportamento da variação temporal da 
produção de biogás.

Em se tratando de reatores monitorados na tem-

peratura ambiente (25,5ºC), mesma capacidade 

volumétrica, substrato de mesma origem e igual 

granulometria e massa específica, o parâmetro 

que realmente influenciou a taxa de produção 

de biogás foi a concentração de sólidos totais no 

substrato.

Os comportamentos das taxas de produção de 

gás metano em relação à massa de DQO aplicada 

são apresentados na Figura 4.

  
	  
Figura 4. Comportamentos das taxas de produção de 

gás metano em função da massa de DQO aplicada.

As taxas de produção de gás metano foram in-

versamente proporcionais às massas de DQO 

aplicadas, o que significa dizer que, quanto me-

nor a massa de DQO aplicada, maior foi a taxa de 

produção de gás metano. Ao longo do período de 
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monitoramento, as taxas de produção de gás me-

tano variaram de 0,50 a 2,5 mLCH
4
 /GDQO

aplicada
 no 

tratamento 1 (T1ST1), 0,50 a 1,7mLCH
4
/GDQO

plica-

da
 no tratamento 2 (T1ST2) e de 0,48 a 1,5mLCH

4
/

GDQO
plicada

 no tratamento 3 (T1ST3). Portanto, 

comparando os limites dos tratamentos em ter-

mos de massa de DQO aplicada, a taxa máxima 

de produção de gás metano no tratamento 1 foi 

66,66% superior à taxa máxima de produção de 

gás metano do tratamento 3. Constata-se tam-

bém que, neste caso, a concentração de sólidos 

totais no substrato influenciou diretamente a taxa 

de produção de gás metano.

O percentual de gás metano no biogás produzido pelo 

processo de bioestablização do substrato nos três di-

ferentes tratamentos é apresentado na Figura 5.

  
	  

Figura 5. Comportamentos das variações temporais 
das porcentagens de gás metano no biogás.

Quanto ao percentual de gás metano no biogás, o 

tratamento 3 (T1ST3) foi o que apresentou melhor 

desempenho, alcançando, em torno dos cem dias 

de monitoração, 59% (percentagem em volume) 

de gás metano na composição química qualitativa 

do biogás. Foi nesse tratamento que ocorreu a me-

nor eficiência de transformação de massa de DQO 

(17,68%); porém, da massa de DQO transformada, 

a maior fração foi metabolizada para gás metano.

A relação alcalinidade total/DQO total no subs-

trato variou de 0,25 a 0,27 gAT/GDQO, e no resí-

duo parcialmente bioestabilizado a variação foi 

de 0,18 a 0,22 gAT/GDQO; essas relações indicam 

uma confortável estabilidade do processo. Por ou-

tro lado, as relações estabelecidas entre ácidos 

graxos voláteis e alcalinidade total variaram de 

0,88 a 0,95 gHAC
/gCaCO

3
 no substrato e de 0,80 a 

1,0 gH
AC

/gCaCO
3
 no resíduo parcialmente bioes-

tabilizado, e esses parâmetros estão acima do li-

mite recomendado para um bom desempenho do 

processo anaeróbio, que deveria estar em torno 

de 0,5 gHAC
/gCaCO

3
 (LEITE, 2010).

4 CONCLUSÕES
Analisando os dados deste trabalho, pode-se 

concluir que:

(1) Os resíduos sólidos vegetais apresentam per-

centual significativo de matéria orgânica, ex-

pressa em termos de DQO totais e sólidos totais 

voláteis. A variação quantitativa desses resíduos 

descartados em feiras livres e em centrais de 

abastecimento é função das estações do ano, da 

distância dos centros produtores, da infraestrutu-

ra de transporte e do poder aquisitivo da popula-

ção local. Eles, porém, são detentores de elevada 

acidez e com percentual significativa de material 

celulósico, o que dificulta substancialmente o seu 

aproveitamento no processo de bioestabilização 

anaeróbia;

(2) A aplicação do processo de codigestão aos re-

síduos vegetais poderá se tornar uma promissora 

alternativa tecnológica de produção de energia 

limpa, desde que os demais resíduos utilizados 

possam propiciar aumento da densidade bacte-

riana, da biodegradabilidade e do pH e contribuir 

positivamente para balancear a relação de nu-

trientes;

(3) A codigestão anaeróbia de resíduos vegetais 

mais lodo anaeróbio de esgoto sanitário (subs-

trato), na proporção de 80 e 20% (percentagem 

em peso), propiciou mais expressiva eficiência de 

transformação de massa de DQO e consequen-

temente maior taxa de produção de gás metano, 

para o substrato com concentração de sólidos to-

tais igual a 36,2g.L-1;
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(4) Considerando a possiblidade da aplicação em 

escala real do processo de codigestão anaeróbia 

aos resíduos vegetais mais lodo anaeróbio de es-

goto sanitário ou outros resíduos com característi-

cas químicas e microbiológicas assemelhadas para 

produção de gás metano, ainda será necessária a 

realização de significativos ajustes no campo téc-

nico e científico, haja visto poder alcançar patamar 

de competitividade de relação custo/benefício.
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Resumo
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que avalia de forma abrangente os potenciais impactos am-

bientais associados a um produto ou serviço. Este artigo é uma revisão da literatura baseada em publicações cien-

tíficas dos bancos de dados internacionais, nos anos de 1998 e 2013, sendo analisados 15 artigos que aplicaram 

a ACV em sistemas de tratamento de esgotos. A maioria dos artigos considera a realidade europeia e conclui que 

quanto maior o grau de sofisticação requerido durante a operação das estações de tratamento de esgoto (ETE), 

maiores os impactos ambientais associados ao ciclo de vida dos sistemas de tratamento de esgotos. Assim, desta-

ca-se a incipiente aplicação de ACV na área de tratamento de esgotos no Brasil. O uso da ACV pode auxiliar na iden-

tificação dos potenciais impactos associados ao tratamento de esgotos, além do lançamento de esgotos tratados 

em corpos hídricos, auxiliando na tomada de decisão quanto à definição dos arranjos tecnológicos aplicados às ETE.  

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida. Esgoto doméstico. Estações de Tratamento de Esgoto.

Abstract
Life Cycle Assessment (LCA) is a tool that allows evaluating environmental potential impacts associated with 

a product or service. This article presents a critical review of the literature based on scientific publications in 

international databases between the years 1998 and 2013 on the application of Life Cycle Assessment to waste-

water treatment plants (WWTP), 15 papers that applied LCA to evaluate WWTP were analyzed. Most papers 

consider the European reality and conclude that the environmental impacts from WWTP are related to the high 

levels of treatment required resulting in an increase of the operational complexity. Thus, highlighting the incip-

ient application of the LCA in wastewater treatment systems in Brazil. LCA can help to identify potential envi-

ronmental impacts associated with wastewater treatment systems and also the discharge of treated wastewa-

ter into water bodies, assisting in decision making regarding the technologies of treatment used in the WWTP. 

Keywords: Life Cycle Assessment. Domestic wastewater. Wastewater treatment plants.
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1 INTRODUÇÃO
As tecnologias de tratamento de esgotos domés-

ticos possuem diferentes características e desem-

penhos e geram diferentes impactos no ambiente. 

Alguns processos de tratamento de esgotos apre-

sentam alto consumo energético ou usam mate-

riais com alta carga energética embutida; outros 

ocupam uma extensa área de terra. A minimiza-

ção dos impactos ambientais é uma das funções 

das ETE, portanto deveria ser concebida de modo 

que os impactos globais sobre o meio ambien-

te fossem considerados, e não apenas aqueles 

oriundos do lançamento dos esgotos tratados nos 

corpos hídricos receptores (Dixon et al., 2003). 

A legislação ambiental vigente na maioria dos 

países restringe os valores de concentrações de 

poluentes, nutrientes e microrganismos patogê-

nicos com o objetivo de minimizar os impactos 

ambientais do lançamento de águas residuárias 

tratadas nos corpos hídricos naturais. Entretan-

to, não abrangem outros potenciais impactos 

ambientais que são ocasionados pela implan-

tação, operação e retirada de operação das ETE 

(Foley et al., 2010).

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferra-

menta que permite avaliar os potenciais impactos 

ambientais associados a um produto, processo ou 

serviço durante seu ciclo de vida, ou, como traduz 

a expressão usualmente utilizada, “do berço ao 

túmulo”. A partir da identificação e quantificação 

das entradas e saídas de materiais e energia, ava-

lia os aspectos ambientais associados aos poten-

ciais impactos e identifica oportunidades de me-

lhorias ambientais (Setac, 1993). 

No caso dos processos de tratamento de esgotos, 

a ACV trata com abrangência as questões am-

bientais e permite avaliar de forma holística os 

aspectos ambientais e potenciais impactos asso-

ciados, gerando informações que podem auxiliar 

na escolha de tecnologias pelos tomadores de 

decisão e identificar pontos críticos dos processos 

(Lopsik, 2013).

O uso da ACV aplicada a estudos na área de sa-

neamento, sobretudo no tratamento de esgotos, 

ainda é incipiente, de fato, não há muitos traba-

lhos publicados com aplicação rigorosa da téc-

nica nessa área no Brasil e na América Latina. No 

entanto, na comunidade científica internacional, 

sobretudo na Europa, por meio do incentivo da 

International Water Association (IWA), trabalhos e 

estudos para a avaliação de desempenho de ETE 

aplicando a técnica de ACV são frequentemen-

te realizados (Tillman et al., 1998; Hospido et al., 

2007; Gallego et al., 2008; Foley et al., 2010; Fuchs 

et al., 2011; Lopsik, 2013).

Diante desse cenário, o presente artigo tem como 

objetivo apresentar uma revisão crítica da lite-

ratura sobre a aplicação de ACV no processo de 

tratamento de esgotos domésticos. A partir des-

sa revisão, foram levantados os principais pontos 

abordados nos artigos estudados, tais como: o ob-

jetivo, o escopo, o método e o software utilizado, 

as categorias de impacto analisadas e os resulta-

dos. Encontraram-se 15 artigos publicados entre 

os anos de 1998 e 2013. A abrangência temporal 

(quinze anos) visou analisar a evolução metodoló-

gica dos estudos de ACV aplicados às ETE. 

A metodologia utilizada foi a busca e análise 

de artigos, usando como palavras-chave para 

a pesquisa os termos: “Wastewater Treatment 

Plants” (WWTP), “Life Cycle Assessment” (LCA), 

Life Cycle Inventory (LCI), “UASB Reactor”, “Cons-

tructed Wetlands” e “Activated Sludge” com o 

objetivo de encontrar artigos científicos sobre 

o tema nas principais bases de dados interna-

cionais, como: Science Direct, Springer Link, IWA 

Publishinge ACS Publications. 

Apenas artigos publicados na língua inglesa fo-

ram incluídos na presente revisão. Como principal 

critério de determinação da relevância das publi-

cações utilizou-se o número de citações. Dentre 
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os autores mais citados estão: Dixon et al., 2003; 

Foley et al. 2007; Gallego et al., 2008; Hospido et 

al., 2008; Renou et al., 2008. A partir desses cri-

térios aplicados foram destacados 15 artigos que 

avaliam o desempenho ambiental de ETE aplican-

do a ferramenta ACV. 

Diferentes tecnologias e tipos de cenário que en-

volvem combinação de várias fases de tratamento 

de esgotos foram avaliados, incluindo as seguintes 

etapas: ACV da etapa de coleta dos esgotos (rede 

coletora), recalque (bombeamento), e tratamento 

de esgotos (Tillman et al., 1998), tratamento de 

esgotos incluindo as fases de construção, opera-

ção e demolição (Renou et al., 2008; Weiss et al., 

2008), construção ou operação das ETE (Dixon et 

al., 2003; Foley et al., 2007; Lundin et al., 2000) e, 

por fim, somente a fase de operação da ETE (Gal-

lego et al., 2008; Hospido et al., 2008).

2 AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA: DEFINIÇÕES E 
ASPECTOS NORMATIVOS
A ACV é uma ferramenta de gestão ambiental que 

permite avaliar os fluxos de entrada e saída envol-

vidos em um produto ou serviço ao longo do seu 

ciclo de vida, e quaisquer alterações no meio am-

biente, negativas ou positivas, que resultem das 

etapas de um sistema ou processo. Pode abran-

ger desde a fase de desenvolvimento do produto 

até seu destino final ou reciclagem, analisando 

a questão ambiental de forma holística capaz de 

atender as técnicas de prevenção da poluição (Ro-

drigues et al., 2008).

De acordo com a NBR ISO 14040 (ABNT, 2009), o 

estudo de ACV compreende quatro fases iterati-

vas: definição de objetivo e escopo, análise de in-

ventário, avaliação de impacto e interpretação. Na 

fase de definição de objetivo e escopo são fixados 

os propósitos e amplitudes, a fronteira do estudo 

e a unidade funcional. Na análise de inventário de 

ciclo de vida (ICV) deve-se proceder ao levanta-

mento de dados e à quantificação de entradas e 

saídas de matéria e energia. Na etapa de avaliação 

de impacto (AICV), os dados e informações gera-

dos são associados às categorias de impacto. Por 

fim, na fase de interpretação, os dados obtidos 

são combinados e analisados de acordo com os 

objetivos pré-definidos.   

A ACV é uma ferramenta que fornece base para 

a adoção de medidas mitigadoras preventivas 

ou corretivas, preconizadas pela produção mais 

limpa. Torna-se importante para a tomada de 

decisão e como subsídio para a compreensão de 

temas como: gerenciamento e preservação de re-

cursos naturais, identificação de pontos críticos 

e otimização de sistemas, desenvolvimento de 

novos serviços e produtos, otimização de recicla-

gem mecânica e energética, além de definir parâ-

metros para a rotulagem ambiental de produtos 

(Coltro, 2007).   

Há limitações, porém, em todas as fases da ACV, 

que devem ser examinadas e aprimoradas pelos 

pesquisadores e profissionais envolvidos nessa 

área do conhecimento. Na definição do Objetivo 

e Escopo, os problemas são a escolha da unidade 

funcional, a delimitação da fronteira do sistema, 

considerações relativas a impactos econômicos e 

sociais e análise de cenários alternativos. Durante 

a fase de elaboração do Inventário são: a alocação, 

os critérios de definição de aspectos representati-

vos ou desprezíveis, ausência de dados reais e as 

considerações sobre especificidades técnicas lo-

cais. Na AICV, as complicações acontecem na de-

finição dos métodos de avaliação e das categorias 

de impacto e a representatividade local. Na Inter-

pretação, os pesquisadores devem ficar atentos à 

ponderação e à avaliação e à incerteza nos pro-

cessos de decisão (Reap et al., 2008).
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3 APLICAÇÃO DA ACV NO TRATAMENTO DE 
ESGOTOS DOMÉSTICOS
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) vem sendo 

utilizada no mundo, com maiores publicações na 

Europa, para avaliar os potenciais impactos am-

bientais associados a sistemas de esgotamento 

sanitário, mostrando-se uma ferramenta válida 

para identificar de forma abrangente os impactos 

ambientais envolvidos na implantação, constru-

ção e operação de ETE.

Desse modo, Fuchs et al. (2011) utilizaram a ACV 

para comparar o impacto ambiental de wetlands 

construídos de fluxo vertical e horizontal, incluin-

do as emissões de gases de efeito estufa. Adicio-

nalmente, compararam os wetlands construídos 

com sistemas convencionais de tratamento con-

siderando a aquisição de materiais, montagem 

e operação. O estudo concluiu que os wetlands 

apresentam menor impacto ambiental em termos 

de consumo de recursos e emissão de gases de 

efeito estufa. Adicionalmente, foi possível con-

cluir que wetlands construídos de fluxo vertical 

são menos impactantes para a remoção de nitro-

gênio do esgoto doméstico.   

Os resultados de um estudo de Inventário de Ci-

clo de Vida (ICV) realizado por Foley et al. (2010), 

considerando diferentes cenários, indicaram que 

o aumento das eficiências de remoção de nitro-

gênio e fósforo elevam as emissões (gases de 

efeito estufa para atmosfera e lodo biológico de 

processo) e o consumo de recursos (energia, in-

fraestrutura, produtos químicos). Essas evidên-

cias mostraram o aumento da carga de impac-

tos ambientais negativos à custa de uma melhor 

qualidade do efluente. Esse resultado evidencia a 

importância do desenvolvimento de processos de 

segregação e aproveitamento de nutrientes pre-

sentes nas correntes que compõem o esgoto do-

méstico, antes da sua chegada às ETE.

Gallego et al. (2008) aplicaram ACV para analisar 

os impactos ambientais de diferentes tecnologias 

de tratamento de esgotos em pequenas popula-

ções. Os resultados foram expressos, principal-

mente, em duas categorias de impacto: eutrofi-

zação devido à presença de nitrogênio, fósforo e 

matéria orgânica no efluente tratado e ecotoxici-

dade terrestre, devido à presença de metais pesa-

dos presentes no lodo do processo. 

O consumo de energia tem uma contribuição re-

levante sobre os potenciais impactos, mostrando 

que tratamentos com aeração forçada apresenta-

ram maior potencial de impacto ambiental. Além 

disso, os estágios de maior contribuição ao longo 

do ciclo de vida da ETE foram: descarte do efluen-

te tratado, operação e, em menor proporção, a 

implantação do sistema.

A Tabela 01 mostra o resumo dos artigos com a 

aplicação de ACV no tratamento de esgoto, com 

o autor, ano e local, objetivos e tecnologias, esco-

po, fronteira e unidade funcional (UF), métodos de 

avaliação e software utilizado e os resultados ob-

tidos nesses estudos, de acordo com as fases da 

metodologia da ACV. 

Constata-se na Tabela 01 que os artigos buscam 

comparar sistemas ou tecnologias de tratamen-

to de esgoto usando a ferramenta de ACV. Al-

guns compararam sistemas convencionais com 

alternativas de saneamento ecológico com se-

gregação de correntes; outros compararam sis-

temas de atendimento em grande escala com de 

pequena escala. 
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Tabela 01 – Resumo de artigos publicados aplicando ACV no tratamento de esgoto

No Referência 
(Local) Objetivo Escopo Método/

Sotfware
Categorias de 

impacto Resultados 

1 Tillman et al.,
(1998)

(Suécia)

Comparar dois cenários 
alternativos de coleta, 
transporte e tratamento 
de esgotos.

(1) Rede coletora, tratamento, 
digestão, secagem do 
lodo e filtros de areia. (2) 
Segregação de corrente, urina 
como fertilizante; lodopara 
agricultura; água cinza 
tratada em filtros.
U.F: 1 PE durante 1 ano. 

Somente ICV. Somente ICV. Ambos cenários com menor 
impacto do que o existente, e a 
segregação com menor impacto. 
Menor consumo de energia para o 
sistema existente. Emissões para o 
ar menores para os dois cenários.

2 Lundin, et al., 
(2000)

(Suécia)

Comparar o tratamento 
convencional, em grande 
e pequena escala, com a 
separação da urina  
e a compostagem da 
água negra.

Operação do sistema 
convencional em grande 
escala com separação da 
urina. Construção e operação 
em pequena escala e da 
compostagem. Inclui: coleta, 
tratamento e transporte 
químicos e materiais,  
energia e fertilizantes.  
U.F: 1 PE durante 1 ano.

Somente ICV. Somente ICV. O sistema em larga escala é melhor 
para a construção e operação. A 
separação da urina é eficiente na 
reciclagem de nutrientes para a 
agricultura. Sistema em larga escala 
com separação da urina é vantajoso. 

3 Dixon et al., 
(2003)

(Reino Unido)

Avaliar o impacto 
ambiental da construção 
e operação dos wetlands 
e compará-los a uma 
tecnologia convencional.
Tecnologias: wetland 
construído e filtro aerado.

Aplicação hipotética de 
tratamento fornecida por uma 
empresa. Inclui: materiais, 
transporte e operação, 
manufatura e implantação. 
Sem o fim-de-vida.
UF: PE (1PE =0,2 m3/dia). 

SimaPro Uso de energia, 
emissão de 

CO
2
, emissão 

sólida e uso do 
solo.

O consumo de energia é similar. O 
transporte para a construção e a 
operação tem maior consumo de 

energia e emissão de CO2
. O impacto 

do wetland é reduzido se o solo 
escavado for usado no leito.

4 Machado et al., 
(2006)

(Portugal)

Comparar o impacto de  
3 sistemas para 
pequenas populações. 
Tecnologias: wetland 
construído, infiltração 
lenta e lodo ativado.

Construção, implantação, 
operação, manutenção, 
fim-de-vida e disposição 
final. Inclui os materiais, os 
combustíveis e os processos 
envolvidos durante 20 anos. 
UF: 100 PE.

CML 2 
Baseline
 2000/ 

SimaPro.

AD, GW, OLD, 
HT, TE, PO, AC, 

EU.

Wetland e infiltração apresentam 
menor uso de materiais na 
construção, baixo uso de energia na 
operação e absorção de CO2

.

5 Hospido et al., 
(2007)

(Espanha)

Avaliar 4 ETE para 
até 125.000 hab. 
Tecnologias: tratamento 
primário e secundário, 
digestão anaeróbia e 
desidratação do lodo 
com aplicação no solo.

Leva em consideração: 
existência de tratamento 
secundário, digestão 
anaeróbia e diferentes tipos 
de desidratação do lodo.  
UF: 1 PE.

CML 2 2002/ 
SimaPro 5.1

EU, OLD, GW, 
AC, PO, AD, HT, 
MAE, TE, FWAE.

Alto consumo de energia no 
tratamento secundário. A descarga 
de NH3

 e P é o mais impactante 
para categoria de EU. A digestão 
anaeróbia reduz o impacto da 
aplicação do lodo no solo.

6 Gallego et al., 
(2008)

(Espanha)

Analisar diferentes 
ETE para pequenas 
populações.
Tecnologias: anaeróbio-
aeróbio-anóxico, 
aeróbio-anóxico e 
aeração prolongada.

Subsistemas: pré-tratamento 
e tratamento primário, 
tratamento secundário, 
tratamento do lodo, uso 
e transporte do lodo. Para 
construção e operação.  
UF: PE.

CML 2 
Baseline 2000 
/SimaPro 6.0

AD, GW, OLD, 
TE, PO, AC, EU.

Principais categorias: EU e TE. 
Aeração prolongada aumenta o 
consumo de energia. Etapas de 
maior contribuição: descarga de 
água, operação e em menor escala a 
implantação do sistema.

7 Renou et al., 
(2008)

(França)

Avaliar os métodos de 
AICV. Tecnologias:  
tanque anaeróbio, lodo 
ativado, clarificação.

Inclui: tratamento do 
efluente e do lodo, produção 
e transporte de químicos, 
produção de energia, resíduos 
e transporte do lodo.  
UF: volume de esgoto tratado  
em um ano. 

CML 2000, 
Eco Indicator 

99, EDIP 
96, EPS, 

Ecopoints 97/ 
SimaPro 5.

AC, EU, RD, 
GHE, HT.

Consistência entre os métodos 
para GEE, depleção dos recursos 
naturais e AC. Atenção especial 
para a toxicidade humana devido às 
discrepâncias entre os métodos.

8 Weiss et al., 
(2008)

(Suécia)

Compara os impactos e o 
uso de recursos naturais. 
Tecnologias: infiltração, 
precipitação química e 
filtros específicos para 
remoção de P.

Inclui: extração da matéria-
prima, produção de materiais, 
operação do sistema, 
disposição e reciclagem 
dos resíduos. Inclui: uso de 
energia, recursos, emissões 
para o ar e água.  
UF: 1 PE por/ano.

AICV: 
classificação, 
caracteriza-

ção, 
normalização.

AD, GW e EU. A precipitação química é mais 
favorável para a conservação 
ambiental e dos recursos. Os 
filtros reduzem a EU, mas têm alto 
consumo de energia. A infiltração 
tem baixo impacto, exceto para EU.
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Tabela 01 – Resumo de artigos publicados aplicando ACV no tratamento de esgoto

No Referência 
(Local) Objetivo Escopo Método/

Sotfware
Categorias de 

impacto Resultados 

9 Hoibe et al., 
(2008)

(Dinamarca)

Avaliação ambiental 
de tecnologias de 
tratamento.
Tecnologias: filtro de 
areia, ozônio e biorreator 
de membrana (MBR).

Inclui: materiais de 
construção, energia para 
a operação, disposição do 
lodo e emissões, além de 
metais pesados, disruptores 
endócrinos e detergentes 
presentes no efluente.  
UF: 1 m3 de esgoto tratado. 

EDIP GW, AC, EU e 
FWAE.

Os filtros de areia são mais 
vantajosos pelo baixo consumo de 
energia e alta eficiência na remoção 
de metais pesados.

10 Benetto et al., 
(2009)

(Luxemburgo)

Comparar o saneamento 
ecológico (Ecosan) com 
sistema convencional  
em um edifício comercial.
Tecnologias: segregação 
de correntes, águas 
marrons, amarelas  
e cinzas.

Inclui: compostagem da 
parte sólida para o campo; 
estocagem das águas 
amarelas para o campo;  
águas cinzas tratadas em 
wetlands; incineração do lodo.  
UF: esgoto gerado por  
40 trabalhadores em 220 
dias/ano. 

Umberto 5.5 
para o ICV.

Demanda 
Cumulativa 
Exergética,

EU, AC, GW e as 
categorias de 

endpoint.

Ecosan reduz o impacto no 
ecossistema, mas apresenta 
impacto nos recursos, saúde 
humana e mudança climática, 
promissor em pequena escala. 

11 Foley et al., 
(2010)

ICV de dez cenários. 
Tecnologias: reator 
anaeróbio, lodo ativado, 
remoção biológica  
de nutrientes e lagoa  
de estabilização.

Inclui: geração do esgoto até 
descarte, emissões para o ar, 
energia e químicos, para a 
construção e operação.  
UF: 10 mL/dia (5000 kg de 
DQO/dia, 500 kg N/dia,  
120 kg/dia) em 20 anos. 

Somente ICV. Somente ICV. Maior remoção de N e P aumenta as 
emissões (GEE e lodo) e o consumo 
de recursos (energia, infraestrutura 
e químicos). Quanto melhor a 
qualidade do efluente final, maiores 
os impactos.

12 Roux et al., 
(2010)

(França)

ACV de três sistemas 
com mesma carga de 
DBO para uma rede de 
esgoto usando dados do 
Ecoinvent. Tecnologias: 
wetland e sistema de  
lodo ativado.

Dois sistemas excluem o 
tratamento do lodo gerado.  
O terceiro sistema é a 
descarga do esgoto bruto  
sem tratamento. Todos 
incluem a rede coletora.  
UF: Carga orgânica nominal 
diária (kg DBO).

CML midpoint  
Ecoindicator    

SimaPro

AD, GW, OLD, 
HT, FWAE, MAE, 

TE, AC, EU. 

Os wetlands têm menor impacto em 
todas as categorias, exceto para EU. 
A rede coletora apresenta grande 
impacto em todas as categorias, 
menos para EU.

13 Fuchs et al.,
(2011)
(EUA)

Comparar wetlands 
quanto à emissão de 
GEE e com sistemas 
convencionais quanto 
aos materiais,  
montagem e operação. 
Tecnologia: wetlands.

Tanque séptico seguido de 
wetlands incluindo uso da 
terra, solo, vegetação, forro, 
coleta de esgoto e transporte. 
UF: 400 PE em 50 anos, com 
efluente de 5 mg/L NH4

+ - N. 
1 PE = 150 L/dia de esgoto. 

Ecoindicator 
99, 

CML 2/
Baseline 2000 

SimaPro 7.0

Categorias 
de endpoint. 
Midpoint: AC, 
EU, GW, OLD.

Os wetlands apresentam menor 
impacto ambiental em termos  
de consumo de recursos e emissão 
de GEE. 

14 Lopsik K., 
(2013)

(Estônia)

Avaliar os impactos 
ambientais de duas 
tecnologias usando ACV. 
Tecnologias: wetland 
construído e lodo ativado 
aeração prolongada.

Inclui: sistema de esgoto, 
materiais de construção, uso 
da terra, uso de eletricidade, 
uso de químicos e os 
parâmetros de descarga do 
efluente tratado, para a 
construção e operação.  
UF: 1 PE (60 g de DBO/h) 
durante 15 anos de operação.

Impact 2002 
+ e Recipe/ 

SimaPro 
Faculty 7.2

Todas as 
categorias 

de midpoint e 
endpoint.

O principal impacto do wetland é 
no uso de agregado leve de argila 
expandida. Os impactos do lodo 
ativado são no uso de energia e no 
efluente final, durante a operação.

15 Padilla et al., 
(2013)

(México)

ACV de três cenários de 
tratamento com baixa, 
média e alta vazão. 
Tecnologias: lodo ativado 
convencional e com 
aeração prolongada.

Tratamento do esgoto, dos 
resíduos sólidos e do lodo, 
inclui os materiais e energia, 
emissões atmosféricas, 
resíduos sólidos e disposição 
do lodo, para a operação.
 UF: 1 m3 de esgoto em  
20 anos.

CML2000/ 
SimaPro.

AD, AC, GWP 
100, EU, PO, 
OLP, HT, TE.

O maior impacto no tratamento do 
esgoto é para GW e TE, devido ao 
uso de energia. A disposição dos 
resíduos contribui mais para OLD.

Legenda: População Equivalente (PE), Unidade Funcional (UF) e Gases de Efeito Estufa (GEE). Categorias de Impacto: Depleção Abiótica (AD), Aquecimento 
Global (GW), Depleção da Camada de Ozônio (OLD), Toxicidade Humana (HT), Ecotoxicidade Aquática Água Doce (FWAE), Ecotoxicidade Marinha (MAE), 
Ecotoxicidade Terrestre (TE), Oxidação Fotoquímica (PO), Acidificação (AC), Eutrofização (EU), Depleção dos Recursos (RD) e Gases de Efeito Estufa (GHE). 
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4 DISCUSSÃO 
A análise dos artigos publicados mostra que os 

estudos de ACV aplicados no tratamento de es-

goto vêm avançando ao longo do tempo. Os dois 

primeiros artigos apresentados em ordem crono-

lógica só fizeram estudos de ICV, e os demais já 

avançaram para estudos completos de ACV. En-

tretanto, isso não diminui a importância de estu-

dos de ICV na área de tratamento de esgotos, pois 

a coleta de dados é a parte mais laboriosa na ACV, 

além da importância da geração de informações 

para os bancos de dados.

Os estudos de ICV de sistemas de tratamento de 

esgoto para a realidade brasileira ainda são mui-

to incipientes, o que os torna de extrema impor-

tância para compor um banco de dados nacional. 

O banco de dados mais utilizado nos estudos de 

ACV, o Ecoinvent®, não traz dados de processos 

de tratamento em escala real para o Brasil e para 

a América Latina.

A utilização dos softwares e inclusão das cate-

gorias de impacto, tanto de midpoint como de  

endpoint, vem aumentando dentro dos estudos 

de ACV para o tratamento de esgotos, já que essa 

ferramenta facilita a determinação dos impac-

tos envolvidos. Destaca-se o software SimaPro® 

como o mais utilizado nos estudos revisados e 

as categorias de impacto de midpoint sendo mais 

avaliadas do que as categorias de endpoint. 

Os artigos analisados que comparam sistemas 

convencionais de tratamento com alternativas 

de segregação de correntes mostram que, em pe-

quena escala, a segunda opção gera menores im-

pactos ambientais e uma melhor eficiência para a 

reciclagem de nutrientes. Sistemas com separa-

ção da urina podem ser especialmente vantajosos, 

principalmente quando se incluem os efeitos da 

produção industrial de fertilizantes nitrogenados.

Os artigos que comparam diferentes tecnologias de 

tratamento de esgoto concluem que, devido ao alto 

consumo de energia, a tecnologia de lodo ativado 

apresenta maior impacto do que reatores anaeró-

bios e filtros percoladores. Já os wetlands construí-

dos podem apresentar menor impacto ambiental 

em todo o seu ciclo de vida do que tecnologias mais 

sofisticadas, devido ao menor consumo de materiais 

e energia, e emissões de gases de efeito estufa. A 

comparação entre wetlands concluiu que os de fluxo 

vertical são menos impactantes para a remoção de 

nutrientes que os de fluxo horizontal. 

Quanto ao ciclo de vida do tratamento de esgotos, a 

maioria dos estudos conclui que a fase de operação 

é mais impactante que a construção, e consideram 

o impacto da fase de desconstrução (fim-de-vida) 

insignificante em relação às outras fases. Entretan-

to, destacamos que a fase de construção não deve 

ser esquecida, devendo ser analisada sempre que 

houver dados disponíveis na literatura ou de pro-

jeto. Park et al. (2003) enfatiza que a infraestrutura, 

como as edificações e as instalações dos sistemas 

de tratamento, tem características diferentes do 

produto final, que é o efluente tratado, e, por isso, 

deve ser inserida na avaliação dos potenciais im-

pactos envolvidos ao longo do ciclo de vida das ETE.

A análise dos artigos aponta a escolha da fronteira 

do sistema como uma das limitações da ferramen-

ta, ou seja, quais processos devem ser incluídos no 

estudo, desde a rede coletora até o descarte final 

no corpo hídrico receptor ou incluir somente a ETE. 

Outra limitação é a escolha da unidade funcional 

(UF), principalmente quando se pretende compa-

rar diferentes cenários ou quando se usam dados 

locais. Hospido et al. (2007) aponta como uma boa 

escolha o volume de esgoto tratado por um perío-

do de tempo desde que se baseie em dados reais. 

Já para estudos comparativos, pode ser mais repre-

sentativo usar a População Equivalente (PE), relati-

vo à carga orgânica do esgoto expressa pela razão 

entre massa de matéria orgânica e tempo.

Observa-se que a maioria dos trabalhos foi realiza-

da no continente europeu, o que pode estar rela-

cionado à Diretiva Europeia 91/271/ECC, que esta-
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beleceu que todo efluente gerado em populações 

entre 10.000 e 15.000 PE deve ser tratado em nível 

secundário. Essa determinação trouxe um desafio 

para as autoridades europeias envolvidas com a 

gestão de esgotos, principalmente com relação à 

definição das tecnologias de tratamento de esgoto 

para pequenas comunidades (Gallego et al., 2008). 

Esse fato ajuda a explicar o aumento do número 

de estudos ambientais sobre diferentes tecno-

logias de tratamento de esgotos realizados na 

Europa e o aumento do número de publicações 

nessa área, a partir do ano de 2006 (prazo final da 

Diretiva Europeia 91/271/ECC), o que demonstra 

a importância da ACV como uma ferramenta de 

auxílio à tomada de decisão cada vez mais aceita 

para analisar o desempenho ambiental das ETE.

Considerando o enorme desafio de elevar os níveis 

de atendimento dos serviços de esgotamento sani-

tário nos países em desenvolvimento, fica evidente 

a importância do incentivo à realização de maior 

número de estudos de ACV na área de esgotamento 

sanitário nas outras regiões do planeta, sobretudo 

com o objetivo de identificar os potenciais impac-

tos ambientais respeitando as diferenças climáti-

cas, culturais, tecnológicas, sociais e financeiras. 

O desafio para o desenvolvimento desses estudos 

é, principalmente, a construção e acesso a bancos 

de dados confiáveis, que reflitam a realidade local e 

permitam o aperfeiçoamento da aplicação da ACV 

e de métodos de avaliação de impacto. 

Outro aspecto não menos relevante é a criação e o 

acesso a softwares livres para a realização de ACV. 

Os trabalhos levantados mostram a extensa utili-

zação de softwares registrados cujo acesso possui 

custos elevados de aquisição para muitos grupos 

de pesquisa, sobretudo nos países em desenvol-

vimento. Esse fato ajuda a explicar a relevância da 

realização de estudos de ICV que não alcançam 

uma aplicação rigorosa da técnica. Assim, o incen-

tivo aos estudos para identificar os potenciais im-

pactos respeitando a realidade local para auxiliar 

na tomada de decisão pelas partes envolvidas na 

área de esgotamento sanitário se faz necessário.

Considerando a realidade brasileira, a Rede Na-

cional de Pesquisa sobre Tratamento de Esgotos 

Descentralizados (Rented), financiada pela Finep - 

Inovação e Pesquisa, empresa pública vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Go-

verno Federal, tem como um dos objetivos a aplica-

ção da ACV em sistemas de tratamento de esgotos 

descentralizados que atendem a populações de 

pequeno porte. Essa iniciativa pode ser caracte-

rizada como um marco do início da preocupação  

por parte dos especialistas em esgotamento sa-

nitário com a avaliação holística de desempenho  

ambiental das ETE. 

Assim, o presente estudo reforça a importância da 

inserção da ACV como uma ferramenta de avalia-

ção de impacto e desempenho ambiental de ETE 

para auxiliar na tomada de decisão desde o pla-

nejamento, implantação e operação, incluindo a 

escolha das tecnologias adotadas e o grau de tra-

tamento necessário.

5 CONCLUSÕES
A aplicação rigorosa da ACV para avaliar os poten-

ciais impactos ambientais associados às estações 

de tratamento de esgotos ainda é incipiente na 

maior parte dos continentes.

A maioria dos estudos concluiu que, quanto maior 

o grau de tratamento, maiores são os impactos 

ambientais associados ao ciclo de vida. Eviden-

ciando a carga de impactos ambientais negativos 

à custa de uma melhor qualidade do efluente final 

visando à proteção dos cursos d’água. 

Recomenda-se o fortalecimento de uma cultura 

de concepção de projetos de sistemas de esgo-

tamento sanitário que incorpore os aspectos am-

bientais ao longo de todo o ciclo de vida e permita 

uma tomada de decisão mais racional e alinhada 

com os princípios da preservação ambiental.
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Resumo
Os processos oxidativos avançados (POA) surgem como alternativa ao tratamento de efluentes recal-

citrantes, como lixiviados de aterros sanitários, devido a sua eficácia e boa relação de custo-beneficio. 

Avaliou-se a eficiência do processo de fotocatálise homogênea solar por UV/H2
O

2
 como tratamento do 

lixiviado oriundo do Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa (PB). Utilizaram-se planejamentos fa-

toriais para analisar as variáveis interferentes no processo e encontrar as melhores eficiências em termos 

de DQO e cor. Realizaram-se três etapas e as variáveis estudadas foram: concentração do H2
O

2
, concen-

tração do inibidor da reação do peróxido de hidrogênio, tempo e pH. Em termos de DQO, a remoção mé-

dia foi de 20%, provavelmente devido à interferência do H
2
O

2
. Quanto à cor, a remoção média foi de 60%. 

Os resultados encontrados demonstram a capacidade de degradação da matéria orgânica e a cor do lixi-

viado pelo processo UV/H
2
O

2
, porém precisam ser melhor estudados, visando à otimização do processo. 

Palavras-chave: Fotocatálise solar. UV/H
2
O

2
. Lixiviados de aterro sanitário. Remoção de DQO.

Abstract
The advanced oxidation processes (AOP) appears as an alternative to the treatment of recalcitrant wastewa-

ter, such a landfills leachate, due its efficiency and good cost-benefit. The efficiency of homogeneous solar 

photocatalysis process with UV/H2
O

2
 was evaluated as a treatment of leachate from the Metropolitan Land-

fill of João Pessoa (PB). The factorial design was applied to analyze the confounding variables of the process 

and find out the best efficiencies in terms of COD and color. It was performed in three stages and the vari-

ables studied were: concentration of H2
O

2
, concentration of the inhibitor reaction of hydrogen peroxide, time 

and pH. In terms of COD, the average removal was 20%, probably due to interference of H2
O

2
. Regarding col-

or, the average removal was 60%. The results show the degradation capability of organic matter and color 

on landfill leachate by UV/H2
O

2
 process, but needs to be further investigated in order to optimize the process. 

Keywords: Solar photocatalysis. UV/H2
O

2
. Landfill leachate. COD removal.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento tecnológico, que ficou conso-

lidado na Revolução Industrial, ocorrida no século 

XVIII, culminou com o crescimento das metrópoles 

e a mudança nos hábitos da sociedade, favoreceu 

o aumento da quantidade e da variedade dos re-

síduos gerados em virtude do desenvolvimento de 

técnicas para processamento de matérias primas, 

causando graves problemas para a humanidade e 

para o meio ambiente (FIOREZE, 2014).

As grandes metrópoles, sejam elas brasileiras ou 

mundiais, já possuem aterros sanitários, para onde, 

na maioria das vezes, são destinados os resíduos só-

lidos urbanos que, por sua vez, quando entram em 

contato com água (proveniente principalmente das 

chuvas), carregam esses detritos formando o lixivia-

do, que é um líquido escuro de composição bastante 

complexa e que apresenta um sério problema am-

biental devido ao seu alto potencial de contamina-

ção (COSTA et al., 2011; MANNARINO et al., 2011).

A composição diversificada e complexa é consi-

derada uma das principais dificuldades no trata-

mento de lixiviado por processos convencionais de 

tratamento, como, por exemplo, os processos bio-

lógicos, indicado apenas para lixiviados com alto 

grau de biodegradabilidade (MORAVIA, 2010).

Tais dificuldades foram abordadas por Kurniawam 

et al. (2006), que ao estudarem o tratamento do 

lixiviado a partir de processos físico-químicos con-

cluíram que nenhuma técnica aplicada individual-

mente é eficiente na remoção de compostos recal-

citrantes do lixiviado. Para lixiviados com baixo grau 

de biodegradabilidade, os métodos físico-químicos 

têm sido sugeridos em virtude da necessidade de 

um tratamento mais agressivo para a redução do 

teor de matéria orgânica dissolvida por meio de 

reagentes químicos com alto poder de degradação 

(MARTTINEN et al., 2002 apud MORAVIA, 2010). 

Uma alternativa promissora que vem sendo es-

tudada são os processos oxidativos avançados 

(POA), que se baseiam na oxidação de contami-

nantes resistentes à degradação por meio da ge-

ração de radicais hidroxila, acarretando na quebra 

compostos orgânicos recalcitrantes em moléculas 

menores (BRITO, 2014).

Entre os POA, tem-se a fotocatálise solar, que uti-

liza a radiação UV combinada com catalisadores 

químicos para degradar a matéria orgânica recalci-

trante por meio de reações químicas. Robert e Ma-

lato (2002) afirmam que a utilização de processos 

baseados no aproveitamento da radiação UV solar 

no tratamento de águas residuárias é um impor-

tante fator na redução de custos do processo.

A fotocatálise que combina a radiação UV e a fotóli-

se do H2
O

2
 é um POA que tem sido aplicado com su-

cesso no tratamento de efluentes, devido ao custo 

acessível do oxidante, H
2
O

2
, para produzir radicais 

hidroxilas que tendem a mineralizar boa parte da 

matéria orgânica presente em meios aquosos sem 

a conversão direta em lodo, constituindo mais uma 

vantagem dessa tecnologia (KASIRI e KATHAEE, 

2011; SHU et al., 2006; ROCHA et al., 2010).

A determinação da concentração ótima de peróxi-

do a ser utilizada é fundamental para a eficiência 

do processo. Altas concentrações de peróxido de 

hidrogênio geram um residual que, além de re-

presentar gasto desnecessário, interfere na gera-

ção de radicais hidroxila e na análise da DQO por 

consumir agentes de oxidação tais como K2
Cr

2
O

7
, 

conduzindo assim a superestimação das medições 

(LEE et al., 2011; KANG et al., 1999). Pesquisadores 

afirmam que, além da interferência causada pelo 

peróxido de hidrogênio, íons cloretos e nitritos têm 

a capacidade de reduzir a quantidade de dicromato 

de potássio (K2
Cr

2
O

7
) utilizada na reação da DQO 

(LEE et al., 2011; TALINLI e ANDERSON, 1992). 
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Com o objetivo de reduzir as interferências do 

peróxido residual, pesquisadores têm estudado 

a utilização de inibidores como uma maneira de 

cessar a reação do peróxido e a consequente for-

mação de radicais hidroxila (KAMMRADT, 2004; 

SOBREIRA, 2009; MOTA, 2010; SANTOS et al., 

2012; SOUZA, 2011; FERNANDES, 2015).

Em seus estudos, Kammradt (2004) utilizou a en-

zima catalase para cessar a atividade do peróxido 

em virtude da sua eficiência elevada. Esse tipo de 

enzima, porém, possui um custo financeiro eleva-

do, tornando inviável sua utilização para realizar 

grande quantidade de experimentos.

Fernandes (2015) empregou diversos tipos de proces-

sos oxidativos avançados no tratamento do fármaco 

propranolol e removeu o peróxido residual por meio 

da adição de 307 mg sob agitação de bissulfito de só-

dio (NaHSO
3
), com remoção confirmada por meio de 

fita indicadora de peróxido da marca Merckoquant.

A pesquisa visou avaliar a eficiência do processo 

de fotocatálise homogênea solar (UV/H
2
O

2
) apli-

cado ao pós-tratamento do lixiviado do Aterro Sa-

nitário Metropolitano de João Pessoa (PB), investi-

gando as variáveis independentes: concentração 

de peróxido de hidrogênio (H
2
O

2
), pH, tempo de 

reação e concentração ótima do inibidor bissulfito 

de sódio, na variável resposta do processo em ter-

mos de remoção de DQO e cor.

2 METODOLOGIA

2.1 Análises físico-químicas

As coletas do lixiviado foram feitas na lagoa fa-

cultativa do Aterro Sanitário Metropolitano de 

João Pessoa (coordenadas geográficas 7º 13’ 

08,39’’ S e 34º 57’ 48,58’’ O) com o auxílio da Em-

presa Municipal de Limpeza Urbana (EMLUR). O 

referido aterro está situado na zona metropolita-

na do município de João Pessoa e possui sistema 

de coleta e tratamento do lixiviado por sistemas 

de lagoas de estabilização.

Na caracterização do lixiviado inicial ao proces-

so foram estudados: pH, turbidez, condutivida-

de, alcalinidade total, amônia, nitrato, cloretos, 

DBO5
, DQO de acordo com Standard Methods 

(APHA, 2005). Para amostras fototratadas por 

UV/H
2
O

2 
solar, foram realizadas as análises  

de DQO (APHA, 2005), peróxido residual  

(MENDHAM et al., 2011) e cor, que foi determi-

nada por meio da comparação das amostras com 

padrões de platina-cobalto (ABNT, 2005) em di-

ferentes concentrações.

2.2 Procedimento experimental

a) Fotocatálise solar 

Utilizou-se o planejamento 23 com ponto central 

e Delineamento Composto Central do tipo Ro-

tacional (DCCR) nas etapas 1 e 2, as quais foram 

realizadas, respectivamente, em março e abril de 

2015, quando foi registrada radiação solar média 

de 600 KJ/m2, segundo dados do Instituto Na-

cional de Pesquisas Espaciais (INPE). Realizou-se 

também a fotólise do lixiviado inicial em termos 

de DQO e cor.

As variáveis independentes: pH, concentração do 

H
2
O

2
 e o tempo de exposição ao sol. As condições 

estudadas foram determinadas a partir de etapas 

realizadas anteriormente. Os diagramas de Pareto 

para avaliação dos efeitos das variáveis e suas in-

terações foi realizado com o software Statistica 7. 

As condições aplicadas nos referidos experimen-

tos estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Condições aplicadas nos experimentos com 
planejamento fatorial DCCR

Condições -1.681 -1 0 +1 +1.681

Etapa 
1

H
2
O

2
 (mg.L-1) 954 1909 2863 3818 4773

Tempo (min) 79 120 180 240 281

pH 5,32 6 7 8 8,68

Etapa 
2

H
2
O

2
 (mg.L-1) 1741 2015 2418 2821 3096

Tempo (min) 79 120 180 240 281

pH 5,32 6 7 8 8,68

b) Uso do inibidor no final do processo

Com o objetivo de reduzir a interferência do pe-

róxido residual na variável resposta (DQO) após o 

processo UV/H
2
O

2
, realizou-se uma etapa 3, em 

setembro de 2015, em que se aplicou o inibidor, 

bissulfito de sódio (NaHSO
3
), após a realização do 

experimento. O inibidor foi adicionado sob agita-

ção em diferentes concentrações de acordo com 

planejamento fatorial 23 com ponto central. Para 

esse planejamento, buscou-se determinar a maior 

eficiência para o tratamento do lixiviado prove-

niente do aterro sanitário de João Pessoa variando 

o pH, concentração do peróxido e a concentração 

do inibidor. O tempo de exposição a radiação foi 

fixado em 120 minutos. A remoção do peróxido 

foi verificada por meio de análise titulométrica 

(KANG et al., 1999). A DQO do bissulfito de sódio 

em cada uma das concentrações estudadas foi 

realizada de modo a subtrair o seu valor na DQO 

das amostras fototratadas. As condições aplica-

das no experimento estão descritas na Tabela 2.

Tabela 2. Condições aplicadas nos experimentos com 
planejamento fatorial DCCR

Condições -1 0 +1

Etapa 3

H
2
O

2
 (mg.L-1) 1756 2926 4097

pH 5 7 9

NaHSO
3
 (mg.L-1) 1250 2500 3750

3 RESULTADOS 
3.1 Caracterização físico-química das amostras 
de lixiviado

A caracterização da amostra bruta oriunda do 

aterro está apresentada na Tabela 3.

Tabela 3. Caracterização da amostra bruta

Parâmetros Março/
2015

Abril/
2015

Setembro/
2015 Média (±DP)

pH 7,99 7,70 7,67 7,79 (±0,18)

Condutividade 
elétrica (mS.cm-1) 14,47 8,56 8,42 10,48 (±3,45)

Alcalinidade Total 
(mg CaCO

3
.L-1) 5.400,00 5.950,00 5.900,00 5.750,00 

(±304,14)

Amônia  
(mg N-NH3

.L-1) 563,93 974,30 968,82 835,68 
(±235,36)

Cloretos  
(mg Cl-.L-1) 4.248,00 3.248,99 2.082,67 3.193,22 

(±1083,74)

DBO
5
 (mg O

2
.L-1) 378,00 804,00 908,00 696,67 

(±280,83)

DQO (mg O
2
.L-1) 3.513,31 3.811,08 4768,30 4.030,90 

(±655,74)

DBO
5
/DQO 0,10 0,21 0,19 0,17 (±0,06)

O nível de biodegradabilidade de uma efluente 

pode ser indicado pela razão DBO
5
/DQO, Casti-

lhos Jr. et. al., (2006), conforme Tabela 4.

Tabela 4. Classificação dos aterros quanto  
ao nível de biodegradabilidade

Razão DBO5/DQO Classificação

DBO
5
/DQO > 0,5 Aterro novo e instável

0,1 < DBO
5
/DQO < 0,5 Aterro moderadamente estável

DBO
5
/DQO < 0,1 Aterro antigo e estável

Fonte: CASTILHOS JR et al., 2006

Dessa forma, a partir dos resultados da razão DBO
5
/

DQO apresentados na tabela 4, pode-se classificar o 

Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa como 

moderadamente estável, devido à baixa biodegrada-

bilidade do lixiviado daquele aterro. Lixiviados de bai-

xa biodegradabilidade não são viáveis para tratamen-

to biológico (MASSAROTTO, 2010; MORAVIA, 2007). 
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Os altos teores de amônia são prejudiciais ao tra-

tamento biológico realizado nas estações de tra-

tamento, pois são nocivos às bactérias utilizadas 

na degradação e na estabilização de substratos. 

Além disso, a amônia livre (NH3
) dissolvida na 

água pode ser tóxica aos peixes e microrganismos, 

sendo necessária a aplicação de tratamentos es-

pecíficos para a remoção desse poluente (AMA-

RAL, 2009; MOURA, 2008; RODRIGUES, 2004).

As concentrações de íons cloretos superiores a 2600 

mg Cl-.L-1 presentes no lixiviado podem causar uma 

série de interferências nas análises físico-químicas. 

Por isso, seus valores devem ser levados em conside-

ração ao planejar um experimento (SOUTO, 2009).

Moravia (2007) encontrou valores de alcalinidade 

próximos a 7000 mg.L-1 e concluiu que esse valor 

elevado está associado à presença de resíduos da 

construção e demolição, que contém gesso, ci-

mento e cal, e pode fazer com que a alcalinidade 

do lixiviado aumente.

Os altos valores de condutividade verificados no lixi-

viado estudado corroboram os valores encontrados 

por Massarotto (2010), que estudou lixiviados com 

alto e baixo grau de biodegradabilidade, encontran-

do, respectivamente 11,80 e 15,60 ms.cm-1.

Quanto aos valores de desvio padrão, os resulta-

dos encontrados pouco variaram em relação a sua 

média, ou seja, foram poucos os erros associados. 

Os resultados permitem concluir que o lixiviado 

necessita ser submetido a processos avançados 

e/ou combinados de tratamento que aumentem a 

sua biodegradabilidade.

a) Fotocatálise solar 

Os melhores resultados obtidos na etapa da fotó-

lise foram de 18% e 16% de eficiência de remoção 

de DQO e cor, respectivamente, o que comprovou a 

necessidade de adicionar um agente oxidante para 

acelerar a produção de radicais hidroxila e melhorar 

a eficiência do processo fotocatalítico. A eficiência 

do processo de UV/H
2
O

2
 na remoção de DQO e cor 

do lixiviado está apresentada na Tabela 5.

Tabela 5. Eficiência de remoção de DQO e cor nos experimentos de fotocatálise solar

Etapa 1 Etapa 2

Amostras H2O2 Tempo pH DQO 
(%)

Cor 
(%) H2O2 Tempo pH DQO 

(%)
Cor 
(%)

1 1909 120 6,00 5,41 55,36 2015 120 6,00 -8,85 45,32

2 1909 120 8,00 4,94 44,51 2015 120 8,00 2,14 35,52

3 1909 240 6,00 5,78 60,16 2015 240 6,00 -1,22 47,70

4 1909 240 8,00 -0,73 43,89 2015 240 8,00 8,47 37,26

5 3818 120 6,00 16,13 67,84 2821 120 6,00 -12,23 49,40

6 3818 120 8,00 1,31 67,08 2821 120 8,00 8,74 46,29

7 3818 240 6,00 12,91 67,84 2821 240 6,00 -12,42 56,56

8 3818 240 8,00 2,90 60,59 2821 240 8,00 -10,08 49,78

9 954 180 7,00 26,04 43,89 1741 180 7,00 -3,41 34,78

10 4773 180 7,00 58,23 64,42 3096 180 7,00 6,18 47,68

11 2863 79 7,00 27,74 53,81 2418 79 7,00 3,09 42,58

12 2863 281 7,00 17,66 49,91 2418 281 7,00 4,04 44,98

13 2863 180 5,32 17,89 66,22 2418 180 5,32 12,51 54,85

14 2863 180 8,68 10,95 46,38 2418 180 8,68 -38,27 32,18

15 2863 180 7,00 19,60 55,93 2418 180 7,00 8,28 45,28

16 2863 180 7,00 17,91 58,05 2418 180 7,00 1,74 44,98

17 2863 180 7,00 18,15 56,99 2418 180 7,00 16,92 45,58
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Quanto à remoção de cor, a eficiência máxi-

ma foi obtida nas amostras 5 e 7, com remoção 

de 67,84% na etapa 1, quando se utilizou pH 6 e 

3818 mg.L-1 de concentração de H
2
O

2
. A diferença 

entre as duas amostras está no tempo de reação. 

Para a amostra 5 foram necessários 120 minutos, 

enquanto para a amostra 7 foram necessários 

240 minutos de reação. Na etapa 2, a eficiência 

máxima de remoção de cor foi de 56,56% (amos-

tra 7) quando manteve-se o mesmo pH e tempo 

de reação da etapa 1, mas uma concentração de 

2821 mg.L-1 de H
2
O

2
, menor do que a utilizada na 

etapa anterior. Massarotto (2010) utilizou o pro-

cesso UV/H
2
O

2
 com radiação artificial em lixivia-

dos e obteve 97% de eficiência de remoção de cor 

quando utilizou 6000 mg.L-1 e lâmpada com 15 W 

de potência. Os resultados encontrados por Mas-

sarotto (2010) podem ser atribuídos à utilização 

de radiação artificial, que potencializa o processo. 

A remoção de cor para a etapa 1 foi notada visual-

mente, como é mostrado na Figura 1.

Figura 1. Comparação visual da cor entre amostras fototratadas da etapa 1. Fonte: Acervo pessoal, 2015.

A eficiência máxima de DQO foi de 58,23% (amos-

tra 10) para a etapa 1 quando se utilizou 4773 

mg.L-1 de H
2
O

2
 em 180 minutos de reação solar 

e pH 7, enquanto na etapa 2 obteve-se apenas 

16,92% (amostra 17)  quando se utilizou a 2418 

mg.L-1 de H
2
O

2
, mesmo pH e tempo da etapa 1.

Verificou-se que, após o tratamento utilizando 

radiação UV solar combinada com H
2
O

2
, de uma 

forma geral houve uma boa remoção de cor do 

lixiviado fototratado, porém o mesmo comporta-

mento não ocorreu na remoção da matéria orgâ-

nica recalcitrante, em termos de DQO. Massarotto 

(2010) apresentou os mesmos problemas em seu 

trabalho e citou a recalcitrância do lixiviado como 

possível explicação para os seus resultados. 

Os resultados encontrados permitiram notar que 

o processo UV/H2
O

2
 remove a cor de maneira mais 

satisfatória em pH ácido. Em pH alcalino, o pro-

cesso é mais eficiente para remover a carga orgâ-

nica, em termos de DQO. Em pH ácidos, pode estar 

ocorrendo a degradação da matéria orgânica e a 

posterior recombinação de radicais formando no-

vos compostos que conferem DQO.

Como obtiveram-se baixos valores de remoção de 

DQO, fez-se uma análise entre as variáveis indepen-

dentes estudadas a partir do diagrama de Pareto (Fi-

guras 2 e 3), o qual permitiu determinar as variáveis 

significativas, classificar seus efeitos como positivos 

ou negativos e avaliar o efeito das variáveis e das in-

terações entre as variáveis na resposta do estudo.
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Figura 2. Diagrama de Pareto das variáveis independentes investigadas na etapa 1 em relação à variável DQO

Figura 3. Diagrama de Pareto das variáveis independentes investigadas na etapa 2 em relação à variável DQO 
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Apenas a etapa 1 teve variáveis estatisticamente 

significativas. A diminuição na faixa de concen-

trações de H
2
O

2
 utilizada pode explicar a falta de 

significância das variáveis estudadas na etapa 2, 

já que essa foi a única variável modificada de uma 

etapa para outra.

Na etapa 1, todos os parâmetros quadráticos da so-

lução apresentaram significância estatística, e ape-

nas dois parâmetros lineares não apresentaram sig-

nificância estatística. O efeito negativo do pH e da 

concentração de H2
O

2
 significa que a eficiência de 

degradação da matéria orgânica aumenta 22,33% 

e 3,53%, respectivamente, quando se passa do nível 

superior para o nível inferior dessa variável.

O efeito positivo do parâmetro linear concen-

tração de H
2
O

2
 significa que a remoção de DQO 

aumentou 21,30% respectivamente, quando se 

passa do nível inferior para o superior de acordo 

com o planejamento experimental descrito na Ta-

bela 5. O efeito negativo da concentração de H2
O

2
 

significa que a eficiência de degradação da maté-

ria orgânica aumenta 4,99% quando se passa do 

nível superior para o nível inferior dessa variável.

O decaimento da concentração de H
2
O

2
 residual nas 

duas etapas realizadas também foi analisado (Fig. 4). 
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Figura 4. Concentração de H
2
O

2
 nas etapas 1 e 2

Observou-se que o oxidante (H
2
O

2
) foi pratica-

mente todo consumido nas amostras fototrata-

das, com exceção da amostra 13 (pH 5). A referida 

amostra (13) apresentou 66,22% e 54,85% de re-

moção de cor nas etapas 1 e 2, respectivamente, 

porém, a redução da DQO foi apenas de 17,89% 

e 12,51%, respectivamente para as etapas supra-

citadas. Massaroto (2010) explica que a ação do 

oxidante consegue quebrar a molécula orgânica, 

mas não o suficiente para ocorrer sua degrada-

ção, sendo necessário realizar novos estudos de 

pós-tratamentos nas moléculas orgânicas par-

cialmente quebradas pela oxidação do peróxido 

de hidrogênio.

b) Uso do inibidor na reação

Nesta etapa analisou-se a concentração ótima 

do bissulfito de sódio (NaHSO
3
) para eliminação 

do peróxido residual nas amostras fototratadas, a 

partir dos valores de redução da variável resposta 

(DQO) conforme Tabela 6.

Tabela 6. Eficiência de remoção de DQO  
com inibidor (NaHSO4)

Etapa 3

H2O2 (mg.L-1) pH NaHSO3 (mg.L-1) DQO (%)

1 1756 5 1250 8,45

2 4097 5 1250 -81,35

3 1756 9 1250 17,68

4 4097 9 1250 16,69

5 1756 5 3750 14,74

6 4097 5 3750 -79,84

7 1756 9 3750 -12,35

8 4097 9 3750 21,54

9 2926 7 2500 12,00

10 2926 7 2500 24,67

11 2926 7 2500 3,36

Revista DAE 63

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



A eficiência máxima de remoção de DQO foi de 

24,67% (amostra 10) quando se utilizou 2926 mg.L-1 

de H
2
O

2
, pH 7 e concentração de inibidor em 2500 

mg.L-1. Ressalta-se que foram realizadas a análise 

do peróxido residual nas amostras fototratadas pelo 

método iodométrico (MENDHAM et al., 2011) com-

provando a inexistência de peróxido residual após 

adição do inibidor.

As altas concentrações do inibidor foram utilizadas 

devido às altas concentrações de peróxido testa-

das. Apesar de inibir a reação do processo UV/H2
O

2
, 

porém, o bissulfito de sódio também interfere na 

análise de DQO, explicando as eficiências negativas 

obtidas. O bissulfito de sódio reage com o cromo 

presente no dicromato, formando o cromo trivalen-

te, que é menos tóxico e considerado fonte de nu-

trientes para os seres vivos (BAKALIAN, 2012).  En-

tretanto, na reação da DQO, o cromo (III) é produto 

da reação do dicromato com redutores de oxigênio 

das amostras e forma-se proporcionalmente à DQO 

(GRANER et al., 1998).

Albuquerque (2005) estudou a oxidação do meta-

bissulfito de sódio contido em efluente de carcini-

cultura por meio da adição de H2
O

2
 na presença e na 

ausência de luz UV e obteve a completa oxidação do 

sulfito em ambos os processos. No estudo do autor 

supracitado, houve a adição de H2
O

2
 para neutrali-

zar o efluente rico em metabissulfito. Na presente 

pesquisa, ocorre a adição do bissulfito na tentati-

va neutralizar a ação do peróxido após a exposição 

a radiação e, assim, evitar interferências na DQO. 

Fernandes (2015) utilizou o processo UV/H2
O

2
 na 

degradação do fármaco propranolol. Após o proce-

dimento fotocatalítico, foi empregado, sob agitação, 

o uso de 307 mg de NaHSO
3
 para inibir a reação do 

oxidante que tinha concentração inicial máxima de 

204,12 mg.L-1. A remoção do peróxido residual foi 

confirmada por meio de fita indicadora de peróxido 

na faixa 0 – 25 mg.L-1 H
2
O

2
. 

Nos estudos supracitados, os efluentes utilizados 

possuíam composição simplificada, diferente do lixi-

viado, que possui composição variada e recalcitran-

te, responsável por dificultar a eficácia do processo 

e do uso do inibidor testado (ALBUQUERQUE, 2005; 

FERNANDES, 2015; SHU et al., 2006). 

Em experimentos anteriores com o inibidor, utili-

zaram-se concentrações maiores de bissulfito de 

sódio, havendo considerável diminuição da quan-

tidade do reagente na etapa 3. Mesmo assim, a 

concentração de inibidor utilizada ainda é muito 

elevada. A utilização do inibidor é importante para 

interromper a reação do peróxido de hidrogênio de 

forma simples e barata quando comparada a produ-

tos como catalase bovina, tornando o processo mais 

eficiente do ponto de vista da cor, já que o bissulfito 

de sódio não causa interferência nesta análise. En-

tretanto, são necessários novos estudos para tornar 

eficiente o uso do inibidor na DQO, já que o NaHSO3 

possui composição que interfere na análise.

As variáveis independentes em relação à variável 

dependente (DQO) foram analisadas a partir do dia-

grama de Pareto (Fig. 5), que mostra a significância 

das variáveis e interações com 95% de confiança.
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Figura 2. Diagrama de Pareto das variáveis independentes investigadas na etapa 3  
em relação à variável dependente DQO.

O efeito positivo da interação entre pH e a con-

centração de H
2
O

2
, assim como da variável pH, 

significa que a remoção da DQO aumenta 7,16 e 

5,98%, respectivamente, quando se passa do ní-

vel inferior para o superior de acordo com o pla-

nejamento experimental descrito na tabela 9. O 

efeito negativo da concentração de H2
O

2
 significa 

que a eficiência de degradação da matéria orgâ-

nica aumenta 4,99% quando se passa do nível su-

perior para o nível inferior dessa variável.

4 CONCLUSÕES
O processo de fotocatálise homogênea solar (UV/

H2
O

2
) analisado em escala de bancada mostrou-

se uma técnica promissora na redução da DQO e 

cor do lixiviado proveniente do sistema de lagoas 

de estabilização de aterro sanitário, em particular 

quando comparado com a etapa da fotólise dire-

ta, mas que ainda precisa ser otimizado.

Torna-se necessária, portanto, a eliminação dos 

interferentes ao processo, como a utilização de 

inibidores da atividade do peróxido de hidrogênio. 

Entre esses inibidores, pode-se citar a enzima ca-

talase e o bissulfito de sódio.

A utilização da radiação solar como energia de 

ativação do processo fotocatalítico permitiu re-

dução de custos operacionais do processo, por ser 

uma fonte de energia limpa e de grande disponi-

bilidade na região Nordeste.
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Resumo
Neste trabalho foi avaliado o emprego de Leitos de Drenagem (LD) no desaguamento de lodo proveniente do 

tratamento de efluente saneante domissanitário. Para composição dos LD foram avaliadas, preliminarmen-

te, 16 mantas geotêxteis, em função da turbidez do efluente drenado e do tempo de drenagem, das quais três 

foram selecionadas para compor sua base: RT-26, RT-16 e RT-31 da BIDIM, ambas de tecido não agulhado, 

de filamentos contínuos, 100% poliéster. O desempenho dos LD foi avaliado comparando-se a qualidade do 

efluente drenado e do tempo de secagem do lodo para diferentes Taxas de Aplicação de Sólidos (TAS): 1,75 

kg.m-2, 3,5 kg.m-2 e 7,0 kg.m-2. Os melhores resultados foram obtidos para o sistema composto pelo geotêx-

til RT-31, em que o teor de sólidos na fase de secagem foi de 13% a 16%. Apesar de os valores de eficiên-

cia observados serem inferiores aos obtidos tratando-se lodos provenientes de Estações de Tratamento de 

Água e de Esgoto convencionais, é possível afirmar que o sistema pode ser aplicado, com eficiência, também 

para o condicionamento de lodo gerado em sistemas de tratamento de efluente saneante domissanitário.  

Palavras-chave: Leitos de Drenagem. Saneante Domissanitário. Tratamento de Lodo.

Abstract
In this work the use of Drenaige Beds (DB) in the sludge dewatering from the treatment of household cleaning 

sanitizing effluent was evaluated. For composition of DB were evaluated, preliminarily, 16 geotextiles plaids, 

depending on the turbidity of the effluent drained and drainage time, of which three were selected to compose 

the base: RT-26, RT-16 and RT-31 of BIDIM, both needled non-woven, of continuous filament, 100% polyester. 

The performance of DB was evaluated by comparing the quality of the drained effluent and the drying time of 

sludge for different Solid Application Rates (RAS): 1,75 kg.m-2, 3,5 kg.m-2 and 7,0 kg.m-2. The best results were 

obtained for the system composed by RT-31 geotextile, wherein the solds content in the drying stage was 13% 

to 16%. Although the efficiency values observed were lower than those obtained by sludge treatment from Wa-

ter Treatment Plants and of Wastewater Conventionals, we can say that the system can be applied, efficiently, 

also for the conditioning of sludge conditioning generated in household cleaning sanitizing treatment systems. 

Keywords: Draining Beds. Household Cleaning Sanitizing. Sludge Treatment.
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1 INTRODUÇÃO
Saneantes domissanitários compreendem-se por 

substâncias ou preparações destinadas à higieni-

zação, desinfecção, desinfestação, desodorização e 

odorização de ambientes domiciliares, coletivos e/

ou públicos, para fins domésticos ou profissionais. 

Durante seu processo de fabricação, há utilização de 

água na incorporação ao produto, lavagem de má-

quinas, tubulações e pisos, bem como o uso direto 

nas etapas do processo industrial, ou seja, geração de 

efluentes que são ricos em tensoativos e saneantes 

que podem ser tratados por processos físico-quími-

cos, bem como por processos oxidativos avançados 

ou por meio de tratamento biológico (PERES, 2005).

Ao final de qualquer técnica de tratamento do 

efluente saneante domissanitário, uma grande es-

cala de lodo é gerada. Embora, segundo a ABNT NBR 

10.004 (2004), ele seja classificado como resíduo 

sólido, apresenta uma elevada parcela em termos 

de volume na fase líquida (em torno de 92%) e, por-

tanto, requer tratamento, consistindo na remoção 

de água livre e intersticial, objetivando redução de 

volume, facilidade no manuseio, transporte e dispo-

sição final adequada (LOPES, 2005).

Diferentes tecnologias podem ser empregadas no 

desaguamento do lodo, como o uso de espessadores 

(sedimentadores e flotadores); sistemas mecânicos 

(centrífugas, filtros-prensa, prensas desaguadoras e 

filtros à vácuo); e sistemas naturais (lagoas de lodo, 

leitos de secagem, leitos de drenagem). A seleção da 

técnica adequada é condicionada a disponibilidade 

financeira, fatores climáticos e área disponível, en-

tre outras variáveis dependentes das características 

e exigências do resíduo. Portanto, antes da implan-

tação em escala industrial, a realização de um estu-

do em escala piloto é de fundamental importância 

(FONTANA, 2004; ACHON et al., 2008).

Os sistemas naturais de tratamento de lodo apre-

sentam vantagens em relação aos mecânicos, 

visto que os custos de implantação, operação e 

manutenção são menores, além de constituírem 

alterativas ambientalmente favoráveis pela eco-

nomia de energia e pela simplicidade de opera-

ção. Entretanto, como o mecanismo de desagua-

mento consiste na evaporação e na percolação da 

água presente no lodo, a disponibilidade de área e 

as condições climáticas (precipitação, umidade do 

ar, irradiação solar e temperatura ambiente) são 

fatores limitantes para sua aplicação.

No Brasil, a utilização de sistemas naturais de desa-

guamento de lodos é favorecida pelas condições van-

tajosas de espaço e condições climáticas adequadas 

em diversas regiões. Os LD consistem de uma peque-

na modificação na base dos Leitos de Secagem a par-

tir das pesquisas de Cordeiro (2001), objetivando o 

aumento da eficiência. Em diversos trabalhos, como 

os conduzidos por Fontana (2004), Barroso (2007), 

Fontana et al. (2007) e Mortara (2011), a alteração da 

estrutura física do leito de secagem tradicional, por 

meio da substituição total da areia do meio filtrante 

pela manta geotêxtil e redução da altura da camada 

de brita, conforme ilustrado na Figura 1, capacitou o 

aumento na velocidade de retirada da água livre do 

lodo e melhoria da qualidade do drenado.

 

Figura 1 - Leitos de secagem tradicional e modificados (Cordeiro, 2001)
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Inicialmente, o princípio de funcionamento do 

desaguamento em sistemas naturais é a ação da 

gravidade na retirada de água, que escoa entre 

os poros do meio filtrante e é removida do lodo. 

Conforme a carga sobre o filtro e o percentual de 

água livre são reduzidos, e à medida em que ocor-

re deposição de partículas de sólidos sobre o fil-

tro, os poros da manta são colmatados e, assim, a 

taxa de retirada da água livre é reduzida. Ao final 

da drenagem, a evaporação passa a ser o principal 

processo responsável pela secagem do lodo (COR-

DEIRO, 2001). 

A aplicação dos LD no tratamento de lodos de Es-

tações de Tratamento de Água (ETAs) tem com-

provada eficiência com vantagens sobre os leitos 

de secagem, como melhor qualidade do drenado 

e maiores TAS, indicando seu uso em escala real 

(BARROSO, 2007; ACHON et al., 2008; SANTOS, 

2012; SILVEIRA, 2012). Kuroda et al. (2013) veri-

ficaram que, independentemente da TAS aplica-

da, a turbidez de uma amostra global, constituída 

por toda a água drenada em um sistema de leito 

de drenagem composto por uma manta geotêx-

til com densidade de 600 g.m-2, atendeu às con-

dições de lançamento para um corpo d’água de 

Classe II. Nesse mesmo estudo foi comprovado 

também que o desaguamento do lodo por esse 

método reduziu consideravelmente a quantidade 

de metais nos drenados, bem como a toxicidade 

destes. Silveira (2012), que também desenvolveu 

um estudo de desaguamento de lodo de ETA por 

meio de protótipos de leitos de drenagem em 

escala reduzida, verificou que a qualidade água 

drenada pelo sistema foi compatível com o en-

quadramento de corpos d’água de Classes I e II 

estabelecidos pela Resolução 357/2005 do Co-

nama, possibilitando até mesmo o reaproveita-

mento dessa água na produção de água tratada 

na própria ETA.

Nesse contexto, o presente trabalho foi desenvol-

vido com o objetivo de estudar o sistema de desa-

guamento do lodo proveniente de uma indústria 

de produtos saneantes domissanitários em siste-

mas de leito de drenagem, visando à aceleração 

dos processos de drenagem e secagem do lodo, 

por meio da avaliação de diferentes mantas geo-

têxteis, considerando diferentes taxas de aplica-

ção de sólidos, possibilitando, assim, a compara-

ção entre as mesmas.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Origem, coleta e preservação das amostras 
de lodo

O lodo utilizado no desaguamento foi coletado na 

Estação de Tratamento de Efluente (ETE) de uma in-

dústria de saneantes domissanitários no município 

de Uberlândia (MG), logo após sua sedimentação 

no tanque, por meio de canalização de distribuição 

para os leitos de secagem. O tratamento físico-quí-

mico do lodo era realizado empregando policloreto 

de alumínio 4% como coagulante primário, correção 

do pH com cal hidratada e aplicação de polímero à 

base de poliacrilamida (PCA). Após o tratamento, o 

efluente era encaminhado ao sistema de coleta e 

afastamento de esgotos do DMAE (Departamento 

Municipal de Água e Esgoto) e o lodo sedimentado 

até o leito de secagem, onde posteriormente era ar-

mazenado em caçambas para então ser encaminha-

do ao aterro industrial (Figura 2).

Para condução dos experimentos, eram coletados 

100 l de lodo e, em laboratório, a amostra era trans-

ferida para um único recipiente de 250 l, facilitando 

a equalização do lodo para a execução dos ensaios. 

Primeiramente, o lodo foi caracterizado quanto ao 

teor de sólidos totais, seguindo o método gravimé-

trico descrito na NBR 10.664 (1989).
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2.2 Ensaios de avaliação das mantas geotêxteis

Com a finalidade de proporcionar uma melhor efi-

ciência em termos de velocidade de drenagem e 

qualidade do drenado, foram testadas 16 mantas 

geotêxteis de duas marcas diferentes (MACCAFER-

RI e BIDIM), conforme a Tabela 1, para então sele-

cionar as mais favoráveis para composição dos LD.

Tabela 1 – Mantas geotêxteis avaliadas
Característica 
do Geotêxtil Marca Quantidade Descrição

Tecido não 
agulhado de 
filamentos 

contínuos 100% 
poliéster

BIDIM 6
RT-08, RT-14, 
RT-16, RT-21, 
RT-26, RT-31

Tecido não 
agulhado de 
polipropileno

MACCAFERRI 4 N26.1, N40.1, 
N30.1

Tecido não 
agulhado de 

poliéster
MACCAFERRI 7

N20.2, N26.2, 
N36.2, N40.2, 
N60.2, N80.2, 

N99.2

Na fase de seleção das mantas, o sistema foi com-

posto por um funil de Buchner, proveta de 100 ml 

para coleta do drenado, base para apoio do funil 

(adaptada dos testes de análise de sólidos sedi-

mentáveis) e as diversas mantas geotêxteis.

Desse modo, as mantas foram alocadas no funil 

com sobras dos lados, de forma a impedir a passa-

gem de lodo pelas laterais. Posteriormente, foram 

colocados 400 ml de lodo sobre as mantas e, assim, 

mediu-se o Tempo de Drenagem (TDD) até comple-

tar 50 ml de drenado na proveta (denominado 1º 

TDD) e, em seguida, o tempo até preencher os 50 

ml seguintes (denominado 2º TDD). Os drenados 

coletados foram analisados quanto à turbidez.

A partir desses dados, a seleção das mantas para 

posterior avaliação das taxas no sistema de LD foi 

feita considerando-se as que apresentaram todos 

os valores de 1º e 2º TDD e 1º e 2º valores de tur-

bidez abaixo das médias aritméticas totais, con-

forme Santos (2012).

Figura 2 - Sistema de tratamento do efluente industrial
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2.3 Ensaios experimentais nos protótipos dos 
Leitos de Drenagem

Os LD utilizados eram compostos por tubo de PVC 

de 150 mm de diâmetro, 0,5 m de altura, base 

com CAP de PVC de diâmetro de 150 mm, onde a 

manta geotêxtil era posicionada, apoiada sobre o 

leito de brita e registro de esfera para coleta das 

amostras. O desempenho do sistema foi avaliado 

na fase de drenagem e fase de secagem.

Na fase de drenagem, as amostras de lodo eram 

homogeneizadas para que o lodo mantivesse a 

concentração de sólidos em qualquer ponto da 

amostra. Após a aplicação do lodo nos protótipos, 

aferiram-se os volumes do drenado nos tempos de 

15, 30, 45, 60, 90, 120 min e depois a cada 90 min 

até o fim da fase de drenagem. Neste trabalho, o 

fim da fase de drenagem se deu após a extinção 

da lâmina líquida de lodo, como em Silveira et 

al. (2011). Ressalta-se que outros autores, como 

Barroso (2007), consideram que o fim da fase de 

drenagem ocorre ao cessar a drenagem de água 

livre, ou quando a vazão de drenagem for infe-

rior a 1,67 10-2 l.min-1. Os drenados coletados nos 

tempos pré-determinados foram caracterizados 

quanto ao volume, vazão, percentual de volume 

de drenado em função do tempo, cor verdadeira, 

cor aparente e turbidez.

Foram avaliadas três Taxas de Aplicação de Sólidos 

(TAS): 1,75 kgST.m-2, 3,5 kgST.m-2 e 7,0 kgST.m-2. O 

cálculo do volume necessário para atingir essas 

taxas foi realizado conforme a Equação 1.

	    (1)

Onde: V = Volume de lodo aplicado ao sistema (l); ST 

= Concentração de sólidos totais do lodo (kg.l-1); A
f
 = 

Área da base do protótipo do leito de drenagem (m²).

Assim que cessada a fase de drenagem, a fase 

de secagem era iniciada. O desempenho dos LD 

nessa fase foi averiguado quanto à caracteri-

zação diária do teor de sólidos do lodo retido no 

geotêxtil, por sete dias consecutivos (BARROSO, 

2007; SILVEIRA et al., 2011). Como nessa fase do 

ensaio o lodo foi submetido totalmente às condi-

ções climáticas do local, foram avaliadas também 

as possíveis influências dessas variáveis, incluindo 

temperatura (°C), umidade ambiente (%), radia-

ção solar (100 kJ.m-2), velocidade do vento (m.s-1) 

e pluviosidade (mm). Neste trabalho, a média dos 

valores foi calculada a partir de valores instantâ-

neos no intervalo de 24 horas anteriores ao ho-

rário de coleta durante o intervalo de sete dias 

(ACHON, et al., 2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Lodo de estudo

A concentração de sólidos totais da amostra de 

lodo foi equivalente a 15.685 mg.l-1. Conforme a 

Resolução Conama 430/2011, que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluente, o 

limite de sólidos dissolvidos totais que podem ser 

lançados diretamente em cursos d’água de Classe 

II é de 500 mg.l-1. Além disso, a Deliberação Nor-

mativa Conjunta Copam/CERH-MG nº 01/2008 

também estabelece um limite de 100 mg.l-1 de 

sólidos em suspensão totais. Consequentemente, 

não há dúvidas de que o lançamento desses lodos 

in natura resultaria em impactos negativos para 

cursos d’água.

3.2 Escolha das mantas geotêxteis

Devido aos resultados extremos de 1º e 2º Tempo 

de Drenagem (TDD) e/ou 1º e 2º valores de turbi-

dez (Tabela 2) obtidos nos ensaios de quatro man-

tas geotêxteis, estes foram retirados do cálculo da 

média, já que este foi o parâmetro considerado na 

seleção dos geotêxteis a comporem os protótipos. 

A manutenção desses resultados poderia interfe-

rir negativamente na escolha das melhores man-

tas a serem utilizadas, uma vez que a média pode 

não ser representativa quando da existência de 

valores extremos. Os demais resultados são apre-

sentados na Tabela 3.
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A partir desses resultados é possível notar que a 

média do TDD aumentou cinco vezes, já que o 1º 

e 2º TDD médios foram de 180s e 1051s, respec-

tivamente; e a turbidez, em média foi reduzida em 

duas vezes (1ª turbidez média igual a 2192 UNT, e 

2ª turbidez de 1057 UNT). O geotêxtil RT-21 foi o 

que apresentou menor tempo de drenagem, en-

quanto que N30.1 e N40.1 apresentaram os maio-

res tempos. Infere-se que esse comportamento 

pode ser explicado pelo tipo de material de com-

posição do geotêxtil (não-tecido em propileno) 

que não é favorável à velocidade de drenagem e à 

qualidade do drenado para este tipo de lodo.

Tabela 2 – Mantas Geotêxteis não utilizadas para o 
cálculo da média por apresentarem valores extremos 

de TDD e/ou Turbidez

Manta 1º TDD (s) 1ª Turbidez  
(UNT) 2º TDD (s) 2ª Turbidez 

(UNT)

RT-21 16 2112,000 191 1320,000

N26.1 39 3012,000 1780 784,000

N40.1 421 1661,333 2736 668,000

N30.1 542 2212,000 3613 922,667

Tabela 3 – Valores do 1º TDD e 1ª Turbidez dos 
primeiros 50 ml de drenado, e 2º TDD e 2ª Turbidez 

para os próximos 50 ml de drenado

Manta 1º TDD (s) 1ª Turbidez  
(UNT) 2º TDD (s) 2ª Turbidez 

(UNT)

RT-26 104 1852,000 383 1084,000

RT-31 210 1700,000 541 1112,000

RT-08 84 2734,667 741 1102,667

RT-14 205 2341,333 954 1181,333

RT-16 114 2429,333 835 1165,333

N99.2 313 1974,667 1017 1117,333

N36.2 173 2280,000 1335 1001,333

N20.2 92 2084,000 1503 797,333

N80.2 240 2173,333 1071 1141,333

N60.2 209 2073,333 1212 1076,000

N40.2 360 2032,000 2085 876,000

N26.2 59 2634,667 941 1030,667

Média 180,5 2192,444 1051,5 1057,111

Com base nos resultados, foi possível selecionar 

três mantas geotêxteis para compor os protótipos 

de leitos de drenagem: RT-16, RT-26 e RT-31, to-

das da marca BIDIM, cujas especificações técnicas 

são descritas na Tabela 4.

Tabela 4 – Especificações técnicas dos geotêxteis selecionados para composição LD (BIDIM, 2014)

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS PROPRIEDADES FÍSICAS

Manta TG 
(s-1)

Fluxo de Água
(l min -1.m-2)

K
(cm.s-1)

Abertura 
aparente (O95) 
(mm) (Peneira)

Matéria-prima 
e tecnologia

Ponto de Fusão 
(°C)

RT-26 0,8 2760 0,37 0,150 (100) 100% poliéster-
filamentos 
contínuos

260

RT-16 1,3 4820 0,38 0,180 (80) 260

RT-31 0,8 2340 0,37 0,125 (120) 260

A permissividade hidráulica (TG) permite avaliar a 

facilidade com que o fluido atravessa transversal-

mente o geotêxtil; a condutividade hidráulica (K) é 

um coeficiente de proporcionalidade da Lei de Darcy, 

que rege os movimentos dos fluidos em meios poro-

sos e a abertura aparente (O95) refere-se ao valor do 

diâmetro da maior partícula que passa pelos poros 

do geotêxtil (MORTARA, 2011; SANTOS, 2012).

3.3 Ensaios experimentais nos protótipos dos 
Leitos de Drenagem

Fase de drenagem

Os resultados dos percentuais de drenado acu-

mulado para as TAS de 1,75 kg.m-2, 3,5 kg.m-2 

e 7,0 kg.m-2 são mostradas respectivamente nas 

Figuras 3, 4 e 5.
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Enquanto o tempo gasto para a extinção da lâmi-

na de água nos ensaios com TAS de 1,75 kg.m-2 

foi de aproximadamente 60 minutos para a manta 

geotêxtil RT-26 e de 90 minutos para as mantas 

RT-16 e RT-31, para a TAS de 3,5 kg.m-2 foi de 6,5 

h e para a de 7,0 kg.m-2 o tempo de drenagem foi 

de 47,5 h. Nota-se que independentemente da 

taxa de aplicação de sólidos, os resultados apre-

sentaram uma relação inversa entre o volume de 

drenado acumulado e a vazão ao longo do tempo. 

Esse resultado era esperado, uma vez que à medi-

da que os poros das mantas são obstruídos pela 

retenção de partículas de lodo a vazão de drenado 

é reduzida em função do tempo.

Os percentuais de volume de água livre drenada 

foram próximos para as três mantas geotêxteis 

(em torno de 80%). Isso pode ser justificado pe-

las semelhanças nas propriedades hidráulicas das 

mesmas (fluxo de água, permissividade e conduti-

vidade hidráulica), descritas na Tabela 4.

São apresentadas nas Figuras 6, 7 e 8, os resulta-

dos das análises de cor e turbidez dos drenados 

para as três mantas selecionadas, em cada uma 

das TAS estudadas.
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Figura 5 - TAS = 7,0 kg.m-2

Figura 4 - TAS = 3,5 kg.m-2
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Figura 6 - Dados de volume, cor aparente, cor verdadeira e turbidez ao longo do tempo da fase de drenagem  
à TAS = 1,75 kg.m-2 para as mantas: (a) RT-26; (b) RT-16; e (c) RT-31
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Figura 7 - Dados de volume, cor aparente, cor verdadeira e turbidez ao longo do tempo da fase de drenagem  
à TAS = 3,5 kg.m-2 para as mantas: (a) RT-26; (b) RT-16; e (c) RT-31
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Figura 8 - Dados de volume, cor aparente, cor verdadeira e turbidez ao longo do tempo da fase de drenagem  
à TAS = 7,0 kg.m-2 para as mantas: (a) RT-26; (b) RT-16; e (c) RT-31
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De modo geral, nos primeiros 15 minutos, a água 

drenada apresentou elevada cor e turbidez em 

todos os ensaios (considerando-se os valores ob-

tidos posteriormente), enquanto que nas segun-

das coletas, correspondentes a 30 minutos após 

o início da drenagem, tais parâmetros apresenta-

ram valores significativamente mais baixos. Para a 

TAS de 7,0 kg.m-2, apesar dos altos resultados de 

turbidez e cor verificados na amostra de drenado 

coletado aos 15 minutos, a redução foi de cerca de 

90% para cor aparente, 65% para cor verdadeira 

e 92% para turbidez considerando-se a amostra 

de drenado coletado aos 30 minutos de ensaio. A 

clarificação do drenado está relacionada à reten-

ção de partículas de lodo nas mantas, causando 

a obstrução dos poros, favorecendo a ação de 

“coar” do geotêxtil e em contrapartida diminuin-

do a vazão de drenado.

Para algumas amostras os volumes de drenado 

coletados em tempos posteriores foram relativa-

mente maiores que os volumes obtidos nos tem-

pos de coleta anteriores. Essa observação pode 

ser notada principalmente nos sistemas com TAS 

de 3,5 kg.m-2 e 7,0 kg.m-2, independentemente da 

manta geotêxtil de composição do LD. Uma expli-

cação possível é que essa diferença tenha ocorri-

do pelo surgimento de caminhos preferenciais na 

manta de lodo e no próprio meio filtrante (manta), 

em função da menor disponibilidade de água li-

vre, tendo como consequência, nessas situações, 

a deterioração da qualidade dos drenados. 

Ao comparar os resultados de turbidez obtidos 

quando o sistema foi submetido à TAS de 1,75 

kg.m-2 (Figura 6), foi possível observar que nos pri-

meiros 15 minutos da fase de drenagem a manta 

RT-26 foi a que apresentou melhor desempenho 

na qualidade do drenado, enquanto a RT-16 apre-

sentou o pior desempenho. Já no sistema de leito 

de drenagem com TAS de 3,5 kg.m-2, entretanto, a 

qualidade da água drenada foi semelhante entre 

essas mesmas mantas (601 UNT para RT-26 e 592 

UNT para RT-16), conforme a Figura 7. Por fim, 

a diferença de turbidez da água drenada no pri-

meiro intervalo de tempo pré-determinado para 

todos os geotêxteis foi menor para o ensaio com 

TAS de 7,0 kg.m-2 (Figura 8). Apesar das diferen-

ças entre a permissividade hidráulica e abertura 

aparente das mantas, constatadas na Tabela 4, a 

taxa de aplicação possui influência sobre as pro-

priedades hidráulicas, visto que a porosidade e a 

abertura dos poros são afetadas, alterando assim 

o comportamento drenante do geotêxtil, sendo 

essa a possível causa da controversa nos resulta-

dos obtidos. 

As Figuras 9, 10 e 11 apresentam as comparações 

dos resultados de turbidez e volume de drenado 

para cada um dos geotêxteis testados com diferen-

tes TAS. Uma diferença significativa de turbidez é 

observada em todos os ensaios para a TAS de 7,0 

kg.m-2 nos primeiros 15 minutos de drenagem. Já 

nos intervalos de tempo seguintes, os resultados 

foram reduzidos a valores inferiores aos drenados 

das demais taxas. Uma vez que a TAS é maior, a 

obstrução dos poros durante os primeiros 15 mi-

nutos também é maior, dificultando a passagem da 

água livre, e ao mesmo tempo melhorando a quali-

dade do drenado. A partir de 480 minutos, os valo-

res desse parâmetro passam a ser semelhantes aos 

das demais taxas, em razão da redução do volume 

de água livre a ser drenada no LD e pelo aumento 

do volume de drenado coletado.
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Fase de secagem

 Assim que cessada a fase de drenagem, o lodo 

retido foi submetido totalmente à ação das variá-

veis climáticas (temperatura, umidade ambiente, 

orvalho, vento, irradiação solar e pluviosidade), 

iniciando, assim, a etapa de desidratação do ma-

terial. De acordo com Achon et al. (2008), a velo-

cidade do processo de desidratação está funda-

mentalmente relacionada a essas variáveis, visto 

que a evaporação é o principal fator responsável 

pela secagem.

 As Figuras 12, 13 e 14 apresentam os resultados 

diários obtidos para o teor de sólidos e variáveis 

climáticas avaliados na TAS de 1,75 kg.m-2 para os 

geotêxteis RT-26, RT-16 e RT-31, respectivamente. 

Por meio da variação diária do percentual de sóli-

dos, é possível verificar a importância da ação das 

mesmas no processo de desidratação, a qual ocorre 

com mais facilidade em condições climáticas mais 

favoráveis (ausência de chuva, maiores temperatu-

ras, maiores velocidades do vento). Isso pode ser ve-

rificado comparando-se os resultados da Figura 12 

com as Figuras 13 e 14. Ao final da fase de secagem, 
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Figura 9 - Comparação entre as TAS de 1,75 
kg.m-2, 3,5 kg.m-2 e 7,0 kg.m-2 para RT-26

Figura 11 - Comparação entre as TAS de 1,75 
kg.m-2, 3,5 kg.m-2 e 7,0 kg.m-2 para RT-31

Figura 10 - Comparação entre as TAS de 1,75 
kg.m-2, 3,5 kg.m-2 e 7,0 kg.m-2 para RT-16
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foi obtido um teor de 13,5% de sólidos no ensaio da 

manta RT-26, ao passo que para as mantas RT-16 e 

RT-31, os teores foram de respectivamente, 15,2% 

e 16,4%. Dentre as variáveis contribuintes para esse 

resultado, destacam se a umidade relativa do ar, cuja 

média durante o ensaio com geotêxtil RT-26 foi de 

85,4%, enquanto nos demais foi de 74,5%; a tempe-

ratura, com média de 21,5 °C no ensaio com a man-

ta RT-26 e de 24,1°C nos demais; e a pluviosidade 

de menor intensidade nos ensaios com as mantas 

RT-16 e RT-31. A ação conjunta dessas variáveis foi 

responsável pelo aumento da evaporação da água 

presente no lodo retido nas mantas, resultando em 

melhor eficiência nesses ensaios.

 

	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Tempo	  (dias)	  

Teor	  de	  sólidos	  (%)	  

Temperatura	  (°C)	  

Umidade	  (%)	  

Orvalho	  (°C)	  

Vento	  (m/s)	  

Radiação	  solar	  (100	  KJ/m²)	  

Pluviosidade	  (mm)	  

	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Tempo	  (dias)	  

Teor	  de	  sólidos	  (%)	  

Temperatura	  (°C)	  

Umidade	  (%)	  

Orvalho	  (°C)	  

Vento	  (m/s)	  

Radiação	  solar	  (100	  KJ/m²)	  

Pluviosidade	  (mm)	  

	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Tempo	  (dias)	  

Teor	  de	  sólidos	  (%)	  

Temperatura	  (°C)	  

Umidade	  (%)	  

Orvalho	  (°C)	  

Vento	  (m/s)	  

Radiação	  solar	  (100	  KJ/m²)	  

Pluviosidade	  (mm)	  

	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Tempo	  (dias)	  

Teor	  de	  sólidos	  (%)	  

Temperatura	  (°C)	  

Umidade	  (%)	  

Orvalho	  (°C)	  

Vento	  (m/s)	  

Radiação	  solar	  (100	  KJ/m²)	  

Pluviosidade	  (mm)	  

Figura 12 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-26 com TAS = 1,75 kg.m-2

Figura 14 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-31, submetida à TAS = 1,75 kg.m-2

Figura 13 - Dados do teor de sólidos (%) e as 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-16 com TAS = 1,75 kg.m-2
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 Ainda é possível notar que em alguns dias, mesmo 

não havendo precipitação nas últimas 24 h anterio-

res ao horário da coleta, o teor de sólidos foi menor 

que o dia anterior. A ação conjunta das variáveis 

climáticas pode ter sido responsável por essa redu-

ção, como o aumento de umidade, orvalho e baixa 

velocidade do vento, uma das principais variáveis 

no processo, pois a perda de umidade do lodo para 

o ar atmosférico é possível com a troca de ar, e tam-

bém com a radiação solar, capaz de fornecer energia 

térmica para a água contida no lodo, facilitando sua 

evaporação.

 As Figuras 15, 16 e 17 apresentam os resultados 

diários obtidos para o teor de sólidos e as variáveis 

climáticas avaliados para os geotêxteis RT-26, RT-16 

e RT-31, respectivamente, no ensaio com TAS de 3,5 

kg.m-2. A ocorrência de precipitação distribuída en-

tre as 18:00 h do quinto dia e às 03:00 h do sexto dia 

do ensaio com a manta RT-26 (Figura 15) resultou 

numa redução do teor de sólidos totais. Isso tam-

bém foi notado para o sétimo dia considerando-se 

os geotêxteis RT-16 e RT-31 (Figuras 16 e 17), onde 

o mesmo foi submetido a um volume de chuva dis-

tribuída entre às 01:00 h e às 07:00 h.
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Figura 15 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-26 com TAS = 3,5 kg.m-2

Figura 14 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-31 com TAS = 3,5 kg.m-2

Figura 16 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-16 com TAS = 3,5 kg.m-2
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 Os resultados diários obtidos para o teor de sólidos 

e as variáveis climáticas no ensaio com TAS de 7,0 

kg.m-2. As Figuras 18, 19 e 20 apresentam os re-

sultados diários obtidos para o teor de sólidos e as 

variáveis climáticas avaliados para os geotêxteis RT-

26, RT-16 e RT-31. Da mesma forma que nos ensaios 

anteriores, os resultados da fase de secagem para 

essa TAS apresentaram teores de sólidos semelhan-

tes, sendo de 14,9%, 14,8% e 15,7% para as mantas 

RT-26, RT-16 e RT-31, respectivamente. Até o tercei-

ro dia da fase de secagem, as condições climáticas 

favoreceram a perda de água do lodo, porém houve 

um retardo do percentual de sólidos no quarto dia, 

em virtude do evento de 52,6 mm de chuva distri-

buída entre as 13:00 h e as 18:00 h do dia anterior e 

entre as 00:00 h e as 01:00 h do dia da coleta.
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Figura 18 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-26 com TAS = 7,0 kg.m-2

Figura 20 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-31 com TAS = 7,0 kg.m-2

Figura 19 - Dados do teor de sólidos (%) e 
médias diárias das variáveis climáticas para 

RT-16 com TAS = 7,0 kg.m-2
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Deliberação Normativa Conjunta nº 01/2008, do 

Copam/CERH, e, portanto, necessitam de um tra-

tamento posterior, evitando impactos negativos 

nos cursos d’água.

Durante a fase de secagem do lodo retido na man-

ta, observou-se a importância da ação conjunta das 

variáveis climatológicas (temperatura, umidade am-

biente, orvalho, velocidade do vento, radiação solar 

e pluviosidade) na aceleração ou retardamento do 

processo de desidratação do lodo.  Neste trabalho, 

foi visto que o teor de sólidos do lodo durante o pro-

cesso de secagem não ultrapassou 20%, em razão 

do contexto climatológico, que não contribuiu de 

forma efetiva na evaporação da água presente na 

torta. Entretanto, a vantagem desse tipo de sistema 

em relação aos leitos de secagem convencionais está 

mais relacionada com a etapa de drenagem em que 

a qualidade do drenado é superior e, consideran-

do-se escala real, as áreas de implantação podem 

ser menores em função das elevadas TAS possíveis. 

Ressalta-se que devem ser conduzidos experimen-

tos com esse tipo de lodo em situações climáticas 

mais favoráveis, de forma que seja possível avaliar 

também a influência das características do lodo na 

eficiência final da fase de secagem.
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Resumo
Em tempos em que a redução da capacidade de abastecimento por meio das fontes naturais de água é 

constatada de maneira cada vez mais intensa e o consumo é cada vez maior, é imprescindível a aten-

ção para características como as perdas do sistema de distribuição e indicadores de desempenho que, 

quando em condições críticas, representam prejuízos de oferta para os consumidores e de faturamen-

to para as companhias de saneamento em todo o mundo. O cálculo do balanço hídrico e os indicado-

res de desempenho por meio de ferramentas de softwares é a forma mais ágil e eficaz de realizar uma 

auditoria. Existem diversos modelos disponíveis; por sua vez, a existência de tantos modelos pode se 

tornar uma dificuldade para o usuário na escolha de qual software é o mais adequado. Nesse contex-

to, o presente trabalho tem por objetivo analisar estudos das aplicações de alguns programas e esta-

belecer critérios de análise que auxiliem o usuário na seleção do modelo de avaliação do sistema de 

abastecimento de água (SAA). Os resultados obtidos foram coerentes com as expectativas iniciais e di-

recionam o usuário para critérios técnicos e funcionais na escolha do melhor software para seu estudo.  

Palavras-chave: Abastecimento de Água. Avaliação de Softwares. Critérios de Escolha. 

Abstract
In times when there is a reduction in supply capacity through natural sources of water and  the consumption is 

increasing, it is essential to pay attention to the features such as the losses of the distribution system and indi-

cators of performance. The losses represent deficiency in the supply for the consumers and billing to sanitation 

companies around the world. The calculation of the water balance and performance indicators through software 

tools is a more agile and effective way to perform an audit. Several models are available; in turn, the existence of 

so many models can become a difficulty for the user to choose the software which is the most suitable for  use. 

In this context, the present work aims to analyze the applications of some programs and to establish criteria of 

analysis that help the user in the selection of the evaluation model of the water supply system (SAA). The results 

were consistent with the initial expectations and direct the user to choosing the best software for their study. 

Keywords: Water Supply Systems. Water Loss. Software Evaluation. WB EasyCalc, Audit water.
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1 INTRODUÇÃO  
A utilização eficiente dos recursos naturais tem sido 

cada vez mais exigida, seja relativo à consciência 

ambiental de que as fontes são finitas e devem ser 

poupadas ao máximo, ou pelo aumento de deman-

da, gerando uma necessidade de oferta maior sem 

necessariamente aumentar a exploração dos re-

cursos. Tal cenário não é diferente nos sistemas de 

abastecimento de água brasileiros e internacionais, 

o que levou diversas companhias a se preocupar e 

desenvolver métodos de avaliações de desempenho 

de seus serviços e produtos, do ponto de vista técni-

co e financeiro. A comparação entre diferentes com-

panhias de saneamento, nacionalmente e interna-

cionalmente, era algo complicado, uma vez que os 

índices apurados pelas concessionárias eram muito 

característicos para cada entidade. Foi diante dessa 

situação que a International Water Association (IWA) 

reuniu uma força tarefa contando com diversos pro-

fissionais de todas as partes do mundo e desenvol-

veu um trabalho em que estabeleceu uma gama de 

indicadores padronizados, levando em consideração 

fatores locais que interferem diretamente na “equa-

lização” de cada índice do setor de abastecimento 

de água. Esse trabalho foi publicado no ano 2000 e 

deve servir de base para a avaliação do sistema de 

abastecimento como um todo, de maneira que au-

xilie as companhias de saneamento na busca pela 

eficiência da gestão com qualidade. Muitos soft-

wares foram desenvolvidos baseando-se nas reco-

mendações da IWA e estão disponíveis para utiliza-

ção na avaliação dos sistemas de abastecimento de 

água. Muitos estudos foram elaborados com esses 

softwares, o que permitiu uma comparação de ca-

racterísticas da aplicação dos mesmos e o estabele-

cimento de critérios de avaliação da funcionalidade 

e dos resultados que eles possibilitam. Em busca de 

agregar mais senso crítico sobre essas ferramentas, 

esta pesquisa foi elaborada.

2  OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi analisar aplicações, 

determinar critérios para escolha do usuário e hie-

rarquizar os principais softwares disponíveis para 

avaliação das perdas e indicadores de desempe-

nho em sistemas de abastecimento de água.

3 METODOLOGIA
Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre os 

programas mais referenciados na literatura e uti-

lizados pelas concessionárias de abastecimento, 

para avaliação de perdas e indicadores de desem-

penhos em sistemas de abastecimento de água ao 

redor do mundo. A pesquisa em artigos técnicos, 

trabalhos acadêmicos, teses e organizações de 

estudo sobre perdas no abastecimento eviden-

ciou um acervo de aplicações e serviu como ponto 

de partida para definição dos programas que se-

riam estudados. Foi identificado e analisado o em-

prego de sete diferentes softwares, em alguns ca-

sos com base de dados reais e outros de maneira 

hipotética. A Tabela 1 sintetiza as principais infor-

mações sobre cada modelo escolhido na pesquisa 

e suas respectivas fontes.
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 Tabela 1: Modelos de softwares avaliados.

 SOFTWARE  DESENVOLVEDOR  OBSERVAÇÕES  INFORMAÇÕES E 
DOWNLOAD

 BENCHLEAK  Water Research Commission 
(WRC)

Testado inicialmente em concessionárias de abastecimento na África 
do Sul com intuito de obter o consumo não faturado das empresas de 
saneamento, é um software de fácil acesso e que segue a metodologia de 
“melhores práticas” da IWA.

 www.wrc.org.za

 WATER AUDIT  American Water Works 
Association (AWWA)

 Software de edição do balanço hídrico e cálculo de alguns indicadores, 
possibilita uma classificação de 1 a 10 para cada dado de entrada, 
especificando sua confiança.

 www.awwa.org

 WB EASYCalc  Liemberger & Partners (L&P)

Mais difundido entre os trabalhos pesquisados, a empresa que o 
desenvolveu é  austríaca, independente, e presta diversos serviços para 
concessionárias de saneamento pelo mundo, inclusive o de auditoria 
de águas e apuração de indicadores de desempenho seguindo os 
procedimentos da IWA.

 www.liemberger.cc

 AQUALITE  Water Research Commission 
(WRC)

É uma espécie de atualização do BENCHLEAK, mais recente e com mais 
opções de indicadores. Também segue as premissas da IWA.  www.wrc.org.za

 SIGMA LITE
 Instituto Technologico del 
Agua-Valencia Polytechnic 

University (ITA-Valencia)

Programa baseado em todos os indicadores de desempenho estabelecidos 
pela IWA para o saneamento, as chances de erros nesse programa são 
bem reduzidas devido a sua sistemática de inserção de dados.

 www.sigma-lite.
software.informer.

com/2.0

 WDM  SCORECARD  Water Research Commission 
(WRC)

Difere dos outros softwares de avaliação do saneamento por não 
apresentar uma estrutura de inserção de dados de forma direta. O tipo 
de resultado apresentado  é baseado em um conjunto de perguntas e 
opções de respostas ponderadas submetidas ao usuário, que ao fim dos 
questionamentos oferecidos emite um spider diagram de avaliação das 
áreas críticas  da concessionária de abastecimento, fundamentado nas 
respostas  do usuário.

 www.wrc.org.za

 EURWB&PIcals
 International Leakage 

Management Support Services 
(ILMSS Ltda.)

Segue os procedimentos da IWA, é mais utilizado pelas empresas de 
saneamento da comunidade europeia, sua obtenção não é tão simples e 
necessita de uma solicitação de contato direto com o seu desenvolvedor. 
Alguns de seus recursos são pagos.

 www.leakssuite.com

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fixação dos critérios de avaliação para os softwares foi estabelecida de maneira subjetiva conforme ca-

racterísticas analisadas no estudo de suas aplicações, classificando-os em níveis básicos, intermediários e 

avançados. conforme explicitado na Tabela 2.

 Tabela 2: Classificação dos critérios em níveis

  NÍVEIS  CRITÉRIOS  OBSERVAÇÕES

  Básico

  Acessibilidade Esses critérios estão relacionados a características primárias que não 
têm influência nos resultados do modelo, representam informações de 
compreensão genérica dos softwares por parte do usuário.

  Uso Livre

 Plataforma Base

 Intermediário

  Manual de Utilização
 Os critérios intermediários traduzem aspectos de funcionalidade dos 
softwares que facilitam sua utilização, cooperando de forma positiva para 
alcance dos diagnósticos dos sistemas avaliados.

 Operação de Interface

 Alteração de Unidades

 Flexibilização de Idioma

 Avançado

 Base de Dados

Esses são os critérios fundamentais da pesquisa, que norteiam o usuário 
de forma mais completa sobre qual é o modelo mais adequado para suas 
avaliações.

 Limites de Confiança

 Indicadores de Desempenho

 Balanço Hídrico

 Avaliação do SAA

 Avaliação dos Resultados
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A Tabela 3 especifica características para cada critério considerado relevante para o usuário na avaliação 

dos modelos.

Tabela 3: Especificação dos critérios

 CRITÉRIOS  OBSERVAÇÕES

 Acessibilidade Relaciona-se à necessidade de cadastro em organizações, solicitação indireta 
do software a terceiros ou um simples download.

 Uso Livre Avalia se a obtenção do programa dispendia algum custo para o usuário.

 Plataforma Base Os softwares podem ser baseados em planilhas de Excel ou possuem uma 
programação diferenciada.

 Manual de Utilização Refere-se à  existência de um guia que facilite e agilize a operação do usuário.

 Operação de Interface Critério relacionado à facilidade de inserção de dados ou respostas  
proporcionadas pelo software de maneira simples  e prática.

 Alteração de Unidades Potencializa o uso do modelo e coopera para mitigar os erros de possíveis 
conversões de grandezas.

 Flexibilização de Idioma Analisa a facilidade de universalização do modelo com base nas possibilidades 
de alterações de idiomas para sua operação.

 Base de Dados

Verifica a necessidade de o usuário possuir uma base de dados do 
SAA; mesmo que fictícia, para inserir no modelo, ou se apenas com um 
entendimento completo do gereciamento do sistema de abastecimento é 
possível obter resultados.

 Limites de Confiança
Influenciam bastante na fidelidade dos resultados obtidos, pois a variação 
desses dados pode muitas vezes mascarar uma situação que não é a real 
do SAA.

 Indicadores de Desempenho Permitem uma análise qualitativa e comparativa das perdas e de outros 
aspectos do sistema. Balanço Hídrico

 Avaliação do SAA É um critério referente à existência de resultados da aplicação dos modelos e 
se os mesmos possibilitam uma análise do sistema

 Avaliação dos Resultados Indica os pontos de necessidade de melhoria com base nos resultados 
obtidos.

A forma de avaliação dos critérios de acessibilidade e operação de interface foi realizada considerando uma 

variação de níveis de dificuldade entre fácil, regular e dificil. Já para o critério relacionado aos indicadores  de 

desempenho avaliou-se a base de indicadores recomendados e utilizados pela IWA na avaliação de sistemas 

de abastecimento de água e os que são disponíveis pelos softwares. Os demais critérios foram avaliados em 

função de sua existência. As análises realizadas resultaram na Tabela 4, apresentada a seguir.

 Tabela 4: Avaliação de softwares de análise de perdas em SAA

  NÍVEIS  CRITÉRIOS  BENCHLEAK  WATER 
AUDIT

 WB 
EASYCalc  AQUALITE  SIGMA LITE  WDM  

SCORECARD  EURWB&PIcals

  Básico

  Acessibilidade  Fácil  Regular  Fácil  Fácil  Fácil  Regular  Regular

 Uso Livre  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

 Plataforma Base  Excel  Excel  Excel  -  -  -  Excel

 Intermediário

  Manual de Utilização  Sim  Não

 Operação de Interface  Regular  Fácil  Fácil  Regular  Fácil  Fácil  Regular

 Alteração de Unidades  Não  Sim  Não  Sim  Não  -  Não

 Flexibilização de Idioma  Não  Não  Sim  Não  Não  Não  Não

 Avançado

 Base de Dados  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  Sim

 Limites de Confiança  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  -  Não

 Indicadores de 
Desempenho  Sim  Sim  Sim  Sim  Todos  Não  Sim

 Balanço Hídrico  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  Não  Sim

 Avaliação do SAA  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

 Avaliação dos Resultados  Não  Sim  Sim  Não  Não  Não  Não
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A aplicação do método de avaliação dos crité-

rios considerando-os em níveis foi satisfatória 

por ponderar a importância do grupo que funda-

menta os resultados dos softwares analisados. A 

avaliação de cada modelo com base no grupo dos 

critérios avançados, já que este é de maior impor-

tância na avaliação do sistema por estar relacio-

nado diretamente ao seu diagnóstico, evidenciou 

os modelos Water Audit e WB EasyCalc, confir-

mando a realidade de preferência de utilização, 

principalmente para edição do balanço hídrico e 

apuração de alguns indicadores de desempenho, 

na maioria das pesquisas analisadas.

5 CONCLUSÃO
Avaliando os resultados obtidos das análises das 

aplicações dos modelos, os critérios pontuados 

e as avaliações desses critérios para cada sof-

tware, conclui-se que o estudo proporciona ao 

usuário uma ferramenta objetiva e eficaz para 

escolher qual o modelo mais adequado para seus 

estudos com base nos seus objetivos, restrições e 

dados disponíveis. 
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Júlio César Penereiro*/ Vanessa Fernanda Vick Garcia

Detecção de tendências hidroclimáticas 
interanual na bacia do rio São Francisco
Detection of interannual hydro-climate trends in the  
São Francisco river basin

Resumo
No presente trabalho realizaram-se análises estatísticas da variabilidade anual das temperaturas mínima, 

média e máxima, das precipitações pluviométricas e dos índices de vazão ao longo da bacia do rio São Fran-

cisco. Procurou-se identificar, por meio de testes estatísticos, pontos de mudança no comportamento hidro-

lógico e climático em séries temporais. Utilizaram-se a Análise de Regressão Linear e os testes não paramétri-

cos de Mann-Kendall e de Pettitt. Trabalhou-se com as medições realizadas pela Agência Nacional de Águas, 

em 24 localidades, e pelo Instituto Nacional de Meteorologia, em 15 localidades. Os resultados, apresentados 

em forma de gráficos, tabelas e mapas, confirmam que a maioria das localidades avaliadas não registrou ten-

dências climáticas, em particular na precipitação. As análises dos dados de vazão não revelam tendências nas 

localidades do montante da Barragem de Sobradinho. Contudo, foram observadas tendências em todas as lo-

calizações da jusante dessa barragem a partir de 1986. Essa data é próxima do início de operação dessa barra-

gem, o que pode ser o indício de uma das causas para a mudança ambiental verificada naquela região do Brasil. 

Palavras-chave: Análises de tendências. Mudanças ambientais. Bacia hidrográfica. 

Abstract

In the present work,  a statistical analysis was performed, considering the annual variability of minimum, 

average and maximum temperatures, rainfall and flow rates in Sao Francisco river basin. Using statistical 

tests, we aimed to identify changing points in both the hydrologic and climatic behaviours of the time se-

ries. Linear Regression Analysis and Mann-Kendall and Pettitt nonparametric tests were applied. The ob-

servations were made by the National Water Agency, in 24 localities, and the National Institute of Mete-

orology, in 15 localities. The results, presented in the form of graphs, tables and maps, confirmed that 

most of the evaluated localities did not record climate trends, particularly in precipitation. The analysis 

of flow data did not show trends in localities upstream Sobradinho Dam. However, trends for all locations 

downstream Sobradinho Dam after 1986 were observed. This date is close to the start of the dam oper-

ation, what may represent one of the causes for the environmental changes verified in that Brazilian region. 

Keywords: Trends analysis. Environmental changes. Watershed.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a década de 1980, por meio de métodos cien-

tíficos, os estudos que indicam as possibilidades de 

variação no clima em nível regional e global vêm 

despertando interesses na comunidade acadêmica, 

científica e no público em geral. No que concerne aos 

aspectos científicos, o Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) é o órgão mundial que está encarregado 

de apoiar e divulgar, por meio de relatos e trabalhos 

científicos, as avaliações do clima e os cenários de 

mudanças climáticas para o futuro.

Apesar da existência de muitas controvérsias a res-

peito da influência humana sobre o clima terrestre, 

o Quarto e Quinto Relatórios Científicos do IPCC, nas 

siglas IPCC-AR4 (MEEHL et al., 2007) e IPCC-AR5 (TO-

LEDO, 2013; IPCC, 2016), respectivamente, apresen-

tam evidências de variações dos parâmetros climáti-

cos desde meados da década de 1970, sendo possível 

afirmar inequivocamente que uma parte da variabili-

dade do clima seja uma consequência do atual aque-

cimento global observado. As principais conclusões 

extraídas desses dois relatórios sugerem com grau 

superior a 90% de confiabilidade, que o aquecimen-

to global das últimas cinco décadas é causado pelas 

atividades antropogênicas. Nesse sentido, as evidên-

cias de mudanças nos regimes das temperaturas e 

precipitações são frequentemente apontadas como 

consequência da interferência dos seres humanos no 

ambiente, especialmente devido a desmatamentos, 

queimadas, emissões de gases de efeito estufa e par-

tículas de aerossóis, além da crescente urbanização 

sem planejamento e o uso do solo de forma inadequa-

da (MARENGO, 2007). Não obstante essas interferên-

cias, sabe-se que o ciclo hidrológico de um rio, ou de 

uma bacia hidrográfica, é um processo complexo que 

também é influenciado em suas características físicas 

pelo clima local, assim como pelas atividades huma-

nas no seu entorno (ZHENMEI et al., 2008).

Considerando o acelerado desenvolvimento urba-

no e agroindustrial ocorrido nas últimas décadas 

no Brasil, em particular em várias partes das regiões 

Norte e Nordeste, esse fenômeno socioeconômico 

tem provocado a degradação dos recursos hídricos 

dessas regiões, tanto nos aspectos quantitativos 

como qualitativos. Essa degradação vem ocorrendo, 

principalmente, devido ao uso da água e do solo sem 

um gerenciamento adequado e à quase ausência de 

tratamento do esgoto urbano e industrial (GROPPO 

et al., 2005). Além desses fatores, as queimadas, em 

conjunto com a poluição e, consequentemente, a 

destruição da mata ciliar, em médio e longo prazo, 

podem degradar e diminuir a capacidade de arma-

zenamento de água da sub-bacia que lhe pertence, 

alterando o regime de vazão dos rios ali existentes 

(ANA, 2013). Constata-se, portanto, que as matas 

ciliares participam de processos vitais para a manu-

tenção dos recursos hídricos, sendo por isso impor-

tante a proteção e preservação dos remanescentes 

de vegetação no que tange uma largura mínima de 

30 m das margens de um determinado rio, além do 

escoamento da água em decorrência das chuvas 

precipitadas em bacias hidrográficas.

Os estudos sobre alterações nos padrões climáticos 

locais e regionais em bacias hidrográficas são tam-

bém de fundamental importância para verificar o 

comportamento desses sistemas ao longo dos anos. 

Essa conduta possibilita uma melhor compreensão 

desses sistemas ambientais para realizar previsões 

visando ao planejamento dos recursos de água por 

meio de reservatórios para o abastecimento de cida-

des, irrigação para agricultura, geração de energia 

elétrica, dentre outros (ANA, 2013).

Uma maneira de estudar o clima local e regional en-

globa análises nas variabilidades dos parâmetros 

climatológicos, particularmente aquelas medidas 

relacionadas às séries temporais de temperatu-

ras, precipitações, umidade relativa do ar e pressão 

atmosférica. Do ponto de vista matemático, para 

realizar estudos confiáveis envolvendo as variáveis 

climáticas é necessário aplicar e analisar métodos 

estatísticos paramétricos e não paramétricos, que 

possam fornecer informações relevantes para a 
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análise de variabilidades, investigação de tendên-

cias climáticas e, eventualmente, de outras variá-

veis relacionadas, como é o caso de vazões em rios 

(ALEXANDRE et al., 2010). Nesse sentido, métodos 

não paramétricos, como os de Mann-Kendall e de 

Pettitt, são frequentemente empregados, pois, se-

gundo Sansigolo e Nery (2000), eles possuem um 

maior embasamento estatístico para modelos teó-

ricos de descrição climática, apesar das dificuldades 

no estabelecimento da existência de tendências sig-

nificativas devido à grande variabilidade natural das 

medidas meteorológicas.

A detecção de tendência tem sido amplamente utili-

zada por meio de métodos estatísticos (BACK, 2001; 

GROPPO et al., 2005; MORAES et al. 1995; ALEXAN-

DRE et al., 2010; PENEREIRO et al., 2016; entre ou-

tros). Contudo, não há na literatura estudos utilizan-

do métodos não paramétricos em séries temporais 

climáticas e hidrológicas observadas em locais na 

região da bacia hidrográfica do rio São Francisco. É 

nessa vertente que o presente artigo foi direcionado.

2 OBJETIVOS
Foram investigados, por meio de análises explora-

tórias de séries temporais, índices anuais das tem-

peraturas (mínima, média e máxima), precipitação 

pluviométrica e vazão nas regiões pertencentes à 

bacia hidrográfica do rio São Francisco, uma das 

mais importantes das regiões Sudeste e Nordeste 

do Brasil, devido aos seus aspectos socioeconômi-

co e ambiental. O estudo visou analisar a variabili-

dade anual ao longo de cada série temporal de pa-

râmetros hidrológicos e climáticos observados em 

localidades da referida bacia. Por meio desse pro-

cedimento, foi possível identificar pontos de mu-

dança brusca no comportamento de uma determi-

nada série durante o período em que foi observada 

e, por meio de análises estatísticas, determinar a 

ocorrência de tendências. Para tanto, emprega-

ram-se métodos estatísticos paramétricos e não 

paramétricos. Os resultados das aplicações desses 

testes, em particular os de Mann-Kendall e de Pet-

titt, possibilitaram confeccionar mapas relativos às 

distribuições de tendências para cada variável hi-

droclimática em questão e, a partir desses proce-

dimentos, avaliar as possíveis influências de ações 

antropogênicas e naturais ao longo referida bacia.

3 METODOLOGIA
3.1 Área de estudo e descrição  
dos dados utilizados

O curso principal do rio São Francisco, mostrado 

na Figura 1, tem 2.814 km de extensão no sentido 

sul-norte, com nascente no município de São Roque 

de Minas (MG) e a foz no Oceano Atlântico, entre os 

estados de Alagoas e Sergipe, onde se observa uma 

vazão média anual de 2.980 m3s-1. Essa bacia está 

dividida em quatro unidades hidrográficas: Alto São 

Francisco (ASF), que se estende desde sua nascente 

na Serra da Canastra, em São Roque de Minas (MG), 

até a cidade de Pirapora (MG), Médio São Francisco 

(MSF), que vai de Pirapora (MG) até Remanso (BA), 

Submédio São Francisco (SMSF), que se estende de 

Remanso (BA) até Paulo Afonso (BA) e Baixo São 

Francisco (BSF), que vai de Paulo Afonso (BA) até sua 

foz no Oceano Atlântico. Além do São Francisco, os 

principais rios da região são: das Velhas (689 km), 

Grande (502 km), Verde Grande (458 km), Paracatu 

(448 km), Urucuia (381 km), Paramirim (345 km), Pa-

jeú (333 km), Preto (315 km) e Jacaré (297 km). A ba-

cia hidrográfica possui uma área total de drenagem 

estimada em 619.544 km2, o que corresponde a 8% 

do território nacional, influenciando os habitantes 

de 409 cidades que se inserem dentro do denomi-

nado vale do São Francisco (Codevasf, 2015).

O clima dessa bacia é caracterizado como semiá-

rido, abrangendo 57% do referido território hidro-

gráfico, possuindo uma temperatura média entre 

23oC e 27oC. Trata-se de uma região vulnerável e 

sujeita a períodos críticos de prolongadas estia-

gens, que apresenta várias zonas geográficas e di-

ferentes índices de aridez, resultado de baixa plu-

viosidade e alta evapotranspiração, fazendo com 

que o rio São Francisco desempenhe um importan-

te papel na região Nordeste do Brasil (MMA, 2006).
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destacando os locais das estações do INMET e da ANA.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a população total na região hi-

drográfica do São Francisco, no ano de 2010, era de 

14,3 milhões de habitantes, sendo que a população 

urbana representava 77,0%. A densidade popula-

cional média na bacia é de 22,4 hab/km2, igual à 

média brasileira (IBGE, 2016).

A bacia do São Francisco tem uma potência hi-

droelétrica instalada de aproximadamente 

11.000 MW, distribuídos principalmente nas usi-

nas de Três Marias, Queimado, Sobradinho, Ita-

parica, Complexo Paulo Afonso e Xingó. Juntas, 

essas usinas representam a principal fonte de 

energia para o Nordeste brasileiro. Não obstante, 

as usinas de Três Marias, Sobradinho e Itaparica 

se destacam por terem um papel fundamental 

na regularização das vazões do rio São Francisco 

(Codevasf, 2015).

Neste trabalho foram usadas as médias diárias con-

tidas nas séries temporais observadas em localida-

des distribuídas ao longo do rio São Francisco. Para 

tanto, utilizaram-se as observações diárias das va-

riáveis relacionadas à precipitação pluviométrica 

anual (Prec.), temperatura mínima anual (T-mín.), 

temperatura média anual (T-méd.) e temperatura 

máxima anual (T-máx.) de 15 cidades cujos dados 

estão disponibilizados no Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET, 2016), além da vazão média 

anual (Vaz.) observada em 24 localidades disponi-

bilizadas no endereço eletrônico da Agência Nacio-

nal de Águas (ANA, 2015). Na Figura 1 destacam-se 

as posições aproximadas das estações meteoroló-

gicas e hidrológicas cujos dados observados foram 

utilizados neste trabalho (estação do INMET, em le-

tra e círculo vermelho; estação da ANA, em número 

e quadrado preto). As informações básicas dessas 

estações, tais como as coordenadas geográficas, 

altura em relação ao nível do mar e o período de 

cada série temporal trabalhada, estão apresenta-

das na Tabela 1, para estações da ANA, e na Tabela 

2, para estações do INMET.

Figura 1 - Percurso do rio São Francisco e de seus principais afluentes,  
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Tabela 1 - Relação dos locais com as estações medidoras da ANA.

# Local Estação Lat. (°) Long. (°) Período (anos)

1 Vargem Bonita (MG) 40025000 -20,33 -46,37 1954-2015

2 Iguatama (MG) 40050000 -20,17 -45,72 1935-2015

3 Moema (MG) 40070000 -19,78 -45,48 1967-2015

4 Abaeté (MG) 40100000 -19,28 -45,29 1958-2015

5 Três Marias (MG) 41020002 -18,19 -45,25 1957-2015

6 Buritizeiro (MG) 42210000 -16,66 -45,08 1959-2015

7 Pirapora (MG) 41135000 -17,37 -44,94 1968-2015

8 São Romão (MG) 43200000 -16,37 -45,07 1953-2015

9 São Francisco (MG) 42000000 -15,95 -44,87 1935-2015

10 Pedras Maria da Cruz (MG) 44290002 -15,61 -44,40 1973-2015

11 Manga (MG) 44500000 -14,76 -43,93 1937-2015

12 Carinhanha (BA) 45298000 -14,30 -43,76 1932-2015

13 Bom Jesus Lapa (BA) 45480000 -13,26 -43,44 1941-2015

14 Sítio do Mato (BA) 46035000 -12,87 -43,38 1969-2015

15 Paratinga (BA) 46105000 -12,70 -43,23 1977-2015

16 Ibotirama (BA) 46150000 -12,18 -43,22 1954-2015

17 Morpará (BA) 46360000 -11,56 -43,28 1954-2015

18 Juazeiro (BA) 48020000 -9,41 -40,50 1932-2015

19 Sta. Maria da Boa Vista (PE) 48290000 -8,81 -39,82 1977-2015

20 Belém S. Francisco (PE) 48590000 -8,63 -39,24 1977-2015

21 Piranhas (AL) 49330000 -9,63 -37,76 1979-2015

22 Pão de Açúcar (AL) 49370000 -9,75 -37,45 1959-2015

23 Traipu (AL) 49660000 -9,97 -37,00 1977-2015

24 Propriá (SE) 49705000 -10,21 -36,82 1977-2015

Tabela 2 - Relação dos locais com as estações medidoras do INMET.

# Cidade Estação Lat. (°) Long. (°) Alt. (m) Período (anos)

A Bambuí (MG) 83582 -20,03 -46,00 661,27 1986-2015

B Bom Despacho (MG) 83533 -19,71 -45,36 695,00 1981-2015

C Pompéu (MG) 83570 -19,21 -45,00 690,91 1972-2015

D Pirapora (MG) 83483 -17,35 -44,91 505,24 1961-2015

E Januária (MG) 83386 -15,45 -44,36 473,71 1976-2015

F Carinhanha (BA) 83408 -14,28 -43,76 450,18 1990-2015

G Bom Jesus da Lapa (BA) 83288 -13,26 -43,41 439,90 1986-2015

H Barra (BA) 83179 -11,08 -43,16 401,58 1986-2015

I Remanso (BA) 82979 -9,63 -42,10 400,51 1986-2015

J Petrolina (PE) 82983 -9,36 -40,46 370,46 1991-2015

K Cabrobó (PE) 82886 -8,51 -39,33 341,46 1992-2015

L Paulo Afonso (BA) 82986 -9,36 -38,21 252,69 1986-2015

M Água Branca (AL) 82989 -9,28 -37,90 605,34 1986-2015

N Pão de Açúcar (AL) 82990 -9,75 -37,43 19,10 1995-2015

O Propriá (SE) 83097 -10,19 -36,86 19,92 1992-2015

Revista DAE92

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



Caso houvesse falhas nas observações diárias de 

uma determinada série temporal, optou-se pela 

utilização do cálculo da média com grau três, isto 

é, calculando a média dos três dias anteriores ou 

posteriores, se os mesmos também não estives-

sem com esses erros. Se as falhas fossem de um 

período de tempo maior que três dias, realizava-

se uma média entre os três mesmos meses de 

anos anteriores ou posteriores, conforme cada 

caso específico. De forma análoga, analisou-se 

para as séries anuais. Se ocorressem falhas de três 

anos ou mais, eliminar-se-iam os dados anterio-

res a essas falhas, restando uma série de período 

menor que a original, porém de maior consistên-

cia de dados para serem tratados estatisticamen-

te. No entanto, esses procedimentos não foram 

aplicados às observações de precipitações, em 

particular nos períodos úmidos. Dessa maneira, 

cada localidade tratada apresentou um período 

de estudo diferenciado, como fica evidenciado na 

última coluna das Tabelas 1 e 2.

Nas Tabelas 3 e 4 encontram-se as características 

das séries anuais utilizadas neste estudo, obser-

vadas nas estações da ANA e do INMET, respecti-

vamente. Nessas tabelas destacam-se, para cada 

estação medidora, os valores mínimo, máximo, 

médio e o desvio padrão de cada série temporal. 

Diante de todas as informações contidas nessas 

tabelas, chamam atenção os índices médios de 

chuvas (Tabela 4) que estão entre 513,69±153,85 

mm _em Petrolina (PE), na região do SMSF_ e 

1427,39±229,87 mm _em Bambuí (MG), na re-

gião do ASF-_, assim como as vazões médias 

anuais (Tabela 3) que se encontram entre os va-

lores 8,67±2,30 m3s-1 _em Vargem Bonita (MG), 

na região do ASF_ e 2445,43±672,56 m3s-1 _em 

Ibotirama (BA), na região do MSF. De acordo com 

Haas e Guetter (2003), a bacia do São Francisco foi 

caracterizada por uma redução das vazões médias 

entre o período de 1972-1998, embora a diferen-

ça não tenha sido significativa, com 95% de con-

fiança, nos postos analisados por esses autores.

Tabela 3 - Características das séries de vazões médias anuais utilizadas neste estudo para medidas observadas pela ANA.

# Estação Mínimo Máximo Médio Desvio-padrão

1 Vargem Bonita (MG) 5,311 15,276 8,668 2,303

2 Iguatama (MG) 50,408 228,275 106,823 31,359

3 Moema (MG) 89,656 375,417 174,341 51,499

4 Abaeté (MG) 98,342 472,083 228,730 70,699

5 Três Marias (MG) 351,163 1677,485 675,705 227,007

6 Buritizeiro (MG) 655,552 2173,215 1183,352 271,352

7 Pirapora (MG) 420,180 1956,178 846,779 271,820

8 São Romão (MG) 818,646 3448,453 1610,885 515,417

9 São Francisco (MG) 930,045 3992,975 1945,673 617,311

10 Pedras M. da Cruz (MG) 1083,772 3934,285 2058,894 601,310

11 Manga (MG) 985,502 3732,005 2007,877 595,188

12 Carinhanha (BA) 1073,755 4056,296 2184,211 648,812

13 Bom Jesus Lapa (BA) 1136,756 4032,583 2170,604 624,765

14 Sítio do Mato (BA) 1330,599 4312,236 2415,220 652,444

15 Paratinga (BA) 1282,541 4355,235 2438,230 723,003

16 Ibotirama (BA) 1326,386 4410,395 2445,433 672,562

17 Morpará (BA) 1371,968 4343,778 2364,898 666,500

18 Juazeiro (BA) 1516,719 4624,743 2445,004 741,083

19 Sta. Maria B. Vista (PE) 1504,150 4676,668 2321,408 795,193

20 Belém S. Francisco (PE) 1504,738 4686,035 2358,986 788,473

21 Piranhas (AL) 1312,810 4437,178 2162,061 838,566

22 Pão de Açúcar (AL) 1334,871 4574,475 2343,528 754,566

23 Traipu (AL) 1568,839 4833,629 2441,025 861,327

24 Propriá (SE) 1416,885 4515,751 2318,219 753,838

Tabela 4 - Características das séries climáticas anuais utilizadas neste estudo para cada variável observada pelo INMET.
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# Cidade Série Mínimo Máximo Médio Desvio-padrão

A Bambuí (MG)

T-Mín. 13,709 16,323 14,638 0,518
T-Méd. 19,773 22,842 21,636 0,522
T-Máx. 27,754 29,768 28,764 0,466

Precip. 970,500 2046,700 1427,391 229,871

B Bom Despacho (MG)

T-Mín. 13,471 17,169 15,592 1,334

T-Méd. 21,702 23,563 22,634 0,508

T-Máx. 28,381 31,059 29,680 0,701

Precip. 892,900 1831,200 1367,670 238,616

C Pompéu (MG)

T-Mín. 14,971 18,319 16,619 0,747

T-Méd. 21,733 24,372 23,081 0,633

T-Máx. 28,202 30,900 29,460 0,684

Precip. 820,500 1717,000 1240,389 215,147

D Pirapora (MG)

T-Mín. 16,406 19,295 18,170 0,679

T-Méd. 22,758 25,720 24,511 0,639

T-Máx. 29,111 32,214 30,876 0,697

Precip. 515,556 2707,367 1095,945 359,905

E Januária (MG)

T-Mín. 17,507 19,102 18,282 0,345

T-Méd. 24,048 29,833 25,085 1,011

T-Máx. 29,372 32,805 31,362 0,739

Precip. 538,559 1564,600 952,797 232,477

F Carinhanha (BA)

T-Mín. 17,818 20,652 19,480 0,681

T-Méd. 24,421 26,986 25,797 0,621

T-Máx. 31,734 33,319 32,382 0,453

Precip. 307,200 1121,900 764,312 191,079

G Bom Jesus da Lapa (BA)

T-Mín. 18,556 20,930 20,017 0,511

T-Méd. 25,531 27,323 26,416 0,457

T-Máx. 31,027 33,818 32,590 0,615

Precip. 457,300 1150,000 787,161 182,297

H Barra (BA)

T-Mín. 19,242 20,930 20,134 0,425

T-Méd. 25,700 27,667 26,782 0,432

T-Máx. 32,143 34,404 33,373 0,526

Precip. 288,800 895,500 653,829 164,555

I Remanso (BA)

T-Mín. 20,507 23,014 21,740 0,591

T-Méd. 26,143 27,961 26,959 0,385

T-Máx. 30,336 34,736 32,030 0,384

Precip. 188,500 2546,000 690,787 310,452

J Petrolina (PE)

T-Mín. 20,698 23,017 21,949 0,532

T-Méd. 25,881 29,198 27,103 0,534

T-Máx. 30,747 36,468 32,212 0,846

Precip. 141,100 944,400 513,689 153,851

K Cabrobó (PE)

T-Mín. 19,707 23,055 21,624 0,581

T-Méd. 21,791 28,913 26,599 1,120

T-Máx. 30,231 33,518 31,930 0,684

Precip. 134,000 2770,500 579,372 369,099

L Paulo Afonso (BA)

T-Mín. 20,475 22,608 21,392 0,480

T-Méd. 25,731 28,039 26,696 0,441

T-Máx. 30,781 33,469 32,002 0,516

Precip. 190,600 2423,633 585,841 305,975

M Água Branca (AL)

T-Mín. 18,104 20,405 19,084 0,451

T-Méd. 23,059 25,270 23,727 0,423

T-Máx. 27,333 30,135 28,406 0,520

Precip. 471,000 1428,600 990,115 250,200

N Pão de Açúcar (AL)

T-Mín. 21,004 23,162 22,221 0,468

T-Méd. 26,480 28,972 27,947 0,433

T-Máx. 31,914 34,782 33,298 0,731

Precip. 269,900 982,300 587,619 139,843

O Propriá (SE)

T-Mín. 20,802 22,334 21,758 0,333

T-Méd. 23,862 27,239 26,401 0,592

T-Máx. 30,471 32,179 31,124 0,362

Precip. 633,000 1663,500 940,944 206,705
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De posse dos dados observados, os mesmos foram 

organizados e tratados em planilhas do aplicativo 

Microsoft Office Excel, o que possibilitou a realização 

dos cálculos visando detectar a ocorrência de uma 

tendência e a variabilidade dos parâmetros hidrocli-

máticos de interesse, além da geração de gráficos e 

a realização de análises estatísticas acuradas.

3.2 Procedimentos e testes  
estatísticos utilizados

Com o intuito de avaliar previamente o compor-

tamento de série temporal anual associada a uma 

determinada variável, realizou-se o cálculo das 

médias móveis, empregando ordem cinco aos da-

dos. Posteriormente, visando diminuir as influên-

cias de possíveis flutuações, trabalhou-se com a 

suavização dos dados usando a proposta vincula-

da por Sello (1999), aplicando a equação (1):

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= ∑

+

−=
−+

2

2
332

1
6
1 n

ni
nnin VVVV 	     Equação (1)

Nesta equação, ( nV 	   ) representa o valor médio de 

uma determinada variável em estudo para o i-ési-

mo ano ( iV 	   ).

Em seguida, aplicou-se a análise de regressão li-

near aos pontos das médias móveis e suavizada, 

sendo em cada caso ajustada a linha de tendência 

da variável em análise. Nesse ajuste, calculado pelo 

método dos mínimos quadrados, considerou-se a 

série de dados pela variável  Y 	   no tempo t 	   , de 

forma que neste procedimento utilizou-se a equa-

ção da reta da tendência ( ( ) bxaY += 	   ), onde  

tx = 	    e “ a ” e “ b ” são os coeficientes angular e 

linear da reta ajustada, respectivamente. No caso 

de a  > 0 diz-se que a variabilidade é crescente; 

para a  < 0 a variabilidade é dita decrescente e 

quando a  ≈ 0 interpreta-se que não há variabilida-

de significativa no parâmetro trabalhado. Ao reali-

zar esse procedimento para cada série temporal, o 

valor do poder do ajuste ( 2R ) é calculado, além do 

intervalo de confiança (IC) em 95% acima e abaixo 

do valor estimado do coeficiente angular da reta de 

regressão. De posse dos valores de IC de uma de-

terminada série em análise, foi possível verificar se 

os coeficientes “ a ” e “ b ” foram determinados de 

forma correta e se “ a ” é significativamente dife-

rente de zero (FREUND, 2006).

Na sequência, empregou-se o teste não paramé-

trico de Mann-Kendall, que é utilizado para ava-

liar a significância de uma tendência (SNEYERS, 

1975). Nesse teste considera-se que, na hipótese 

de estabilidade de uma série, a sucessão de valo-

res ocorre de forma independente e a distribuição 

de probabilidade deve permanecer sempre a mes-

ma (série aleatória simples). Assim, como descre-

veu Moraes et al. (1995), considerando uma série 

temporal  iY  com  N  termos, sendo Ni ≤≤1 	   , o 

procedimento consiste em realizar a soma  nt  do 

número de termos im  da série, relativo ao valor   

iY  cujos termos precedentes ( ij < ) são inferio-

res ao mesmo ( ij YY < ). Para séries com grande 

número de termos ( N ), sob a hipótese nula ( 0H  

) de ausência de tendência,  nt  apresentará uma 

distribuição normal com média e variância dada, 

segundo Back (2001), respectivamente pelas 

equações (2) e (3):

( )
4
1)( −

=
NNtE n 	    Equação (2)

( )( )
72

521)( +−
=

NNNtVar n 	     Equação (3)

Testando a significância estatística de  nt  para 

a hipótese nula, usando um teste bilateral,  

esta pode ser rejeitada para grandes valores da 

estatística  )( ntU , fornecida pela equação (4) 

(BACK, 2001):
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( )( )
( )n
nn

n tVar
tEttU −

=)( 	      Equação (4)

O valor da probabilidade 1α 	   é calculado por meio 

de uma tabela de distribuição normal reduzida, de 

forma que ( )( )ntUUprob >=1α 	  . Sendo  0α 	   o 

nível de significância do teste, a hipótese nula é 

aceita se  01 αα > 	   . Caso a hipótese nula seja re-

jeitada, implicará na existência de tendência sig-

nificativa, com o sinal da estatística )( ntU  indi-

cando se a tendência é decrescente ( 0)( <ntU ) ou 

então crescente ( 0)( >ntU ).

O ponto de início de uma mudança na série pode 

ser estimado aplicando-se o mesmo princípio 

à série inversa. Assim, no sentido inverso da sé-

rie temporal original, ao partir do valor  Ni =  

até 1=i , gera-se a estatística inversa )(*
ntU . A 

intersecção das duas curvas estatísticas )( ntU  
e   )(*

ntU  corresponde ao ponto aproximado de 

mudança de tendência. Entretanto, isso só é sig-

nificativo caso esse ponto ocorra dentro do inter-

valo de significância bilateral, isto é, entre  65,1− 	   
e 96,1+ 	  , correspondentes a 10,00 =α 	   (em 10%) e   

05,00 =α 	   (em 5%), respectivamente (BACK, 2001).

No teste de Pettitt, o procedimento adotado verifi-

ca se duas amostras tYYY ,...,, 21   e   Ttt YYY ,...,, 21 ++  
são provenientes de populações idênticas (PET-

TITT, 1979). A estatística ),( Ttu  faz uma contagem 

do número de vezes que um membro da primei-

ra amostra é maior que um membro da segun-

da amostra, o que, de acordo com Moraes et al. 

(1995), pode ser escrito por meio da equação (5):

( )∑ −+=
=

−
T

j
jiTtTt YYuu

1
),1(),( sgn 	   	  	  	  	  	  	   Tt  ,,..2= 	      Equação (5)

na qual:  ( ) 1sgn =x 	   	  	  	  	   para  0>x ; ( ) 0sgn =x 	     para  0=x  

e  ( ) 1sgn −=x 	   para 0<x  .

A partir dessa prerrogativa, a estatística  ),( Ttu  é 

então calculada para valores de Tt ≤≤1 	  . Na se-

quência, obtém-se a estatística ( )tK 	    calculan-

do o máximo valor absoluto de  ),( Ttu . É a estatís-

tica   ( )tK 	  que possibilita localizar o ponto em que 

houve a mudança brusca na média da série tem-

poral. Para isso, segundo, o nível de significância é 

avaliado por intermédio da equação (6):

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

⋅−

⋅≅ )(
6

23

2

2 TT
tK

ep 	  
	  

  Equação (6)

O ponto de mudança brusca é aquele no qual o 

valor de  t  ocorre para o máximo (ou mínimo) va-

lor de ( )tK 	   , obtido por meio da inversão da equa-

ção anterior, o que resulta na equação (7):

( )
6

2ln 23

.

TTp
Kcrit

+⋅⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−

±= 	  

	  

 Equação (7)

Nesse teste, os níveis de significância da mudança 

foram calculados para 5% e 10% do valor de .critK    

(BACK, 2001).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Optou-se por apresentar apenas alguns resulta-

dos em forma de gráficos exploratórios das séries 

temporais trabalhadas, visando à identificação de 

características e peculiaridades das mesmas, além 

da realização de interpretação estatística. Com-

plementando esses gráficos, foram elaboradas 

tabelas que resumem as informações obtidas nas 

análises estatísticas de uma determinada variável 

climatológica ou hidrológica para cada localidade. 

Em seguida, baseadas nesses resultados, discus-

sões são desencadeadas à luz dos possíveis pro-

cessos que levaram às detecções de tendências. 
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4.1 Aplicações de testes paramétricos

Como comentado anteriormente, com o intuito 

de avaliar apenas o comportamento de uma sé-

rie temporal, primeiramente calcularam-se as 

médias móveis e a suavização dos dados. Dessa 

maneira foi possível realizar uma primeira análise 

de tendência com boa precisão, obtendo-se, por 

meio de gráficos, como os da Figura 2, os ajustes 

das médias móveis e suavizadas e as respectivas 

equações desses ajustes, além das determinações 

do coeficiente angular (a), dos seus intervalos de 

confiança (IC) e do poder do ajuste (R2) de cada sé-

rie reduzida. Ao lado direito dos gráficos da Figura 

2 encontram-se a equação da reta e o poder do 

ajuste, estando em cor vermelha as informações 

para o ajuste realizado com as médias móveis e 

em cor preta as médias suavizadas de cada série.

A Figura 2a mostra que a reta ajustada apresentou 

coeficiente angular positivo ( a 	  > 0), o que indica 

um aumento na T-mín. para a cidade de Pirapora 

(MG) entre 1961 e 2015, enquanto a reta ajusta-

da na Figura 2b revela um comportamento estável  

( a 	    ≈ 0) do índice de T-máx. em Remanso (BA) en-

tre 1961 e 2015. Verifica-se que a reta ajustada 

para o índice de Vaz. do rio São Francisco na loca-

lidade de Pão de Açúcar (AL) entre 1959 e 2015 

acusou uma diminuição ( a 	  < 0), como pode ser 

constatado no gráfico da Figura 2c.

Da quarta à sexta coluna da Tabela 5 apresen-

tam-se os resultados de todos os parâmetros ao 

aplicar o método da regressão linear usando os 

dados suavizados do levantamento realizado nas 

séries climáticas (T-mín., T-máx., T-méd. e Prec.). 

De forma análoga, da terceira à quinta coluna da 

Tabela 6 estão apresentados os ajustes dos dados 

hidrológicos (Vazão). Nessas colunas estão indica-

dos os correspondentes valores de ( a 	  ), de (R2 ) e 

(IC-95%). Como podem ser constatadas em ambas 

as tabelas, o valor do coeficiente angular ( a 	  ) para 

cada série temporal tratada está entre o mínimo e 

máximo do intervalo de confiança (IC), indicando 

uma correta determinação desse coeficiente em 

cada caso abordado.

Respeitando o período da série temporal de cada 

localidade, uma análise da Tabela 5 revela que, 

entre as 15 estações trabalhadas do INMET, gran-

de parte das séries acusou aumento ( a 	   > 0), sen-

do a T-máx., T-méd. e Prec. com dez casos cada. A 

T-mín. foi a grandeza que acusou maior número 

de ocorrências, com 12 registros. A quantidade 

de série temporal que acusou diminuição ( a 	  < 0) 

foi: T-mín., T-máx. e T-méd. com dois casos cada, 

enquanto a Prec. acusou cinco ocorrências. Para 

aqueles casos em que a grandeza não acusou 

variabilidade significativa ( a 	  ≈ 0) foram registra-

dos: três casos para as T-máx. e T-méd., apenas 

um caso para a T-mín. e nenhum caso para Prec. 

Por outro lado, a Tabela 6 mostra que nos dados 

de Vaz., do total das 24 estações trabalhadas da 

ANA, apenas em quatro locais situados no esta-

do de Minas Gerais foram registrados aumentos  

( a 	  > 0) dessa grandeza (Iguatama; Abaeté; Três 

Marias e São Romão). Nas outras 20 localidades 

tratadas foram inferidas diminuições ( a 	  < 0) des-

se índice hidrológico.

Em relação à qualidade dos ajustes efetuados, 

quanto mais próximo da unidade o índice R2, me-

nor a dispersão dos dados e, consequentemente, 

melhor o ajuste efetuado. As informações conti-

das nas tabelas apresentaram um amplo intervalo 

de valores, estando entre 0,0001 (para T-méd. na 

cidade de Barra, BA) e 0,9700 (para T-mín. em Pi-

rapora, MG), o que atesta a ampla diversificação 

dos dados aqui tratados. Quanto ao valor de IC, 

que indica a probabilidade do coeficiente angular 

de uma variável encontrar-se no intervalo inferior 

e superior calculado de 95% dos dados, os valores 

dependem da variável que está sendo tratada. Por 

conta disso há uma grande distribuição de inter-

valos de IC revelados nas Tabelas 5 e 6.
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Figura 2 - Regressão linear aplicada às medições de: (a) T-mín. para Pirapora, MG; (b) T-máx. para Remanso, BA e (c) Vaz. 
do rio São Francisco na localidade de Pão de Açúcar, AL.

Embora as análises de regressão representem 

possibilidades de eventuais variabilidades das 

séries temporais tratadas, os intervalos de con-

fiança empregados para esse tipo de análise 

tornam-se limitados. Portanto, torna-se inviável 

decidir se determinada série sofre ou não ten-

dência, e a partir de quando isso passou a ocor-

rer. Por conta disso, empregaram-se os métodos 

estatísticos não paramétricos de Mann-Kendall 

e de Pettitt.
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4.2 Aplicações de testes não paramétricos

No tocante às aplicações dos testes não paramétri-

cos, alguns exemplos de gráficos a eles relacionados 

são mostrados na Figura 3. Os gráficos dessa figura 

apresentam linhas horizontais tracejadas e ponti-

lhadas que indicam os intervalos (para o teste de 

Mann-Kendall) e os níveis (para o teste de Pettitt) de 

confiança de ±5% a ±10%, respectivamente.

No teste de Mann-Kendall, uma tendência é 

dita significativa quando os valores absolutos 

de  )( ntU  são maiores que os intervalos de con-

fiança e o início dessa tendência pode ser iden-

tificado pela intersecção das curvas  )( ntU  (em 

traçado contínuo) e  )(*
ntU  (em traçado ponti-

lhado), representadas na parte inferior dos gráfi-

cos da Figura 3. Isso, porém, deve ocorrer dentro 

dos valores críticos dos intervalos de confiança 

(SNEYERS, 1975). No entanto, no teste de Pettitt, 

que está apresentado na parte superior dos grá-

ficos da mesma figura, como dito antes, o ponto 

de mudança brusca de ( )tK 	  , tomado em módulo, 

ocorre quando este for maior que os limites crí-

ticos estabelecidos de 5% e 10%. Essa condição, 

porém, deixa de ser verdadeira quando os valores 

que estão em seguida ao valor crítico oscilam em 

intervalos próximos ao valor máximo. Nessa situa-

ção, o último valor do intervalo de oscilação indica 

o ponto de início da tendência (PETTITT, 1979).

Com a finalidade de estabelecer um critério que 

expresse os resultados dos dois testes em questão, 

utilizou-se a seguinte convenção: o sinal (+)(+) para 

uma tendência positiva confirmada entre 5% e 10% 

dos níveis dos intervalos de confianças; o sinal (+) se 

for acima de 10% do nível do intervalo de confiança, 

de maneira análoga: os sinais (–)(–) e (–) para ten-

dência negativa confirmada, respectivamente. Caso 

não houvesse condições de confirmar tendência, 

um sinal de interrogação (?) foi adotado para o teste 

empregado à série temporal. Essa convenção está 

contida nas Tabelas 5 e 6, onde estão apresentados 

os resultados inferidos após a aplicação dos testes 

estatísticos discutidos anteriormente.

Na sequência são apresentados e analisados na 

Figura 3 os casos dos comportamentos inferidos 

para os dados de três séries climáticas nas cidades 

de Cabrobó (PE), Bom Despacho (MG) e Propriá (AL).

Ao analisar o comportamento da T-mín. medida em 

Cabrobó, os testes de Mann-Kendall e Pettitt (Figu-

ra 3a) confirmam o registro de tendência positiva 

(+)(+) a partir de 1997, pois as curvas estatísticas 
)( ntU  e  )(*

ntU  cruzaram-se entre os intervalos 

de confianças nessa data e o ponto de mudança 

brusca da curva ( )tK 	  , ocorreu ao cruzar os limi-

tes críticos estabelecidos de 5% e 10% com   .critK  
também em 1997. O comportamento da T-méd. 

(Figura 3b) para a cidade de Bom Despacho reve-

lou uma tendência negativa (–)(–) a partir de 1997. 

Isso se verificou porque também as curvas   )( ntU  e  

)(*
ntU  do teste de Mann-Kendall se cruzaram en-

tre os intervalos de confianças na data de 1998, ao 

passo que o ponto de mudança brusca de ( )tK 	   do 

teste de Pettitt ocorreu ao cruzar os limites críticos 

estabelecidos de 5% e 10% em 1997.

No entanto, esses mesmos testes não paramétricos 

aplicados à série de Prec. na cidade de Propriá não 

confirmaram tendência, como pode ser notado na 

Figura 3c. Nesse caso, ocorreram vários cruzamen-

tos das curvas do teste de Mann-Kendall entre os 

intervalos de confiança e, além disso, a curva ( )tK 	   
de Pettitt em nenhum momento cruzou os limites 

críticos de 5% e 10%, descartando qualquer possi-

bilidade de tendência dessa série temporal.

Os gráficos da Figura 4 revelam os mesmos testes 

não paramétricos para as séries de vazão média 

anual no rio São Francisco. No gráfico inferior da 

Figura 4a é mostrado o comportamento do teste 

de Mann-Kendall aplicado à localidade de Morpa-

rá (BA), indicando vários cruzamentos das curvas 

estatísticas. Entretanto, a curva do teste de Pet-

titt (gráfico superior da Figura 4a) não cruzou os 

limites críticos estabelecidos de 5% e 10%. Esses 

resultados indicam ausência de tendência signifi-

cativa da vazão medida naquele local.
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Para as séries temporais das cidades de Juazeiro 

(BA) e Traipu (AL), Figura 4b e 4c, respectivamen-

te, os gráficos resultantes da aplicação dos testes 

de Mann-Kendall e de Pettitt revelaram tendências 

negativas de nível (–)(–) confirmadas em ambas lo-

calidades. Essas tendências tornaram-se significa-

tivas a partir de 1986, pois em cada caso, ao aplicar 

o teste de Mann-Kendall, ocorreu uma intersecção 

das curvas )( ntU  e  )(*
ntU  entre os níveis de sig-

nificâncias de ±5% a ±10%. Adicionalmente, a cur-

va da estatística   no teste de Pettitt também cruzou 

os níveis de significância de ±5% a ±10% do valor 

calculado para .critK , confirmando a ocorrência da 

“quebra” na série temporal em 1986.

Tabela 5 - Resultados das análises de regressão linear pela suavização dos dados e os testes não paramétricos inferidos 
para as variáveis climáticas medidas pelo INMET.

# Cidade Série a R2 IC (95%) Mann-Kendall Pettitt Tendência

A Bambuí (MG)
(1972-2015)

T-Mín. +0,0213 0,8360 +0,0176/+0,0250 (+)(+)1993 (+)(+)1991 (+)(+)1991
(1972-2015) +0,0321 0,8688 +0,0272/+0,0371 (+)(+)1993 (+)(+)1992 (+)(+)1992

T-Máx. +0,0299 0,8768 +0,0255/+0,0343 (+)(+)1993 (+)(+)1993 (+)(+)1993

Precip. +6,5641 0,7846 +5,2061/+7,9221 (+)(+)2004 (?) (?)

B Bom Despacho (MG)
(1981-2015)

T-Mín. –0,1659 0,9527 –0,1843/–0,1477 (–)(–)1998 (–)(–)1997 (–)(–)1997

(1981-2015) –0,0536 0,9266 –0,0610/–0,0461 (–)(–)1998 (–)(–)1997 (–)(–)1997

T-Máx. +0,0598 0,9460 +0,0527/+0,0669 (+)(+)1996 (+)(+)1997 (+)(+)1997

Precip. +2,0424 0,2719 +0,3876/+3,6972 (?) (?) (?)

C Pompéu (MG)
(1972-2015)

T-Mín. +0,0545 0,9452 +0,0493/+0,0597 (+)(+)1993 (+)(+)1993 (+)(+)1993

(1972-2015) +0,0462 0,9485 +0,0419/+0,0505 (+)1996 (+)(+)1993 (+)(+)1993

T-Máx. +0,0417 0,9636 +0,0385/+0,0449 (?) (+)(+)1992 (?)

Precip. +1,5122 0,0522 –1,0309/+4,0553 (?) (?) (?)

D Pirapora (MG)
(1961-2015)

T-Mín. +0,0390 0,9700 +0,0368/+0,0413 (?) (+)(+)1989 (?)

(1961-2015) +0,0393 0,9338 +0,0359/+0,0427 (+)1988 (+)(+)1985 (+)(+)1985

T-Máx. +0,0382 0,8704 +0,0334/+0,0431 (+)(+)1992 (+)(+)1992 (+)(+)1992

Precip. –1,3874 0,0637 –3,1336/+0,3589 (?) (?) (?)

E Januária (MG)
(1976-2015)

T-Mín. +0,0134 0,8276 +0,0107/+0,0160 (+)(+)1985 (?) (?)

(1976-2015) +0,0225 0,6151 +0,0148/+0,0302 (+)(+)1995 (+)1992 (+)1992

T-Máx. +0,0500 0,9490 +0,0450/+0,0550 (+)(+)1993 (+)(+)1992 (+)(+)1992

Precip. –0,1709 0,0013 –2,2089/+1,8670 (+)(+)1984 (?) (?)

F Carinhanha (BA)
(1977-2015)

T-Mín. +0,0486 0,8412 +0,0335/+0,0672 (+)(+)2009 (?) (?)

(1977-2015) +0,0304 0,7325 +0,0146/+0,0547 (+)(+)1994 (+)(+)1994 (+)(+)1994

T-Máx. –0,0182 0,8501 –0,0232/–0,0126 (?) (?) (?)

Precip. +7,8403 0,6848 +3,5382/+13,2716 (+)(+)1994 (?) (?)

G
Bom Jesus da Lapa 

(BA)
(1986-2015)

T-Mín. +0,0204 0,7388 +0,0121/+0,0277 (+)(+)1994 (+)(+)1994 (+)(+)1994

(1986-2015) +0,0156 0,8049 +0,0110/+0,0202 (?) (?) (?)

T-Máx. +0,01883 0,7079 +0,0116/+0,0261 (?) (?) (?)

Precip. +1,3838 0,1073 –1,0068/+3,7743 (?) (?) (?)

H Barra (BA)
(1986-2015)

T-Mín. +0,0120 0,6369 +0,0066/+0,0175 (+)(+)2008 (?) (?)

(1986-2015) –0,0001 0,0001 –0,0079/+0,0077 (–)(–)1994 (?) (?)

T-Máx. –0,0013 0,0089 –0,0093/+0,0067 (?) (?) (?)

Precip. +4,2145 0,5482 +1,9219/+6,5071 (?) (?) (?)

I Remanso (BA)
(1961-2015)

T-Mín. +0,0231 0,8879 +0,0204/+0,0257 (?) (+)(+)1987 (?)

(1961-2015) +0,0067 0,3885 +0,0039/+0,0094 (+)(+)2004 +)(+)1997 (?)

T-Máx. +0,0046 0,1042 +0,0002/+0,0089 (?) (–)(–)1984 (?)

Precip. –6,7890 0,7555 –8,0581/–5,5211 (–)(–)1985 (–)(–)1983 (–)(–)1983

J Petrolina (PE)
(1963-2015)

T-Mín. +0,0287 0,8861 +0,0409/+0,0072 (+)(+)1989 (+)(+)1984 (?)

(1963-2015) +0,0226 0,9384 –0,0014/+0,0427 (?) (+)(+)1979 (?)

T-Máx. +0,0211 0,8099 +0,0447/+0,0069 (+)(+)1987 (+)(+)1984 (+)(+)1984

Precip. –0,1577 0,0147 –0,1876/–0,1279 (–)(–)1984 (–)(–)1984 (–)(–)1984

K Cabrobó (PE)
(1961-2015)

T-Mín. +0,0226 0,9027 +0,0202/+0,0251 (+)(+)1997 (+)(+)1997 (+)(+)1997

(1961-2015) +0,0294 0,9115 +0,0264/+0,0324 (?) (+)(+)1982 (?)

T-Máx. +0,0298 0,9155 +0,0268/+0,0328 (?) (+)(+)1981 (?)

Precip. +1,5695 0,0847 -3,2640/+0,4251 (?) (?) (?)
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Tabela 5 - Resultados das análises de regressão linear pela suavização dos dados e os testes não paramétricos inferidos 
para as variáveis climáticas medidas pelo INMET. (continuação)

# Cidade Série a R2 IC (95%) Mann-Kendall Pettitt Tendência

L Paulo Afonso (BA)
(1961-2015)

T-Mín. +0,0277 0,7897 +0,0230/+0,0324 (+)(+)1981 (+)(+)1983 (+)(+)1983

(1961-2015) +0,0205 0,8062 +0,0172/+0,0238 (+)(+)1983 (+)(+)1983 (+)(+)1983

T-Máx. +0,0138 0,7886 +0,0115/+0,0161 (+)(+)1984 (+)1983 (+)1983

Precip. –7,6609 0,7121 –9,2606/–6,0614 (–)(–)1980 (–)(–)1986 (?)

M Água Branca (AL)
(1976-2015)

T-Mín. +0,0122 0,4873 +0,0068/+0,0176 (+)(+)1980 (+)(+)1995 (?)

(1976-2015) +0,0064 0,0030 +0,0001/+0,0120 (+)(+)1980 (+)1981 (+)1981

T-Máx. –0,0014 0,0029 –0,0122/+0,0095 (?) (?) (?)

Precip. +6,3119 0,8219 +5,0444/+7,5794 (?) (?) (?)

N Pão de Açúcar (AL)
(1977-2015)

T-Mín. –0,0048 0,1845 –0,0189/–0,0092 (?) (+)(+)1991 (?)

(1977-2015) –0,0114 0,6887 –0,0221/–0,0008 (+)(+)1980 (?) (?)

T-Máx. –0,0227 0,7947 –0,0388/–0,0067 (+)(+)1985 (+)(+)1986 (+)(+)1986

Precip. +15,3336 0,9478 +10,3375/+20,3297 (+)2003 (+)2003 (+)2003

O Propriá (SE)
(1977-2015)

T-Mín. +0,0185 0,9298 +0,0162/+0,0208 (+)1987 (+)(+)1987 (+)(+)1987

(1977-2015) +0,0257 0,7370 +0,0189/+0,0325 (+)(+)1987 (+)(+)1987 (+)(+)1987

+0,0252 0,9436 +0,0225/+0,0279 (+)1990 (+)(+)1996 (?)

Precip. +9,2009 0,8625 +7,5767/+10,8250 (+)(+)1999 (?) (?)

Tabela 6 - Resultados das análises de regressão linear pela suavização dos dados e os testes não paramétricos medidos 
para o índice de vazão em estações medidoras da ANA.

# Estação a R2 IC (95%) Mann-Kendall Pettitt Tendência

1 Vargem Bonita (MG)
(1954-2015) –0,0247 0,2942 –0,0362/–0,0132 (–)(–)2001 (?) (?)

2 Iguatama (MG)
(1935-2015) +0,1125 0,0490 –0,0112/+0,2362 (?) (?) (?)

3 Moema (MG)
(1967-2015) –1,1584 0,3969 –1,6814/–0,6353 (–)(–)1998 (?) (?)

4 Abaeté (MG)
(1958-2015) +0,2798 0,0458 –0,1231/+0,6825 (?) (?) (?)

5 Três Marias (MG)
(1957-2015) +0,3039 0,0015 –2,3859/+2,9937 (?) (?) (?)

6 Buritizeiro (MG)
(1959-2015) –1,0461 0,0169 –3,5929/+1,5006 (?) (?) (?)

7 Pirapora (MG)
(1968-2015) –5,8842 0,3552 –8,7885/–2,9800 (?) (+)1977 (?)

8 São Romão (MG)
(1953-2015) +2,1200 0,0202 –2,2599/+6,4999 (–)(–)1999 (+)1977 (?)

9 São Francisco (MG)
(1935-2015) –3,2265 0,0600 –6,4148/–0,0379 (?) (?) (?)

10 Pedras M. da Cruz (MG)
(1973-2015) –27,9938 0,8239 –33,2109/–22,7768 (?) (?) (?)

11 Manga (MG)
(1937-2015) –3,1140 0,0675 –6,0529/–0,1753 (?) (?) (?)

12 Carinhanha (BA)
(1932-2015) –6,1509 0,2013 –9,1384/–3,1636 (?) (?) (?)

13 Bom Jesus Lapa (BA)
(1941-2015) –0,5391 0,0015 –4,2292/+3,1509 (+)(+)1949 (?) (?)

14 Sítio do Mato (BA)
(1969-2015) –31,1199 0,7522 –37,7799/–24,4598 (–)(–)1992 (–)(–)1986 (?)

15 Paratinga (BA)
(1977-2015) –37,4491 0,7804 –46,2317/–28,6665 (–)(–)1986 (–)(–)1986 (–)(–)1986

16 Ibotirama (BA)
(1954-2015) –11,5589 0,2274 –17,9550/–5,1629 (–)(–)1995 (–)(–)1986 (?)

17 Morpará (BA)
(1954-2015) –6,5135 0,0927 –12,6318/–0,3951 (–)(–)1991 (?) (?)

18 Juazeiro (BA)
(1932-2015) –12,8478 0,4898 –16,0453/–9,6504 (–)(–)1986 (–)(–)1986 (–)(–)1986

19 Sta. Maria B. Vista (PE)
(1977-2015) –45,1980 0,8508 –53,5659/–36,8301 (–)(–)1986 (–)(–)1986 (–)(–)1986

20 Belém S. Francisco (PE)
(1977-2015) –43,6119 0,7992 –53,2784/–33,9454 (–)(–)1986 (–)(–)1986 (–)(–)1986

21 Piranhas (AL)
(1979-2015) –39,2619 0,7466 –49,9310/–28,5928 (–)(–)1983 (–)(–)1986 (–)(–)1986

22 Pão de Açúcar (AL)
(1959-2015) –30,0009 0,6470 –37,0819/–22,9198 (–)(–)1987 (–)(–)1986 (–)(–)1986

23 Traipu (AL)
(1977-2015) –50,7872 0,7910 –62,3286/–39,2458 (–)(–)1985 (–)(–)1986 (–)(–)1986

24 Propriá (SE)
(1977-2015) –41,1339 0,7908 –50,4884/–31,7795 (–)(–)1985 (–)(–)1986 (–)(–)1986
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Figura 3 -Estatísticas de Mann-Kendall (inferior e em preto) e Pettitt (superior em vermelho) para as localidades:  
(a) Cabrobó, PE; (b) Bom Despacho, MG e (c) Propriá, AL.

Figura 4 -Estatísticas de Mann-Kendall (inferior e em preto) e Pettitt (superior em vermelho) para as localidades:  
(a) Morpará, BA; (b) Juazeiro, BA e (c) Traipu, AL.
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4.3 Mapas de tendências hidroclimáticas

No intuito de detalhar os resultados obtidos, levan-

do-se em consideração todas as localidades anali-

sadas ao longo do rio São Francisco pelos testes não 

paramétricos, decidiu-se elaborar mapas relativos 

às distribuições de tendências, que estão mostra-

dos na Figura 5, para cada variável tratada. Como 

comentado antes, é relevante destacar que a maior 

parte da região onde se localiza a bacia do São Fran-

cisco é semiárida (MMA, 2006), apresentando tem-

peraturas elevadas durante todo o ano, pequena 

variação térmica (entre 2oC e 3oC) e baixos índices 

pluviométricos (inferiores a 900 mm anuais).

Nas Figuras 5a, 5b e 5c encontram-se as distribui-

ções de tendências das temperaturas, onde se per-

cebe que algumas cidades apresentam tendências 

crescentes (+)(+), sendo identificados: seis casos 

para T-mín. (40,0%); oito casos para T-méd. (53,0%) 

e sete casos para T-máx. (47,0%). Para tendência po-

sitiva (+), dois casos (Januária, MG, e Água Branca, 

AL) foram identificados na T-méd., e somente um 

caso (Paulo Afonso, BA) foi encontrado na T-máx. 

Tendências negativas com nível (–)(–) para as T-mín. 

e T-méd. foram registradas em Bom Despacho (MG).

A Figura 5d revela que duas cidades, Petrolina (PE) e 

Pão de Açúcar (AL), apresentaram tendência positiva 

(+)(+) e (+), respectivamente, na variável Prec., o que 

corresponde a 13,0% do total de localidades anali-

sadas. Apenas a cidade baiana de Remanso acusou 

tendências negativas no índice de chuvas com nível 

(–)(–), correspondendo a 7% das estações do INMET 

aqui tratadas. Todos os outros 12 municípios não re-

gistraram quaisquer indícios de tendências na Prec. 

nos períodos tratados.

A situação hidrológica revela-se bem diferente da 

climática, como pode ser testemunhado pela espa-

cialização das tendências dos índices de vazão no 

vale do rio São Francisco, mostrada na Figura 5e. Não 

obstante, existem nesse vale usinas hidrelétricas em 

operação, de montante para jusante, a saber: Três 

Marias; Sobradinho; Itaparica (Luis Gonzaga); Moxotó 

(Apolônio Sales); Paulo Afonso 1, 2 e 3; Paulo Afonso 

4 e Xingó. Como comentado anteriormente, dessas 

usinas apenas Três Marias, Sobradinho e Itaparica 

possuem reservatórios de regularização para controle 

dos recursos hídricos das diferentes regiões por onde 

percorre o rio São Francisco (Codevasf, 2015).

Examinando em detalhes a Figura 5e, assim como 

as medições contidas na Tabela 6, pode-se destacar 

que não houve ocorrência de tendência no índice de 

vazão ao longo do rio desde a nascente até a Eclusa 

de Sobradinho, com exceção dos dados medidos no 

município de Paratinga (BA), que acusaram tendên-

cia negativa (–)(–) a partir de 1986. Após a referida 

barragem, isto é, distante cerca de 40 km a mon-

tante das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), 

registrou-se tendência negativa (–)(–) em todas as 

sete estações medidoras da ANA aqui avaliadas es-

tatisticamente a partir de 1986.

Os resultados aqui apresentados não são meras 

coincidências e requerem uma avaliação mais apro-

fundada das suas causas. Em princípio, pode-se jul-

gar que a referida barragem teve influência sobre o 

fluxo d’água do rio, como também foi identificado 

por Martins et al. (2011), no estudo sobre o impacto 

causado pela usina hidroelétrica de Sobradinho.

Com extensão aproximada de 320 km, uma super-

fície de espelho d’água de 4.214 km2 e uma capa-

cidade de armazenamento de 34,1 bilhões de m3 na 

cota máxima operativa normal de 392,5 m, a Barra-

gem de Sobradinho teve a conclusão das obras e o 

enchimento do reservatório em 1979, constituindo 

a partir de então um grande lago artificial no sertão 

nordestino, o que garante, juntamente com o Re-

servatório de Três Marias, uma vazão regularizada 

de 2.060 m3s-1 em períodos de estiagem. A partir de 

março de 1982, com a entrada em operação de to-

das as turbinas da usina para atingir a potência glo-

bal, juntamente com o início de operação da eclusa 

para a navegação fluvial, após nove anos, o Reserva-

tório de Sobradinho consolida sua concepção inicial 

(MARTINS et al., 2011).
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Deve-se reconhecer que o lago formado por Sobra-

dinho cumpre bem seu papel como regularizador do 

deflúvio do rio São Francisco, porém ele criou um 

grande problema no que se refere à conservação de 

recursos hídricos à sua jusante, visto que está inseri-

do numa região de clima semiárido e sob constante 

influência de ventos alísios provenientes do sudeste. 

De acordo com Molion (2003), a estimativa de perda 

de água por evaporação, ao aplicar o método com-

binado de Penman-Monteith, reconhecido como o 

mais adequado para estimar a evapotranspiração 

(SMITH, 1991), atingiu valor médio anual de 460 

m3s-1 na cota normal de operação do referido lago. 

Esse valor estimado é próximo do obtido conside-

rando a diferença entre as vazões médias observa-

das do período 1980 a 1995 da estação medidora de 

Pão de Açúcar, cujo valor foi igual a 450 m3s-1, o que 

representa uma redução de 15% da vazão à jusante 

da Eclusa de Sobradinho (MOLION, 2003).

Ao analisar os mapas climatológicos das Figuras 

5a, 5b, 5c e 5d, observam-se cidades na região da 

Barragem de Sobradinho com tendências cres-

centes nas temperaturas T-mín. (Cabrobó, em 

1997; Paulo Afonso, em 1983 e Propriá, em 1987), 

T-méd. (Paulo Afonso, em 1983; Água Branca, em 

1981 e Propriá, em 1987) e T-máx. (Petrolina, em 

1984; Paulo Afonso, em 1983 e Pão de Açúcar, em 

1986), enquanto para o índice de chuvas se iden-

tificam locais com tendência decrescente (Re-

manso, em 1983 e Petrolina, em 1984) e crescente 

(Pão de Açúcar, em 2003). Por meio desses dados 

técnicos, julga-se que o clima regional também 

tenha se alterado com o tempo, culminando em 

menores índices de precipitação e maiores de 

temperaturas e evapotranspiração nessas cida-

des, o que acarretou na diminuição gradativa da 

vazão do rio desde a Barragem de Sobradinho até 

a foz, a 748 km do Oceano Atlântico, particular-

Figura 5 - Distribuição de tendências ao longo do rio São Francisco, como resultado dos testes não paramétricos para: 
(a) T-mín.; (b) T-méd.; (c) T-máx.; (d) Prec. e (e) Vazão média.
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mente devido às mudanças na evaporação pela 

presença do espelho d’água do lago artificial.

Esse decréscimo na vazão fez-se sentir a partir de 

1986, como revelam as quebras de tendências es-

tatísticas das localidades avaliadas e mostradas 

nas Tabelas 6, e na Figura 5e. Os resultados aqui 

mostrados indicam que o regime de vazões após a 

referida barragem até a região próxima à foz do rio 

São Francisco minimizou os efeitos de cheias. Essa 

redução das vazões pode também estar associada 

ao uso consuntivo da água (para fins de irrigação, 

abastecimento humano urbano, dessedentação 

animal, além dos abastecimentos industrial e ru-

ral) ou então com a forma como a evaporação da 

Barragem de Sobradinho ocorre no processo de 

reconstituição de vazões naturais. De qualquer 

maneira, essa diminuição no regime de vazões 

vem afetando negativamente as atividades das 

populações ribeirinhas, como a pesca, a agricultu-

ra e a navegação pluvial, em concordância com o 

que foi identificado por Holanda et al. (2009), por 

meio de relatos da população ribeirinha do rio São 

Francisco, em particular no estado do Sergipe.

5 CONCLUSÕES
1. Considerando as cinco variáveis hidroclimáticas 

abordadas, das 84 séries possíveis de serem anali-

sadas, 50 (o que corresponde a 60,0%) não indica-

ram quaisquer indícios de tendências significativas.

2. Das 34 tendências confirmadas (40,0% de toda 

amostra tratada), 33 ocorrências foram registra-

das nas duas últimas décadas do século XX, ou 

seja, em 97,0% de todos os eventos inferidos.

3. Identificaram-se tendências nas três séries de 

temperaturas medidas na cidade de Bom Despa-

cho (MG). Nesse caso específico, constataram-se 

tendências negativas (–)(–) a partir de 1997 para 

T-mín. e T-méd., além de tendência positiva (+)(+) 

para a T-máx. na mesma data. O mesmo ocorreu 

com a cidade de Bambuí (MG), que acusou ten-

dência positiva (+)(+) para T-mín. em 1991, T-méd. 

em 1992 e T-máx. em 1993, e para a cidade de 

Paulo Afonso (BA) que também registrou tendên-

cia positiva (+)(+) para T-mín., T-méd. e (+) T-máx., 

todas a partir de 1983.

4. Tendências negativas (–)(–) nos índices de chu-

vas foram registradas em Remanso (BA) e Petroli-

na (PE) a partir de 1983 e 1984, respectivamente. 

A cidade de Pão de Açúcar acusou tendência po-

sitiva de nível (+), mas somente a partir de 2003.

5. Registrou-se diminuição nos índices de vazão 

para todas as estações medidoras da ANA loca-

lizadas após a Barragem de Sobradinho a partir 

de 1986. Julga-se que esse fato está associado às 

condições climáticas daquela região hidrográfica, 

especialmente devido às ações das temperaturas 

e da evapotranspiração, além da formação dos 

reservatórios destinados às usinas hidroelétricas 

instaladas no rio São Francisco, que compõem o 

maior complexo energético do Nordeste brasi-

leiro. A construção desse complexo minimizou, 

devido ao espelho d’água formado, os efeitos de 

cheias após a barragem, mas vem afetando de 

forma negativa as atividades tradicionais das po-

pulações ribeirinhas que ali vivem.

6. As tendências que foram detectadas nos índices 

de vazão parecem não estar relacionadas a uma 

mudança definitiva nos padrões pluviométricos 

e não devem, necessariamente, estar associadas 

exclusivamente a uma mudança global do clima. 

Presume-se que as tendências negativas regis-

tradas a partir de 1986 em todas as localidades 

analisadas após a Barragem de Sobradinho sejam 

uma combinação de fatores de ordem antropogê-

nica e climática.

7. Os resultados aqui apresentados alertam para 

o cuidado que se deve ter ao apontar as possí-

veis causas de mudanças significativas nas séries 

hidrológicas e climáticas, tendo em vista a com-

plexidade em associar essas alterações com as 

variações naturais do clima e as influências antro-
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pogênicas. Apesar de todas as incertezas associa-

das às mudanças do clima e, consequentemente, 

aos impactos dessas possíveis alterações nas sé-

ries hidroclimáticas, como apresentado e discutido 

anteriormente, estudos nessa linha são relevantes 

e oportunos para auxiliar gestores de recursos hí-

dricos no cenário atual sobre o comportamento do 

meio ambiente de uma determinada região.
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Pedro Valle Salles/ Sonaly Cristina Rezende Borges de Lima

Caracterização do atendimento  
por redes de abastecimento de água  
em áreas rurais do Ceará: evidências 
do impacto da implantação do Sistema 
Integrado de Saneamento Rural (SISAR)
Characterization of the water supply systems attendance in  
rural areas in Ceara: evidence of the impact of the  
implementation of Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR)

Resumo
O presente artigo caracteriza o acesso às redes de abastecimento de água em áreas rurais do Ceará e bus-

ca identificar evidências do impacto do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) nesse mesmo con-

texto. Para tanto, esse trabalho conta com informações provenientes do banco de dados do próprio SISAR, 

assim como dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. É realizada uma análise descritiva das séries 

históricas do IBGE e do SISAR, evidenciando-se o marco de implantação do programa. A seguir, desenvol-

ve-se uma análise de regressão logística dos determinantes de presença de rede nos domicílios rurais do 

Ceará, no ano de 2010. Além de aspectos socioeconômicos e demográficos, evidencia-se que a existência 

do SISAR explica a presença de rede nas habitações rurais. São encontradas evidências de que o programa 

teve efeito positivo no que tange ao acesso à rede de abastecimento de água nas regiões rurais do Ceará. 

Palavras-chave: SISAR. Saneamento Rural. Abastecimento de Água. 

Abstract

This paper characterizes the water supply network access in rural areas in Ceara and aims to identify ev-

idence of the impact of Integrated Rural Sanitation (SISAR) in this context. For this purpose, this research 

reckons with SISAR data, as well as the 1991, 2000 and 2010 Demographic Brazilian Census. A descrip-

tive analysis of historical series from IBGE and SISAR is performed, showing the implementation of the 

program, and then a logistic regression analysis of the determinants of network presence in Ceara ru-

ral households in the year of 2010 is developed. Besides the socioeconomic and demographic aspects, the 

presence of SISAR proved to be an explanatory variable of network presence in rural dwellings. Evidence 

showed that the program had a positive effect in terms of access to water network in rural regions in Ceara. 

Keywords: SISAR. Rural sanitation. Water supply.
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1 INTRODUÇÃO
A região rural do Nordeste do Brasil é, historica-

mente, muito afetada pela falta de investimen-

tos públicos e, consequentemente, pela carência 

de serviços básicos de saneamento, dentre eles o 

abastecimento de água. De Acordo com Rezende; 

Heller (2008) e Hochman (1988), foi no início do 

século XX que se difundiu a necessidade de sanear 

os chamados Sertões do País.

Tendo em vista que problemas de gestão e plane-

jamento agravam as mazelas advindas da seca, é 

possível trazer à tona os focos principais do pre-

sente artigo: o Sistema Integrado de Saneamen-

to Rural do Ceará (SISAR-CE) e a conjuntura das 

áreas rurais do estado do Ceará, no que tange às 

formas de obtenção de água.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 

(IBGE, 2012), em todo o Brasil, cerca de 28% dos 

domicílios rurais são atendidos por rede geral 

com canalização interna de água, sendo as redes 

de distribuição ampliadas rumo às comunidades 

rurais que adotam a gestão comunitária dos siste-

mas. O SISAR, programa voltado para o abasteci-

mento de água em comunidades rurais no Estado 

do Ceará, vem, desde meados da década de 1990, 

ampliando a cobertura das redes de água nos do-

micílios rurais. Devido ao fato de o Brasil ser um 

país carente de soluções na área do saneamento 

rural, o SISAR pode surgir como um modelo a ser 

adotado em outras regiões do país, como forma 

de mitigar um histórico problema de saneamento.

O presente artigo objetiva investigar como se su-

cede a obtenção de água pelas populações rurais 

do Ceará e averiguar a relação entre a presença do 

Sistema SISAR e o aumento da cobertura de redes 

de água nos domicílios rurais do Estado. De posse 

dessas análises, é possível avaliar o desenvolvi-

mento das ações adotadas pelo SISAR e, também, 

aferir se esse modelo de gestão apresenta-se 

como uma boa alternativa para a distribuição da 

água nas regiões rurais do país.

Criado em 1995, por meio de uma parceria entre 

a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) 

e o Banco KfW – instituição de fomento alemã –, 

o SISAR é voltado para a assessoria no gerencia-

mento dos sistemas de distribuição de água – que 

são assumidos pelas próprias associações das co-

munidades rurais –, fornecendo-lhes apoio técni-

co e administrativo (SPINK, 2009; MELEG, 2012). 

O início de seu funcionamento foi na região de 

Sobral, sendo que apenas em 2001 o Programa se 

estendeu para as demais regiões do Ceará.

As metas principais do SISAR são: i) aumento dos 

níveis de cobertura de abastecimento de água por 

rede de distribuição; ii) educação e conscientiza-

ção da população sobre a importância de sua par-

ticipação no Programa; iii) participação comuni-

tária; iv) capacitação de recursos humanos, a fim 

de que estes sejam capazes de gerir o sistema; v) 

viabilidade econômica, financeira e administrati-

va dos sistemas (PRINCE, 1999).

A presença do SISAR nas comunidades está con-

dicionada a uma série de aspectos: i) à disponibi-

lidade de água; ii) às características geográficas, 

políticas e sociais locais; iii) à premissa de cobran-

ça de tarifas mensais de seus usuários, que devem 

estar predispostos a tal conduta; iv) à adequação 

das práticas e do sistema local ao padrão técnico 

do SISAR; v) à existência de um sistema de instala-

ções elétricas adequadas; vi) à existência de uma 

associação comunitária de usuários funcionando 

adequadamente e ao pagamento da taxa de filia-

ção (MELEG, 2012; PRINCE, 1999).

2 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 
RURAL DO CEARÁ
Atualmente, o SISAR encontra-se dividido em oito 

sub-bacias, como ilustra a Figura 1. Essa divisão 

engloba todos os municípios do Estado, apesar 

de nem todos participarem do Programa. As da-

tas presentes na Figura 1 representam o início das 

atividades em cada sub-bacia.
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Figura 1: Divisão administrativa do SISAR - CE

Fonte: Cagece (2009 apud MELEG, 2012).

A implantação do SISAR em uma comunidade é 

constituída de quatro fases principais:

• Organização Comunitária: imprescindível para a 

implantação do sistema. O presidente de tal asso-

ciação representa a comunidade nas assembleias 

do SISAR (CRUZ et al., 2014; PRINCE, 1999).

• Planejamento: a verba liberada pelos órgãos de 

fomento é administrada pela Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Agrário (CRUZ et al., 2014; 

PRINCE, 1999).

• Construção dos sistemas: realizada por empre-

sas privadas e supervisionada pela Cagece. Obras 

de transposição, adutoras e barragens ficam a 

cargo da Superintendência de Obras Hidráulicas 

(SOHIDRA). A cobrança e fiscalização dos recursos 

hídricos é de responsabilidade da Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) (CRUZ et 

al., 2014; PRINCE, 1999).

• Operação: a ser realizada por um operador volun-

tário da localidade em questão, que deve receber 

treinamento para realizar pequenas manutenções 

e relatar problemas maiores, esses solucionados 

por técnicos especializados do SISAR (CRUZ et al., 

2014; PRINCE, 1999).

A participação das associações comunitárias é 

indispensável para o funcionamento do Progra-

ma SISAR. Na assembleia geral das comunidades 

são escolhidos os membros dos conselhos admi-

nistrativos e fiscais. Ambos os conselhos são for-

mados por residentes das comunidades e por re-

presentantes da Cagece, do KFW, dos municípios 

envolvidos e da Secretaria Estadual de Infraes-

trutura do Ceará. O apoio técnico é provido por 

funcionários contratados pelo SISAR. O operador 

do sistema local e o pessoal voluntário são ori-

ginários das comunidades participantes (SPINK, 

2009). A Figura 2 apresenta a estrutura organiza-

cional do Programa SISAR.

Figura 2: Estrutura organizacional do SISAR

Assembleia Geral

Conselho Fiscal                                                           Auditoria Técnica

Conselho de Administração

Gerência Executiva

Gerente

Setor de Manutenção         Setor de Capacitação         Setor Comercial

Associações comunitárias filiadas

Fonte: Schweizer e Nieradtka (2001).

Um fator de destaque do Programa em relação a 

outros programas voltados para o saneamento é 

o dito empoderamento das comunidades. Empo-

derar incide no acréscimo da liberdade de esco-

lha, na possibilidade de moldar o próprio destino, 

o que aumenta a autoestima da população e abre 

novos caminhos para as comunidades. Popula-

ções historicamente desprovidas de empodera-

mento, quando sujeitas a essa transformação, 

passam a ter uma dose maior de domínio sobre 
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suas vidas, tomando decisões que alteram suas 

histórias de acordo com especificidades locais 

(NARAYAN, 2002).

3 METODOLOGIA
Utilizaram-se dados do SISAR e dos Censos De-

mográficos de 1991, 2000 e 2010. O processa-

mento desses dados foi realizado por meio de dois 

softwares, o Excel e o Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Inicialmente, os dados do 

IBGE relativos ao Estado do Ceará encontravam-

se separados em dois blocos de notas no formato 

txt, um com os dados referentes aos domicílios e 

outro às pessoas. Para leitura e organização dos 

mesmos foi necessária a formulação de sintaxe, 

onde se definiram as variáveis, bem como o tama-

nho e a posição por elas ocupadas. Obtiveram-se, 

então, dois bancos de dados, um de residências 

e outro de indivíduos, que posteriormente foram 

agrupados. 

Com os bancos de dados formulados no SPSS, par-

tiu-se para o trabalho com as variáveis dos dados 

dos três Censos. Oito variáveis foram utilizadas, 

criadas e/ou padronizadas para formulação desse 

estudo: quatro relacionadas ao chefe do domicílio 

(Sexo, Cor, Faixa Etária, Grau do último curso fre-

quentado); uma referente à faixa salarial domici-

liar; uma referente às sub-bacias do SISAR (define 

em qual das oito sub-bacias do SISAR, apresen-

tadas na Figura 1, o domicílio se encontra); duas 

referentes às formas de abastecimento de água: 

“Abastec” (diz respeito à maneira que determi-

nada residência tem acesso a água) e “Abastec1” 

(informa se a residência é atendida por rede de 

abastecimento de água ou não).

Criaram-se, no SPSS, análises de frequência para 

a variável “Abastec”, com o intuito de caracterizar 

o histórico das formas de acesso à água. Formu-

lou-se ainda uma estatística descritiva do tipo 

“Tabela de Referência Cruzada”, em que a variável 

“Abastec” foi cruzada com a variável “SISAR”. Ain-

da no SPSS, e com auxílio da variável “Abastec1”, 

realizou-se a Regressão Logística Binária, sendo 

essa a variável dependente enquanto outras seis 

representam as covariáveis (“Sexo”, “Cor”, “Faixa 

Salarial Domiciliar”, “Faixa Etária”, “Grau do Últi-

mo Curso Frequentado pelo Chefe” e “SISAR”).

Em relação à Regressão Logística Binária, a mes-

ma apresenta variável dependente com resposta 

binária – nesse caso a existência, ou não, de rede 

de abastecimento –, que se relaciona com as va-

riáveis aleatórias categóricas supracitadas. Nessa 

apreciação, trabalha-se com as chances de um 

determinado grupo apresentar rede de abasteci-

mento de água em relação ao seu grupo de refe-

rência. No caso da Tabela 3, essa chance é expres-

sa pela coluna “Exp (B)”; quando esse valor é, por 

exemplo, 1.479, isso significa que determinado 

grupo apresenta 47,9% a mais de chance de ter 

acesso à rede de abastecimento do que seu gru-

po de referência. Na maioria dos casos, o grupo de 

referência escolhido foi aquele em que a chance 

de encontrar água proveniente de rede era menor. 

Com relação à significância estatística, adotou-se 

um valor de 5%. 

Quando se quer estudar a probabilidade P da pre-

sença de saneamento no domicílio, não se modela 

o P, mas o seu logit. Isso ocorre porque P varia entre 

0 e 1, o que incorre em uma restrição que impos-

sibilita a interpretação dos resultados. Como o log 

de P e 1-P está entre -∞ e ∞, pode-se interpretar a 

presença do saneamento em termos de razões de 

chance (odds ratio), representada pelo logaritmo 

do quociente de P/(1-P), o que elimina a restrição 

anterior. A odds ratio da presença do saneamento 

pode ser descrita conforme a Equação 1 (HOSMER 

& LEMESHOW, 2000):

Odds ratio =  

	  
P(Y=j	  |	  z	  +	  1)/	  P(Y=k	  |	  z	  +	  1)	  

	  	  	  	  	  P(Y=j	  |	  z)/	  P(Y=k	  |	  z)	  
                                                 

(Equação1)

Revista DAE 111

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



A interpretação das razões de chance é obtida a 

partir dos logs para J-1 razões de probabilidades, 

ln(Pij/Pik) = ß’jzi, para  j=2,...,J-1.

A partir do modelo logístico binário é possível ve-

rificar os efeitos puros de variáveis demográficas, 

socioeconômicas, regionais e de gestão sobre a 

presença de redes de água nos domicílios, mensu-

rando-se a razão das chances de presença dessas 

redes em domicílios com características bem de-

finidas. Os achados relativos a essa análise podem 

trazer evidências sobre a melhor estratégia a ser 

seguida com o intuito de alcançar a universaliza-

ção do acesso.

A respeito dos dados fornecidos pelo SISAR, o 

banco de dados encontrava-se em arquivos de 

Excel. Foi necessária a normalização e o ajuste das 

tabelas, a produção dos gráficos e a análise dos 

resultados. Foi indispensável a divisão dos muni-

cípios de acordo com sua localização geográfica 

nas sub-bacias do Programa; tal divisão foi feita 

com utilização do software ArcGIS.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente foram analisadas as informações 

provenientes do banco de dados do SISAR. As Fi-

guras 3, 4 e 5 representam a evolução do progra-

ma, desde 1996, quando foi criado, até 2014, sen-

do que os dados de 2014 foram computados até 

o mês de outubro. A partir dos elementos acerca 

das localidades filiadas, pessoas atendidas e total 

de ligações à rede, pôde-se caracterizar a atuação 

histórica do SISAR na região. 

Figura 3: Série Histórica do Total de Localidades Filiadas ao SISAR - CE segundo as regiões administrativas do Programa
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Fonte dos dados básicos: SISAR (2014) 
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Figura 4: Série Histórica do Total de Pessoas Atendidas pelo SISAR - CE segundo  
as regiões administrativas do Programa
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Fonte dos dados básicos: SISAR (2014) 

Figura 5: Série Histórica do Total de Ligações de Rede do SISAR - CE segundo as regiões administrativas do Programa
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Fonte dos dados básicos: SISAR (2014) 
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Até 2001, o único SISAR em atividade era o da 

região de Sobral. Tal fato explica a tendência que 

essa sub-bacia apresenta de liderar os indicado-

res representados nas Figuras 4 e 5, em 2014. Na 

atualidade, o SISAR Sobral é o único que não ne-

cessita de auxílio financeiro externo.

O SISAR Crateús ocupava, em 2014, a primeira po-

sição no número de localidades filadas ao Progra-

ma. Sendo assim, infere-se que maiores investi-

mentos tanto em infraestrutura como em gestão 

foram recebidos por essa região. Percebe-se tam-

bém que o crescimento foi gradual nos três parâ-

metros avaliados, o que leva à conclusão de que os 

investimentos foram constantes. O Programa na 

sub-bacia de Quixadá apresenta comportamento 

semelhante ao de Crateús, com um crescimento 

aproximadamente constante nos três aspectos 

avaliados, tendo estado, em 2014, em terceiro lu-

gar em número de localidades filiadas, e em quar-

to, nos outros dois aspectos representados pelas 

Figuras 4 e 5.

O SISAR de Juazeiro do Norte apresenta um com-

portamento diferente. Até 2005 ele estava entre 

os últimos colocados em todos os quesitos, quan-

do passou a apresentar crescimento acelerado em 

seu desempenho – principalmente no número de 

localidades atendidas. Em 2014, esse SISAR assu-

miu a segunda posição no número de localidades 

atendidas e terceiro nas demais. Pode-se inferir 

que, a partir de 2006, maiores investimentos fo-

ram realizados nessa localidade, o que levou a um 

célere avanço do programa na região.

Os sistemas das demais sub-bacias – Acopiara, 

Fortaleza, Itapipoca e Russas – apresentaram de-

sempenhos mais modestos. Conclui-se que, nes-

sas localidades, o investimento e/ou a adesão dos 

municípios ao SISAR foi menor. Isso, contudo, não 

caracteriza, por si só, que os índices de cobertura 

por rede de abastecimento de água nessas regiões 

sejam inferiores, apenas que o SISAR estava me-

nos presente nessas regiões. Como ver-se-á a se-

guir, a sub-bacia de Russas apresenta bons índices 

de cobertura por rede de abastecimento.

Na Figura 6 apresenta-se o total de pessoas aten-

didas pelo SISAR nas regiões rurais do Ceará.

Percebe-se que até o ano 2000 o número de pes-

soas atendidas permaneceu constante. Com a ex-

pansão do Programa para outras sub-bacias do 

Ceará, o número de pessoas atendidas cresceu em 

ritmo bastante acelerado até 2009, quando apre-

sentou uma queda. Tal evolução anômala ocorre 

tendo em vista que a população atendida é esti-

mada por meio da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD). Com a ocorrência do Censo 

2010, constatou-se uma superestimava do nú-

mero de pessoas atendidas pelo Programa. Esse 

erro pode causar falhas na alocação de recursos 

e mascarar a real situação do abastecimento de 

água nas áreas rurais do Estado. 
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Figura 6: Série Histórica do Total de Pessoas Atendidas pelo SISAR no Estado do Ceará
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Fonte dos dados básicos: SISAR (2014)

Considerando informações referentes ao ano de 

2010, das 2.106.347 pessoas existentes na área 

rural do Ceará, 280.710 eram atendidas pelo SI-

SAR, representando um total de aproximadamen-

te 14% da população rural daquele Estado (IBGE, 

2012; SISAR 2014).

Avaliando-se dados do ano de 2014, percebe-se 

que a grande maioria dos municípios do Cea-

rá contava com a presença do Programa. Isso é 

muito importante, pois prova que o SISAR tem o 

intuito de estar presente na maior parte das lo-

calidades rurais do Estado. Tem-se a presença do 

Programa em 137 dos 184 municípios do Estado. 

Esse número totaliza 74% dos municípios cearen-

ses (SISAR 2014).

A Figura 7 demonstra a divisão desses 137 muni-

cípios atendidos pelos SISAR. Percebe-se que as 

sub-bacias com o maior número de municipalida-

des filiadas – Sobral (24), Juazeiro do Norte (20), 

Quixadá (19) e Crateús (17) – coincidem com as 

maiores em números de localidades atendidas 

(Figura 3). Ao olhar pelo outro extremo, as duas 

bacias com menor número de municípios partici-

pantes do Programa SISAR coincidem com os me-

nores números de localidades atendidas. Isso cor-

robora a confiabilidade de ambas fontes de dados. 
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Figura 7: Municípios atendidos pelo SISAR divididos por sub-bacias
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Os dados dos Censos Demográficos de 1991, 

2000 e 2010, apresentados na Tabela 1, caracte-

rizam a evolução das seis formas de obtenção de 

água nos domicílios rurais no Ceará. 

Tabela 1: Formas de obtenção de água nos domicílios 
rurais do Ceará

Tipo
Ano

1991 2000 2010

Rede geral com canalização 
interna 1,02% 5,10% 27,28%

Poço ou nascente com 
canalização interna 1,63% 6,39% 15,54%

Outra forma com canalização 
interna 0,54% 1,75% 4,63%

Rede geral sem canalização 
interna 0,47% 3,23% 5,90%

Poço ou nascente sem 
canalização interna 27,72% 41,84% 24,67%

Outra forma sem  
canalização interna 68,34% 41,27% 21,77%

Fonte dos dados básicos: IBGE (1993, 2002, 2012)

Na análise da Tabela 1 trabalhou-se com seis dife-

rentes formas de aquisição do recurso natural: rede 

geral, poço ou nascente e outras formas, todas as 

três podendo ser – ou não – com canalização interna. 

A ocorrência de canalização no interior das resi-

dências é característica ligada à conscientização 

da população sobre a importância dessa presença e 

também ao nível socioeconômico da mesma. Por um 

lado, percebe-se a essencialidade de acessar a água 

mais facilmente e em quantidade suficiente para a 

ingestão e a higiene; por outro, a existência da ca-

nalização interna na residência eleva o consumo da 

água – historicamente tida como um bem escasso 

nessas regiões –, implicando na elevação do consu-

mo e, consequentemente, do custo da mesma.

Interessante observar que no ano de 1991 a ob-

tenção de água por meio de rede geral, no Ceará, 

totalizava apenas 1,56% dos domicílios da área 

rural, uma quantia pouco significativa, que repre-

sentava apenas 6.575 residências. Em 2010, esse 

valor sobe para 184.818 domicílios, número que 
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representa 33,17% do total (IBGE, 2012). É inegá-

vel a influência do SISAR nas regiões rurais do Es-

tado, sendo a evolução positiva dos dados clara. O 

número de domicílios com acesso à rede aumen-

ta, e a quantidade dependente de outras formas 

de acesso diminui.

Outras formas de acesso à água (longas cami-

nhadas até açudes, caminhões pipa, bicas e cha-

farizes etc.), sem rede no interior dos domicílios, 

têm uma queda vertiginosa a partir de 1991: de 

68,34%, passam a representar 21,77% em 2010. 

Esse avanço é um dos mais importantes, tendo em 

vista que essas outras formas de obtenção do re-

curso são as mais penosas para os usuários, prin-

cipalmente as mulheres, que na maioria das vezes 

são responsáveis pela aquisição da água quando 

esta se dá fora do domicílio (LAVINAS et al., 2012). 

Em 2000, observa-se um aumento na modalidade 

poço ou nascente sem canalização interna (41,84%); 

contudo, em 2010 esse número se torna menor do 

que em 1991 (24,67%). Infere-se que, em um pri-

meiro momento – entre 1991 e 2000 –, uma parte 

dos domicílios migrou de outras formas de acesso 

a água, sem canalização interna, para poço ou nas-

cente, sem canalização interna. Em um segundo 

momento, ocasião de expansão do SISAR para todo 

Ceará, esses domicílios tornaram-se, em grande 

medida, usuários da rede geral de abastecimento.

Olhando pelo viés da ocorrência de canalização 

interna, pode-se perceber um aumento em todas 

as formas de abastecimento (rede geral, poço ou 

nascente e outras formas). Infere-se que esse fato 

se deva, principalmente, à conscientização das 

populações acerca da importância de um acesso 

facilitado ao recurso, bem como aos avanços so-

cioeconômicos da região.

A mudança mais drástica ocorre justamente nas 

formas de acesso ligadas ao SISAR: presença de 

rede, com canalização interna ou externa. A Figu-

ra 8 demonstra essa mudança.

Figura 8: Série Histórica - Presença de rede de abastecimento de água com e sem canalização interna
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Fonte dos dados básicos: IBGE (1993, 2002, 2012)
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A estrutura das curvas da Figura 8 é forte evidên-

cia da atividade do SISAR. Em 1991, 4.522 resi-

dências estavam ligadas à rede geral com cana-

lização interna e 2.053 sem canalização interna; 

em 2010, 151.969 habitações contavam com rede 

de água com canalização interna – um aumento 

de mais de 7400% – e 32.849 sem canalização 

interna – um acréscimo de mais de 720% (IBGE 

1993, 2002 e 2012). 

Todos os destaques citados demonstram que o 

SISAR realmente melhorou as formas de acesso à 

água da população rural do Ceará. Contudo, a evi-

dência mais contundente da atuação do Programa 

ocorre ao avaliar a evolução da série histórica da 

presença de rede com canalização interna. De 1991 

para 2000 ocorre um aumento de representativi-

dade dessa modalidade de 1,03% para 5,10%. Já 

de 2000 para 2010, o valor sobe para 27,27% (IBGE 

1993, 2002 e 2012). Conclui-se que o SISAR tenha 

sido fundamental para esse salto no atendimento.

O foco principal do SISAR é levar as redes de abas-

tecimento de água até as residências. Sendo as-

sim, nas análises seguintes usar-se-á a variável 

presença de rede de abastecimento de água, in-

dependentemente de ela ser ou não interna.

A Tabela 2 expõe dados referentes à localização 

dos municípios, de acordo com a divisão do SISAR, 

e à presença de rede de abastecimento nos domi-

cílios. Há a inclusão de municípios nos quais está 

ou não presente o Programa SISAR. É importante 

salientar que nas Tabelas 1 e 2 as porcentagens 

são referentes apenas aos domicílios rurais do Es-

tado do Ceará.

Tabela 2: Presença de rede nos domicílios rurais do Ceará x sub-bacia hidrográfica do SISAR

Bacia do SISAR

Ano

1991 2000 2010

Percentagem Valor 
Absoluto Percentagem Valor 

Absoluto Percentagem Valor 
Absoluto

Acopiara 0,19% 854 1,21% 5594 3,83% 21273

Crateús 0,05% 201 0,62% 2877 4,97% 27601

Fortaleza 0,11% 484 0,69% 3185 2,91% 16195

Itapipoca 0,25% 1079 0,77% 3579 3,17% 17592

J. do Norte 0,32% 1388 1,38% 6384 3,98% 22135

Quixadá 0,20% 862 0,70% 3248 5,19% 28853

Russas 0,28% 1225 1,90% 9029 4,60% 25788

Sobral 0,11% 482 1,00% 4856 4,60% 25380

Fonte dos dados básicos: IBGE (1993, 2002, 2012)

Relacionando os dados dos Censos Demográficos 

com os dados fornecidos pelo SISAR, e expostos nas 

Figuras 3, 4 e 5, chega-se a observações importantes.

Com exceção da região de Russas, sobre a qual se 

comentará a seguir, as regiões que apresentam os 

melhores desempenhos no quesito presença de 

rede de abastecimento – Sobral, Crateús, Quixadá 

– são as mesmas que estão melhores posicionadas 

nos quesitos anteriormente analisados, segundo 

dados do SISAR (total de localidades filiadas, total 

de ligações e total de pessoas atendidas). As de pior 

desempenho – Itapipoca e Fortaleza – são justa-

mente as que apresentam menores investimentos 

e presença do Programa SISAR em seus municípios.

No caso de Russas, infere-se que o percentual de 

presença de rede de abastecimento de água se 

deva a outros programas e ações de saneamento, 

além do SISAR. Como demonstrado, a presença do 

Programa na bacia, apesar de ser uma realidade, 

não é considerada uma das mais marcantes.

O que se percebe é que, apesar de todas as bacias 

apresentarem elevação nas taxas de crescimento 
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do atendimento por rede de água no período a par-

tir de 2001, nos SISAR de Crateús, Sobral e Quixa-

dá ocorre uma admirável ampliação. Isso vem mais 

uma vez corroborar a influência do Programa, prin-

cipalmente nessas três bacias que se revelam como 

as mais consolidadas.

Apresenta-se na Tabela 3 a análise de Regres-

são Logística Binária para seis covariáveis, tendo 

como variável dependente a presença, ou não, de 

rede de abastecimento de água nos domicílios ru-

rais do Estado do Ceará.

Tabela 3: Resultados obtidos com a análise de regressão logística binária para a 
 variável resposta presença de rede de abastecimento de água.

Caracterização da variável
(A categoria de referência 

encontra-se na primeira linha) B Desvio 
Padrão

Graus de 
liberdade Significância Exp(B)

Cor da pele do 
responsável pelo 
domicílio

Preta 4 0,000

Indígena -0,177 0,209 1 0,399 0,838

Amarela 0,089 0,102 1 0,386 1,093

Parda 0,162 0,045 1 0,000 1,176

Branca 0,233 0,047 1 0,000 1,263

Grau do último 
curso frequentado 
pelo chefe do 
domicílio

Alfabetização 
e 

Alfabetização 
de adultos

4 0,000

1º grau 0,197 0,028 1 0,000 1,218

2º grau 0,648 0,040 1 0,000 1,913

Superior 0,426 0,095 1 0,000 1,532

Pós-
graduação 0,427 0,198 1 0,031 1,532

Renda agregada 
domiciliar (em 
salários mínimos)

Até 1 3 0,000

1 até 3 0,308 0,022 1 0,000 1,361

3 até 5 0,561 0,043 1 0,000 1,752

Acima de 5 0,538 0,070 1 0,000 1,712

Grupo etário 
quinquenal do 
responsável pelo 
domicílio

15 a 19 14 0,000

10 a 14 0,167 0,575 1 0,771 1,182

20 a 24 0,112 0,112 1 0,316 1,119

25 a 29 0,352 0,108 1 0,001 1,422

30 a 34 0,446 0,108 1 0,000 1,563

35 a 39 0,525 0,108 1 0,000 1,690

40 a 44 0,425 0,108 1 0,000 1,529

45 a 49 0,416 0,108 1 0,000 1,516

50 a 54 0,389 0,109 1 0,000 1,475

55 a 59 0,475 0,110 1 0,000 1,608

60 a 64 0,374 0,112 1 0,001 1,454

65 a 69 0,353 0,114 1 0,002 1,423

70 a 74 0,416 0,115 1 0,000 1,516

75 a 79 0,384 0,121 1 0,002 1,468

80 anos e mais 0,462 0,120 1 0,000 1,588

Sexo do responsável 
pelo domicílio

Masculino 0,000

Feminino 0,185 0,022 1 0,000 1,203

Localização do 
domicílio segundo 
a região de 
abrangência do 
SISAR

Itapipoca 7 0,000

Fortaleza 0,058 0,044 1 0,189 1,060

J. do Norte 0,248 0,042 1 0,000 1,282

Acopiara 0,303 0,043 1 0,000 1,353

Quixadá 0,349 0,040 1 0,000 1,418

Sobral 0,375 0,040 1 0,000 1,456

Crateús 0,774 0,041 1 0,000 2,168

Russas 1,062 0,041 1 0,000 2,891
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A análise da Tabela 3 revela as chances de a cor 

da pele do responsável pela habitação ser fator 

de influência no acesso à rede de abastecimento. 

Duas das categorias não são significativas (indí-

gena e amarela). Em relação às demais catego-

rias da variável “Cor”, observa-se que a chance 

de um domicílio chefiado por uma pessoa de 

cor branca ter rede de abastecimento de água 

é 26,30% maior do que a de um domicílio com 

chefe de cor preta. A chance de um domicílio 

chefiado por uma pessoa de cor parda ter rede de 

abastecimento de água é 18,00% maior do que 

a de um chefe de cor preta. Tal resultado já era 

esperado, uma vez que há uma relação notória 

entre as condições de vida e a cor da pele dos in-

divíduos (VASCONCELOS, 2005).

No que diz respeito à variável “Grau do último cur-

so frequentado pelo chefe do domicílio”, todas as 

categorias mostraram-se significativas. A análise 

revela um aumento expressivo das chances de os 

domicílios terem acesso à rede de água quando o 

chefe do domicílio frequentou o segundo grau. Nos 

casos em que o chefe frequentou nível superior ou 

pós-graduação há cerca de 50% a mais de chance 

de os domicílios acessarem rede de distribuição de 

água em relação à categoria de referência.

Para a variável “Renda agregada domiciliar”, perce-

be-se a correlação positiva entre o seu crescimento 

e o aumento das chances de presença de redes de 

água nos domicílios. Os domicílios que possuem 

renda de um a três salários mínimos apresentam 

36,10% a mais de chances de terem acesso à rede 

de abastecimento do que os que possuem renda 

de até um salário mínimo. Os que possuem ren-

da agregada acima de cinco salários mínimos têm 

71,20% a mais de chances de presença de rede de 

água domiciliar que a categoria de referência.

Não se encontrou relação clara entre o aumento 

da idade e as chances de os domicílios terem aces-

so à rede de abastecimento de água. Têm-se ain-

da que alguns grupos etários mais jovens não se 

mostraram significativos (de 10 a 14 e de 20 a 24 

anos). Nas faixas etárias significativas, observam-

se maiores chances de acesso à rede (essas variam 

de 42,00% até 69,00%) com relação à categoria 

de referência (de 15 a 19 anos). Ainda assim, não 

há tendência clara em relação ao crescimento da 

presença das redes domiciliares de água com o au-

mento da idade do chefe. 

Foi comprovada na análise uma maior chance de os 

domicílios chefiados por mulheres obterem água 

por meio de rede de distribuição. As chances são 

20,30% maiores com relação a habitações chefia-

das por homens.

Bastante interessante são os resultados obtidos 

para a variável “Localização do domicílio segundo 

região de abrangência do SISAR”, pois essas mostra-

ram chances significativamente maiores de presen-

ça de redes de abastecimento de água nas regiões 

nas quais o SISAR se encontra melhor consolidado.

Percebe-se, mais uma vez, a sub-bacia de “Russas” 

como um caso à parte. Essa apresenta as maiores 

chances de acesso à rede de distribuição de água 

em seus domicílios; contudo, a presença do SISAR 

nessa região é uma das menos relevantes – vide Fi-

guras 3, 4 e 5. 

Como grupo de referência tem-se “Itapipoca”. Essa 

bacia encontra-se entre as que menos receberam 

influência e investimentos do SISAR – assim como 

“Fortaleza”, que possui apenas 6,00% de chances a 

mais de apresentar rede com relação à referência. 

Apesar disso, “Fortaleza” não se mostra significativa.

É evidente o impacto do Programa no acesso à rede 

nos domicílios das sub-bacias. As três regiões com 

maior presença do SISAR (“Sobral”, “Quixadá” e 

“Crateús”) são também, com exceção de “Russas”, 

as que apresentam maiores chances de presença 

de rede com relação a “Itapipoca”. Conclui-se, as-

sim, que há eficiência no Sistema SISAR no que se 

propõe: expandir o atendimento por redes de água 

nos domicílios rurais do Ceará.
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5 CONCLUSÕES
A presente pesquisa propôs encontrar evidências 

de que a presença do Sistema Integrado de Sanea-

mento Rural alterou, positivamente, a relação dos 

domicílios em relação ao acesso às redes de abas-

tecimento de água.

O objetivo foi concretizado. Por meio da revisão bi-

bliográfica e dos dados provenientes do SISAR e do 

Censo Demográfico do IBGE, foi possível caracteri-

zar o saneamento rural do Estado – no que se refere 

à água – e criar um histórico do mesmo. Comprova-

se que houve uma grande melhoria nas formas de 

aquisição de água na região desde 1991.

Fica evidente o papel importante e positivo do SI-

SAR. É clara a evolução dos índices provenientes da 

implantação e expansão do programa. Apesar de 

ainda necessitar de aperfeiçoamento, acredita-se 

que o SISAR é um exemplo que pode ser adotado 

em outras regiões rurais do País.

Como indicação de estudos futuros, que podem se 

originar desse trabalho, cita-se: examinar o caso da 

Bacia Hidrográfica de Russas, que apesar de pouca 

presença do SISAR apresenta altos índices de aces-

so à rede de distribuição de água; caracterizar o 

estado do Ceará visando particularidades referen-

tes à coleta e tratamento de esgotos e à gestão de 

resíduos sólidos. 
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Utilização de válvulas redutoras de 
pressão no controle de perdas em redes de 
abastecimento de água
Use of reducing pressure valves in control of water  
losses in the distribution network

Resumo
O trabalho apresenta aspectos teóricos e técnicos do controle de perdas de água na rede de distribui-

ção, aparentes e reais (Perdas de Água Totais - PAT) por meio do estudo de caso de uma cidade de mé-

dio porte em Minas Gerais que apresentava índice estimado de perdas (PAT) de 50%, valor acima da 

média brasileira de 36,7% (SNIS 2014), demonstrando a real necessidade de estabelecer ações de con-

trole para reduzir as perdas. Nesse contexto, foi implementado um programa de redução de perdas re-

ais (PR) que se baseou no controle de pressão, por meio da utilização de válvulas redutoras de pres-

são (VRP) com controladores eletrônicos e da pesquisa de vazamentos não visíveis com a utilização de 

loggers de ruídos, permitindo obter resultados bastante satisfatórios com redução de até 62% no índi-

ce de perdas reais (PR) por ligação. Tal estudo permite aos técnicos novos dados para o auxílio na tomada 

de decisões e escolha da metodologia e equipamentos a serem aplicados no combate às perdas de água. 

Palavras-chave: Redução. Perdas. Água

Abstract

This work presents theoretical and technical aspects related to the control of water losses in the distri-

bution network, apparent and real (Total Water Losses - PAT), through the case study of a medium-sized 

city in Minas Gerais, which presented an estimated index of (PAT) of 50%, value above the national rate 

of 36.7% (SNIS 2014), demonstrating a real need to establish control measures to reduce these losses. In 

this context, a real losses reduction program (PR) was implemented, which relied on pressure control by us-

ing pressure reducing valves (VRP) with electronic controllers and auxiliary techniques, like search of hid-

den leaks using noise logger, allowing to obtain satisfactory results with a reduction of up to 62% on the 

index of real losses (PR) by connection. This study gives new data to help in the decision-making pro-

cess and in the choice of the methodology and equipment to be used in actions to combat water losses. 
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, o setor de saneamento bási-

co no Brasil priorizou a implantação, ampliação 

e confecção de projetos no serviço de abasteci-

mento de água em vez de investir em processos de 

manutenção, operação e gestão dos serviços. Tal 

fato é justificado pela ausência de prestação de 

serviços em saneamento em muitas cidades bra-

sileiras, o que resultou na concentração de inves-

timentos na implantação dos sistemas de abaste-

cimento de água.

A deterioração de materiais e equipamentos, a 

imprecisão de instrumentos de medição e con-

trole, o despreparo dos prestadores de serviços 

para garantir um melhor monitoramento da água 

produzida, distribuída e consumida, e a falta de 

incentivos e de tecnologia para uma gestão mais 

eficiente dos prestadores, tanto públicos como 

privados, resulta em menores receitas e conse-

quentemente menores investimentos na área. 

Outro fator a ser considerado é o manuseio e a 

substituição de peças nas obras de saneamento, 

nos quais a falta de preparo e conhecimento téc-

nico dos operadores resulta diretamente na qua-

lidade e quantidade de intervenções nas unidades 

dos sistemas. 

Desse modo, grande parte da água produzida não 

chega ao consumidor final. Parte da água é perdi-

da nas redes de distribuição, nos ramais prediais, 

no extravasamento de reservatórios, nas ligações 

clandestinas e em outras unidades do sistema. 

Nesse contexto, o controle de perdas passou a 

ter uma atenção cada vez maior entre as conces-

sionárias de fornecimento de água potável. Nas 

últimas décadas, notou-se um crescente investi-

mento na área buscando a redução do volume de 

água perdido nas etapas de captação, tratamento 

e principalmente de distribuição. 

Conforme o Sistema Nacional de Informações so-

bre Saneamento (SNIS), teoricamente, as perdas 

se dividem em perdas aparentes (PA) e perdas 

reais (PR). As perdas aparentes, também chama-

das de perdas não físicas ou comerciais, estão 

relacionadas ao volume de água que foi efetiva-

mente consumido pelo usuário, mas que, por al-

gum motivo, não foi medido ou contabilizado, 

gerando perda de faturamento ao prestador de 

serviços. São falhas decorrentes de erros de medi-

ção (hidrômetros inoperantes, com submedição, 

erros de leitura, fraudes, equívocos na calibração 

dos hidrômetros), ligações clandestinas, bypass 

irregulares nos ramais das ligações, falhas no ca-

dastro comercial, etc. Nesses casos a água não é 

faturada, mas é efetivamente consumida. As per-

das reais, conhecidas como físicas, referem-se a 

toda a água disponibilizada para distribuição que 

não chega aos consumidores. Essas perdas acon-

tecem por vazamentos em adutoras, redes, ra-

mais, conexões, reservatórios e outras unidades 

operacionais do sistema, compreendem princi-

palmente os vazamentos em tubulações da rede 

de distribuição, potencializados pelo excesso de 

pressão, habitualmente em regiões com grande 

variação topográfica. Os vazamentos estão as-

sociados à qualidade dos materiais utilizados, à 

idade das tubulações, à qualidade da mãodeobra 

e à ausência de programas de monitoramento de 

perdas, dentre outros fatores. 

Segundo a International Water Association  (IWA), 

definem-se perdas como toda perda real ou apa-

rente de água ou todo  consumo não autoriza-

do que determina aumento do custo de funcio-

namento ou que impeça a realização plena da 

receita operacional. Qualquer discussão relati-

va a perdas de água deve ser precedida de uma 

definição clara do balanço hídrico por causa da 

grande diversidade de formatos e definições. Ba-

seando-se na melhor prática de muitos países, 

foi produzida uma terminologia padrão buscan-

do sua uniformização (ALEGRE, 2000; LAMBERT 

2000). A Tabela 1 traz um resumo do Balanço Hí-

drico, modelo IWA, em apoio à definição do con-

ceito de perdas de água.
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Tabela 1 - Balanço Hídrico IWA

Água que 
entra no 
sistema 

(inclui água 
importada)

Consumo 
autorizado

Consumo 
autorizado 

faturado

Consumo faturado medido 
(inclui água exportada) Água faturada

Consumo faturado não medido (estimado)

Consumo 
autorizado não 

faturado

Consumo não faturado medido (usos próprios, 
caminhão pipa, etc.)

Água não 
faturada

Consumo não faturado não medido (combate a 
incêndios, favelas, etc.)

Perdas de água 
Totais

Perdas 
aparentes

Uso não autorizado
 (fraudes e falhas de cadastro)

Erros de medição 
(macro e micromedição)

Perdas reais

Perdas reais nas tubulações de água bruta e no 
tratamento 

(quando aplicável)

Vazamentos nas adutoras e/ou redes de distribuição

Vazamentos e extravasamentos nos reservatórios de 
adução e/ou distribuição

Vazamentos nos ramais (montante do ponto de 
medição)

Fonte: Adaptado de Lambert (2000)

A abordagem econômica para cada tipo de per-

da é diferente. Sobre as “perdas reais” recaem os 

custos de produção e distribuição da água, e sobre 

as “perdas aparentes”, os custos de venda da água 

no varejo, acrescidos dos eventuais custos da co-

leta de esgotos (ABES, 2013).

Segundo os dados de 2014 do SNIS, o Brasil apre-

senta um índice médio de perdas de água totais 

(PAT) de 36,7%, valor semelhante a 2013 e 2012, 

37% e 36,9%, respectivamente. Desse modo, mais 

de um terço da água distribuída pelas compa-

nhias de saneamento não chega ao consumidor, 

por problemas como  falta de precisão de equi-

pamentos, uso de aparelhos obsoletos, falta de 

manutenção e os chamados “gatos”. Tal situação 

representa menos investimento nos serviços de 

saneamento, uma vez que, considerando-se o ín-

dice de perdas de 37%, para cada R$ 100 de água 

produzida apenas R$ 63 são faturados pelas com-

panhias. A Tabela 2 apresenta as metas para redu-

ção das perdas de distribuição de água no Brasil e 

nas macrorregiões.

Tabela 2 - Metas para redução das perdas totais de distribuição de água no Brasil (%)

Ano BRASIL Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

2010 39 51 51 34 35 34

2018 36 45 44 33 33 32

2023 34 41 41 32 32 31

2033 31 33 33 29 29 29

Fonte:Adaptado do Plano de Saneamento Básico (PLANSAB, 2014)

Revista DAE124

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



De acordo com o SNIS (2014), as regiões com me-

nor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pos-

suem menor atendimento de água, coleta e trata-

mento de esgoto. Nas regiões Norte e Nordeste, 

onde historicamente o IDH é mais baixo, os resul-

tados relacionados às perdas de água são os pio-

res, com índices de PAT de 50,8% e 45%, respec-

tivamente. Se a redução das perdas seguir o ritmo 

atual, a meta para região Norte, por exemplo, que 

seria alcançar índice de PAT de 33% em 2033, só 

seria estabelecida no ano de 2089. A questão de 

perdas em sistemas de abastecimento de água é 

abordada desde 1900, quando o controle dos re-

paros de vazamentos era feito mediante solicita-

ção do consumidor final. A partir da década de 40 

deu-se início às ações de pesquisa de vazamentos 

não visíveis, e nos anos 80 começou a utilização 

do controle de pressões na rede de distribuição 

de água. Mas o tema ganhou destaque no cená-

rio mundial após a publicação do estudo “Leakage 

control, policy and practice - Report 26”, promovido 

pela Water Research Center na década de 80. Esse 

episódio possibilitou diversas discussões e inicia-

tivas para o desenvolvimento e aprimoramento 

das técnicas de controle e da ocorrência das per-

das reais, na maioria das vezes liderada pela IWA 

(International Water Association), referência, ain-

da nos dias atuais, no combate e prevenção das 

perdas (TARDELLI, 2006). 

Segundo ARIKAWA (2005), a trajetória da redução 

de perdas no Brasil iniciou-se no início dos anos 

70 com a implantação do Plano Nacional de Sa-

neamento (Planasa), que tinha como objetivo au-

mentar o atendimento do setor de saneamento 

no país por meio da criação de companhias esta-

tais de água e esgoto. Nesse âmbito, em 1963 foi 

criada, em Minas Gerais, a Companhia Mineira de 

Água e Esgoto (Comag), que após 11 anos passou 

a ser chamada de Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (Copasa), após a publicação da Lei nº 

6475/1974. Em 1981, por iniciativa do Banco Na-

cional de Habitação (BNH), criou-se um ambien-

te de discussão acerca do controle de perdas que 

resultou na criação do Plano Estadual de Controle 

de Perdas (PECOP), que visava à redução do volu-

me perdido no sistema, além da identificação dos 

fatores causadores de perdas e sua consequente 

redução. No começo da década de 90, foi criado 

pelo Governo Federal um projeto piloto chamado 

Programa de Modernização do Setor de Sanea-

mento (PMSS), com intuito de melhorar a quali-

dade e eficiência das práticas operacionais dos 

sistemas de saneamento. Foi por meio desse pro-

grama que surgiu o Sistema Nacional de Informa-

ções de Saneamento (SNIS), que corresponde ao 

diagnóstico, visão geral da prestação de serviços 

em saneamento e armazenamento de dados ou 

formação de série histórica. (PMSS, 2011). 

No ano de 1977, a Secretaria Especial de Desen-

volvimento Urbano da Presidência da República 

(SEDU/PR), com o objetivo de promover o uso ra-

cional da água em benefício da saúde pública, sa-

neamento ambiental e da eficiência dos serviços 

de saneamento, desenvolveu o Programa Nacio-

nal de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA). 

Já no final do século XX, a Associação Brasileira de 

Ensaios Não-Destrutivos e Inspeção (Abendi),  em 

parceria com a Associação das Empresas de Sa-

neamento Básico Estaduais (AESBE), desenvolveu 

um programa de qualificação e certificação em 

detecção de vazamentos não visíveis de líquidos 

sob pressão.

Nas últimas décadas, vários estudos relacionam 

as ações estratégicas para controle de vazamen-

tos e pressão nas tubulações com a minimização 

das perdas no sistema de distribuição de água.

De acordo com Campisano et al (2010), o conhe-

cimento da variação temporal e da distribuição 

espacial da demanda de água permite a otimi-

zação dos sistemas de distribuição, uma vez que 

o controle em tempo real da pressão nas redes 

contribui para redução das perdas, além de per-

mitir diferentes condições de operacionalidade 

do sistema.
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Segundo Cembrano et al. (2000), uma rede de 

abastecimento de água, em geral, é composta por 

elementos hidráulicos que podem ser divididos 

em duas categorias: elementos passivos e ele-

mentos ativos. Estes são compostos por bombas e 

válvulas, elementos que podem ser operados para 

controlar a pressão da água na rede. Reservatórios 

e tubulações constituem os elementos passivos, já 

que estes recebem os efeitos da operação dos ele-

mentos ativos, em termos de pressão. Os autores 

ainda afirmam que para se ter um sistema efetivo 

de controle da rede de distribuição é necessário 

ter um sistema de telemetria, responsável pelo 

envio e/ou atualização de informações tais como 

leituras de pressão, do real estado dos elementos 

ativos, bem como as condições de operação ins-

tantânea da rede; e elaboração de estratégias de 

controle. Com tais ações pode-se obter a minimi-

zação dos custos de fornecimento e de bombea-

mento do sistema, o aumento dos índices de qua-

lidade da água, além, é claro, da regulação e do 

controle da pressão, o que impacta diretamente 

na diminuição do número de vazamentos ao longo 

da extensão de toda rede de distribuição.

Alonso et al (2000), Vitkovský et al (2000), Ula-

nicka et al (2001), Araujo et al (2006), Campisano 

et al (2010), Tahavori et al (2012), Fontana et al 

(2014), Xu et al (2014), Creaco e Pezzinga (2015) 

e Dai e Li (2016) apresentaram técnicas para a mi-

nimização da pressão como um parâmetro con-

dicional do indicador de vazamento em sistemas 

de rede de água. Ao longo dos anos, observou-se 

a evolução das técnicas empregadas, sobretudo 

quanto aos algoritmos, que se basearam desde a 

programação linear, passando pelos algoritmos 

genéricos e as funções multiobjetivas, ampla-

mente utilizadas pelos autores.

Em relação à metodologia a ser utilizada no con-

trole de pressões, Ulanicka et al. (2001), Karadirek 

et al (2012) e Babic et al. (2014) sugeriram que a 

melhor solução deve incluir a utilização de ele-

mentos que provocam perdas de carga, tais como 

válvulas redutoras de pressão (VRP). Os autores 

utilizaram métodos tais como o da vazão mínima 

noturna, que também fora utilizada no presente 

trabalho, o do Presmac, que é um modelo de ges-

tão de pressão utilizado para avaliar a economia 

de água, a determinação do índice de perdas reais, 

dentre outros.

Já Araujo et al (2006), Liberatore e Sechi (2009), 

Nicolini e Zovatto (2009), Daí e Li (2014) e Fecarot-

ta et al (2014) analisaram a localização e a regu-

lação e/ou calibração ideal das VRPs, assim como 

a relação entre os custos e as reduções de perdas 

nas redes de abastecimento, ou seja, investigaram 

os custos de instalação das VRPs com a minimiza-

ção do número de válvulas e de vazamento total 

do sistema de distribuição, bem como a economia 

gerada com a implantação dos sistemas de redu-

ção de pressão. Desse modo, apresentaram so-

luções com algoritmos multiobjetivos que foram 

capazes de resultar em um conjunto de soluções 

entre custos e a redução das perdas.

2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução de 

perdas reais em um sistema de abastecimento de 

água por meio da implantação de válvulas redu-

toras de pressão na rede de distribuição além da 

pesquisa por vazamentos não visíveis. 

3 METODOLOGIA
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos 

junto a empresa especializada contratada para 

implantação do sistema de controle de perdas. 

Ressalta-se que o autor principal deste trabalho 
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fez parte da equipe de levantamento dos dados e 

de intervenções no sistema.

A implantação do sistema de controle de pressão 

foi realizada em uma cidade de médio porte, loca-

lizada na região do Vale do Aço em Minas Gerais, 

cujo índice de PAT era da ordem de 50% (valor ob-

servado a partir dos dados de macromedição e mi-

cromedição), o que demonstrava a grande necessi-

dade do estabelecimento de ações de controle. Tais 

ações ocorreram, sobretudo, na rede de distribui-

ção da localidade, com a utilização de técnicas para 

minimização das perdas reais do sistema descritas 

a seguir. A previsão inicial era que o índice de PAT 

alcançasse o patamar de 30%, valor abaixo da mé-

dia brasileira fornecida pelo SNIS (2014).  

Inicialmente foi realizada verificação do cadastro 

do sistema de abastecimento de água da cidade 

por meio de plantas gerais das zonas de abasteci-

mento, limites dos setores e distritos de medição e 

controle (DMC), localização de válvulas redutoras 

de pressão, localização de boosters, reservató-

rios e zonas de pressão demarcadas.  Para verifi-

cação e garantia da confiabilidade dos cadastros 

existentes, foram necessárias medições de vazão 

e pressão em pontos diversos da área de estudo. 

Em seguida, realizou-se um estudo de simulação 

hidráulica por meio dos softwares de modelos ma-

temáticos Epanet e WaterCad, para que a calibra-

ção do sistema de abastecimento existente fosse 

a mais próxima possível da realidade.

O uso da simulação hidráulica foi efetivo para o 

estudo de caso em questão. As simulações das 

condições de operação foram significativamente 

precisas e subsidiaram a atualização do cadastro 

existente fornecido. A Figura 1 apresenta a defini-

ção da setorização da área de estudo com implan-

tação dos sistemas de redução das perdas na rede 

de distribuição da cidade.

Figura 1 - Setorização da área de estudo

	  

Dos 11 setores ilustrados na Figura 1, foram esco-

lhidos os setores 1, 2, 3, 4, 5 e 11 para implemen-

tação do sistema de redução de perdas (SRP). Nes-

sa determinação foram priorizadas as áreas com 

maior potencial de redução de perdas, baseando-

se, sobretudo, nas medições de vazão e pressão 

média noturna e nas condições de infraestrutura 

das redes de distribuição. Em muitos casos, devido 

às situações precárias das redes encontradas, foi 

descartada a implantação do programa de redução 

de perdas, em função do elevado custo envolvi-

do (em comparação com outros trechos da rede). 

Como havia necessidade do fornecimento de ele-

vadas pressões a pontos mais críticos, a utilização 

de válvulas redutoras tornou-se inviável. Portanto, 

na etapa do planejamento foram identificados os 

setores de abastecimento de água e as áreas com 

maior potencial de redução de perdas para instala-

Revista DAE 127

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



ção das VRPs de acordo com os aspectos técnicos, 

recursos disponíveis para execução dos trabalhos e 

demandas da companhia de abastecimento.

Após a definição dos setores foi realizado o diag-

nóstico de cada distrito de medição e controle 

(DMC) proposto, por meio do cadastro técnico e 

de verificações in loco. Foi observada a localização 

de singularidades como caps, registros e interli-

gações, e verificada a viabilidade construtiva de 

caixas para VRPs. Também foram realizadas medi-

ções de pressão e vazão dentro de cada DMC, com 

auxílio de data-loggers por um período mínimo de 

sete dias, permitindo que fossem registradas e 

analisadas as variações de vazão e pressão ao lon-

go do dia e ao longo dos dias da semana para ava-

liação inicial dos distritos. Foram obtidos dados 

para cada setor estudado e calculados os índices 

de perdas antes da implantação das válvulas.

Para garantir o correto funcionamento das válvu-

las redutoras de pressão (VRPs), toda a alimenta-

ção do sistema deve ser feita pelo trecho no qual 

a válvula se encontra instalada, caso contrário a 

pressão não pode ser controlada, pois a válvu-

la tende a fechar totalmente o fornecimento de 

água, contrapondo o aumento de pressão ocasio-

nado pela alimentação do sistema a partir de ou-

tro ponto. Dessa maneira, algumas intervenções 

foram necessárias para garantir a estanqueida-

de dos DMCs, tais como: instalação de registros 

e caps, assentamento de rede e interligações de 

trechos. Essas intervenções foram previstas no 

projeto de setorização.

Após adequação do sistema foram feitos testes de 

estanqueidade que consistiram no fechamento de 

todos os pontos de alimentação do distrito e na 

medição de pressão no lado interno do setor, ime-

diatamente à jusante do registro de fechamento, 

cujas pressões deveriam estar próximas de 0 m.c.a 

e do lado externo do setor (pressões diferentes de 

0 m.c.a). As medições foram realizadas com ma-

nômetros e com registradores de pressão digitais. 

Para o dimensionamento das válvulas foram defi-

nidas as vazões máximas e mínimas de operação 

com base nas medições realizadas em campo de 

acordo com o fabricante. As pressões máxima e 

mínima de montante, bem como a perda de carga 

entre a válvula e ponto crítico, foram resultantes 

das medições realizadas previamente. Os dados 

foram confrontados com os fabricantes das vál-

vulas e foram definidos os diâmetros adequados 

à faixa de vazão de operação e ao diferencial de 

pressão máximo desejado.

Foram utilizadas válvulas tipo globo, convencio-

nais, hidraulicamente operadas, da fabricante 

americana Cla-val. Nas 44 válvulas foram projeta-

dos sistemas de controle com controladores eletrô-

nicos de VRP (Palmer), sendo todas com modulação 

contínua. Nesses sistemas dotados de controlado-

res eletrônicos foram instalados sistemas de tele-

metria, que enviaram as informações obtidas em 

campo para uma central de análise dos dados.

Posterior ao planejamento, aos estudos e aos pro-

jetos, deu-se início à etapa das atividades de im-

plantação da obra. Esta consistiu na montagem 

das válvulas redutoras de pressão cujos serviços 

envolvidos foram abertura de valas, instalação 

das montagens hidráulicas, construção das caixas 

e instalação dos equipamentos de telemetria e 

equipamentos eletrônicos. No total foram 44  vál-

vulas redutoras de pressão, com diâmetros de DN 

50 mm até DN 150 mm. A extensão da rede setori-

zada pelas VRPs foi de 269 km, correspondentes a 

40% da extensão total de rede do município, o que 

permitiu constatar a eficiência da etapa de defini-

ção dos setores e consequentemente, dos distri-

tos de medição e controle. A Tabela 3 apresenta os 

diâmetros e as quantidades de válvulas redutoras 

dos seis setores implementados. 
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Tabela 3 - Descrição do número e diâmetros das VRPs 
instaladas

Diâmetro (mm) Quantidade

VRPs 
Instaladas

2033

50 26

75 4

100 11

150 3

Após a instalação dos sistemas de redução de per-

das (SRPs), foram feitas novas medições das vazões 

mínimas noturnas, por um período de sete dias, em 

todos os distritos, e das pressões médias noturnas 

obtidas por meio de data-loggers. Foram obtidos 

dados para cada setor estudado e calculados os 

índices de perdas após a implantação das válvulas.  

Um ponto a ressaltar no projeto de implantação dos 

SRPs é o uso de filtro à montante das válvulas redu-

toras de pressão, que permitiu a proteção da mes-

ma, e também do medidor de vazão. Caso não fosse 

instalado o filtro, poderia ocorrer desabastecimento 

devido a alguma obstrução na válvula, por exemplo.

A pré-operação das VRPs foi definida por meio de 

medições precedentes à instalação, como medi-

ção de vazão e pressão na entrada do distrito e 

medição de pressão no ponto crítico. Dessa ma-

neira foram definidos os parâmetros de regula-

gem das válvulas. As diferenças de pressão entre 

as entradas dos distritos e os pontos críticos, na 

situação mais crítica (vazão de pico referente à 

hora de maior consumo), possibilitaram a deter-

minação das pressões a jusante das VRPs, garan-

tindo sempre a pressão dinâmica mínima de 10 

m.c.a. em qualquer ponto do distrito setorizado. A 

regulagem das VRPs foi efetuada por meio da va-

zão em módulo continuo.

Com todos os parâmetros definidos para regula-

gem, as válvulas foram calibradas in loco e veri-

ficadas as condições de pressão. É interessante 

ressaltar que em campo são observadas situações 

em que as pressões oscilam de forma imprevisível, 

inclusive abaixo de 10 m.c.a, em função do regi-

me de funcionamento do sistema, razão pela qual 

é consenso, na fase de projeto, a manutenção de 

pressão mínima de 15 m.c.a. Para maximizar os 

resultados obtidos foram realizadas oito varre-

duras de pesquisa de vazamentos não visíveis nos 

setores implementados. Os operadores utilizaram 

equipamentos como o geofone eletrônico e o data-

-logger de ruídos durante as varreduras em campo 

conforme sugere a Figura 2.

Figura 2- Operador utilizando geofone eletrônico e 
data-logger de ruídos

A pré-operação das VRPs foi definida por meio de 

medições precedentes à instalação, como medição 

de vazão e pressão na entrada do distrito e medição 

de pressão no ponto crítico. Dessa maneira foram 

definidos os parâmetros de regulagem das válvu-

las. As diferenças de pressão entre as entradas dos 

distritos e os pontos críticos, na situação mais crí-

tica (vazão de pico referente à hora de maior con-

sumo), possibilitaram a determinação das pressões 

a jusante das VRPs, garantindo sempre a pressão 

dinâmica mínima de 10 m.c.a. em qualquer ponto 

do distrito setorizado. A regulagem das VRPs foi 

efetuada por meio da vazão em módulo continuo.

As varreduras foram realizadas em dois momentos 

devido ao prazo de execução da obra de 24 meses. 

A primeira, no início dos trabalhos, quando as 

áreas de abrangência das VRPs já estavam defi-

nidas, teve como objetivo identificar e reparar os 

vazamentos nos distritos de medição e contro-

le estabelecidos. Para um dado valor de pressão, 

Revista DAE 129

artigos técnicos

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



lembra-se que quanto menor a fissura na tubu-

lação maior é a velocidade da água na saída e, 

consequentemente, maior o ruído captado pelos 

aparelhos utilizados. Em contrapartida, as maio-

res fissuras, que geram perdas de volume mais 

significativas, são de detecção mais difícil. Esta é 

uma das grandes dificuldades encontradas pelos 

técnicos em campo. 

A segunda, após a calibração das VRPs, visou me-

lhorar a eficiência das válvulas em reduzir a pres-

são e consequentemente, o volume perdido. 

4 RESULTADOS
A realização de pesquisa de vazamentos dentro dos 

DMCs garantiu que novos vazamentos demorassem 

a surgir devido à pressão estar controlada pela VRP. 

Além do mais, o monitoramento de vazão e pressão 

por meio dos data-loggers permitiu uma atuação 

direta na causa dos vazamentos. Em alguns casos, 

somente a ação da VRP não foi suficiente para pro-

porcionar a redução das perdas reais nos distritos 

de medição e controle, situação contornada apenas 

após correções dos vazamentos.

Após a implantação das ações de redução de per-

das, foi possível observar que houve uma redução 

do volume distribuído (macromedido) e, pratica-

mente, constatou-se uma manutenção do volume 

consumido (micromedido). Logo, pode-se afirmar 

que após a implantação dos SRPs houve uma que-

da do volume perdido e, consequentemente, um 

ganho do volume economizado.

Com o reparo dos vazamentos, as pressões nos 

distritos se elevaram devido à redução da vazão e 

à consequente redução das perdas de carga nos 

trechos. A Figura 3 ilustra a quantidade dos vaza-

mentos observados.

	  

Figura 3 - Quantidade de vazamentos não visíveis localizados

O volume perdido após a execução dos trabalhos 

apresentou uma redução de 39%, o que corres-

ponde a 250.613 m³ de água economizada men-

salmente. A Figura 4 apresenta os volumes iniciais 

e finais resultantes das ações de redução das per-

das para os seis setores implementados.
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Figura 4 - Gráfico Comparativo de Volumes dos setores implementados

Na maioria das áreas de abastecimento influen-

ciadas pela implantação dos SRPs existiam pro-

blemas de oferta de água devido às elevadas per-

das. Após execução do trabalho foi visível o efeito 

regularizador proporcionado pelo volume de água 

que deixou de ser perdido, o que possibilitou o 

abastecimento de áreas que antes eram proble-

máticas. Assim, uma área que apresentava inter-

mitência no abastecimento de 19.000 ligações 

passou a apresentar um fornecimento irregular de 

água para apenas 500 ligações.

Com a redução da pressão na rede, somada aos 

reparos de vazamento realizados, foi possível 

calcular a vazão média distribuída e o volume de 

água recuperado, cujos resultados encontram-se 

na Tabela 4.

Tabela 4 - Indicadores de Perdas

Características Técnicas Inicial Final

Ligações Unidade 25601 25774

Índice de PR l/lig.dia 533 205

Índice de PAT % 50 28

Vazão média distribuída l/s 313 216

Ao se comparar a vazão média distribuída antes e 

depois da instalação das VRPs, nota-se uma redu-

ção de 97 l/s, aproximadamente 31%. Mesmo com 

o aumento do número de ligações, houve redução 

da vazão necessária para atender os consumi-

dores finais, ou seja, a capacidade do sistema foi 

ampliada sem a necessidade de intervenções na 

produção de água tratada.

O índice de PAT se refere à água que é disponibi-

lizada e não é utilizada. Constitui uma parcela de 

água não faturada que integra as perdas aparen-

tes e reais do sistema de distribuição. No presente 

estudo, o indicador apresentou redução de 22%, 

passando de 50%, inicialmente, para 28% após 

implementação dos SRPs. Resultado menor do 

que a meta inicial de 30%.

Já o índice de PR na rede de distribuição, que re-

presenta a diferença entre o volume distribuído e 

o volume efetivamente consumido, dividido pela 

quantidade média de ligações correspondentes 

ao período em estudo, atingiu uma redução de 

328 l/lig.dia, na comparação entre os períodos, 

que antecede e sucede a implementação do SRPs 
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na cidade. Houve uma redução desse indicador de 

aproximadamente 62%. 

Com as intervenções realizadas e de posse dos 

resultados de redução de perdas de água e me-

lhor gerenciamento da rede, o período de retorno 

do investimento foi calculado em relação à tarifa 

mínima de faturamento e ao custo médio do m³ 

produzido de água, utilizando a redução do volu-

me distribuído. Os resultados do retorno do inves-

timento são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Dados relativos à análise de  
retorno do investimento

Volume Economizado m³/mês 250.613

Custo Total das ações de controle 
de perdas R$ 4.000.000,00

Custo da água produzida R$/m³ 0,21

Preço de venda da água R$/m³ 2,60

Retorno de Investimento na 
Produção Mês 52.628,73

Valor potencialmente conversível 
em Receita R$/mês 651.593,80

Retorno de Investimento na 
Produção R$/ano 631.544,76

Valor potencialmente conversível 
em Receita R$/ano 7.819.125,60

Ao analisarem-se os resultados, constatou-se 

que era possível a realização de investimentos na 

produção de água da ordem de R$ 630 mil anuais, 

além da possível receita de quase R$ 8 milhões/

ano, caso explorado comercialmente o volume 

economizado. Converter comercialmente todo o 

volume economizado em receita é bastante difícil 

devido aos problemas técnicos existentes, inefi-

ciência de gestão, furto de água, falta de hidran-

tes, entre outros. Dessa maneira, alcançar o valor 

de quase R$ 8 milhões/ano em receitas por meio 

do volume economizado é praticamente impossí-

vel. Entretanto, se 40% desse valor fosse conver-

tido em receita, seria possível a recuperação do 

investimento realizado nos programas de redução 

de perdas em apenas um ano e três meses. Consi-

derando-se 30%, o retorno seria de um ano e seis  

meses, 20%, de dois anos e cinco meses e 10%, 

de cinco anos. Baseando-se apenas na economia 

resultante da produção de água tratada, o muni-

cípio recuperaria o valor investido em aproxima-

damente seis anos.

5 CONCLUSÕES
A utilização das técnicas de pesquisa de vaza-

mentos não visíveis e de controladores eletrônicos 

no controle de pressões nas válvulas permitiu o al-

cance dos objetivos desejados. Essas técnicas se 

demonstraram ferramentas eficazes no combate 

às perdas reais, ampliando a capacidade de inves-

timento e a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à população.

O fato de executar a pesquisa de vazamentos an-

tes e após a implantação das válvulas redutoras 

de pressão contribuiu para identificação da loca-

lização e reparo de boa parte dos vazamentos e, 

consequentemente, para a eficácia dos sistemas 

de redução das perdas, visto que os reparos na 

rede de distribuição ocorreram ao longo do prazo 

de 24 meses de execução dos serviços. Ressalta-

se que a maior parte das pesquisas ocorreu após 

a instalação das VRPs nos distritos de medição e 

controle. A tecnologia dos aparelhos utilizados, 

aliada ao preparo dos operadores em campo, ga-

rantiu a precisão

O controle eletrônico das VRPs, com uso de me-

didores de pressão, contribuiu para a redução do 

volume perdido e, consequentemente, para a dimi-

nuição das áreas de abastecimento intermitente. 

A utilização do controle de pressões no comba-

te às perdas reais foi eficaz e, nesse caso, apre-

sentou retorno significativamente rápido, o que 

comprova o quão relevante é esse tema no atual 

contexto de escassez de água. Diante dos ótimos 

resultados obtidos, sugere-se que essa prática 

seja obrigatória no país com objetivo de alavancar 

os investimentos em manutenção e operação das 

redes de abastecimento de água. 
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Os bons resultados dos programas de redução de 

perdas se devem à técnica empregada e ao uso de 

equipamentos de controle de pressão (válvulas e con-

troladores) cada vez mais sofisticados e confiáveis.

Mesmo após o controle de pressões e de vaza-

mentos, ainda foi verificada no sistema uma por-

centagem considerável de perdas, acredita-se, 

em função dos resultados obtidos, que em grande 

parte composta por perdas aparentes. Sendo as-

sim, recomenda-se que: 

• Para reduzir as perdas aparentes deverão  

ser executadas ações comerciais de corte de  

ligações inativas, instalação de hidrômetros e  

caça-fraudes; 

• Para auxiliar na redução do fator de pesquisa e das 

perdas reais, pode-se proceder a redução da pres-

são mínima esperada do ponto crítico para 6 m.c.a.

Recomenda-se ainda, a prática de manutenção 

preventiva e avaliação de resultados e indicadores 

com periodicidade no mínimo mensal.
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Renascimento de florestas: regeneração na era 
do desmatamento
Robin L. Chazdon

O livro aborda usos do solo, perturbações em florestas tropicais, trajetórias sucessionais, regeneração florestal, diversidade 
da fauna durante a regeneração, funções ecossistêmicas, restauração e reflorestamento, entre outros temas. Ao longo de 15 
capítulos, apresenta a profunda compreensão das florestas em regeneração, o que proporciona ainda subsídios para ações 
de restauração ecológica.

Fruto de mais de 25 anos de pesquisa, em diferentes regiões e com diferentes colaboradores, e de um rico trabalho 
bibliográfico, é uma obra essencial para o manejo e a restauração de florestas tropicais e para compreender os impactos de 
fatores geográficos e socioeconômicos no desmatamento e na regeneração florestal.

Mais informações: http://www.lojaofitexto.com.br/

Gerenciamento de recursos hídricos
Antonio Carlos Zuffo e Monica Soares Resio Zuffo

O livro traz o que há de mais recente em pesquisa e discussão sobre gerenciamento desses recursos, além de contar com 
a nova legislação sobre Gestão e Uso dos Recursos Hídricos Nacionais. “É um livro importante para diversas áreas, como 
Engenharia, Política, Planejamento e Gestão das Águas, entre outras, já que ele se preocupa em não apenas trazer a legis-
lação vigente, mas conceituar e contextualizar, com exemplos de gestão em diversos países do mundo, explicação sobre o 
clima, além de um estudo do caso do Sistema Cantareira”, ressalta o autor. O livro tem linguagem acessível e exercícios que 
ajudam a entender melhor o assunto, além de quadros-resumo e dicas.

Mais informações: http://www.loja.elsevier.com.br/site/produtos/Detalhe-produto.aspx?tid=95476&seg=21&ca-
t=802&tit=Gerenciamento%20de%20Recursos%20Hidricos%20-%201%20EDI%C3%87%C3%83O

Histórias do saneamento
Aristides de Almeida Rocha

Este livro, feito em colaboração com o Instituto Samuel Murgel Branco (ISMB), traz um apanhado satisfatório da história do 
saneamento, que, desde o longínquo tempo das primeiras civilizações até os dias atuais, foi bastante rica e possibilitou que 
diversos trabalhos fossem escritos sobre ela. O que o leitor encontrará aqui não é uma linha do tempo completa da trajetó-
ria do saneamento pelos caminhos que desembocaram em seu atual sistema; algo assim seria impossível de realizar em tão 
poucas páginas. Ademais, o objetivo principal desta obra, desde o início, foi outro: realizar um trabalho de descortinamento 
de apenas alguns fatos marcantes da história do saneamento, bem como da íntima relação deles com a saúde pública.

Mais informações: https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/historias-do-saneamento-1232

Métodos e técnicas de tratamento de 
água  – 3ª Edição
Luiz Di Bernardo, Angela Di Bernardo Dantas e Paulo Eduardo Nogueira Voltan

O livro Métodos e Técnicas de Tratamento de Água traz na sua 3ª Edição a reformulação dos capítulos, atualização dos seus 
conteúdos e inclusão das tecnologias desenvolvidas nos últimos 11 anos, bem como os resultados de pesquisas recentes. 
Muitas dessas pesquisas foram realizadas sob a orientação do Prof. Luiz Di Bernardo, professor titular aposentado da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP) e diretor-presidente da Hidrosan, empresa 
de referência na elaboração de projetos de Estações de Tratamento de Água. 

A 3ª edição deste livro será uma edição histórica comemorativa, com tiragem da ordem de 1500 exemplares, com previsão 
de mais de 1200 páginas, capa dura e imagens coloridas. Seu lançamento ocorrerá na 28ª FENASAN e no 29º Congresso da 
ABES, em outubro de 2017, na cidade de São Paulo.

Mais informações: http://www.editoracubo.com.br/
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Coletânea: Gestão sustentável de resíduos 
sólidos: valorização

Tratamento de Esgotos Domésticos

Viviana M. Zanta, Aurélio P. Picanço, Luciana P. Gomes, Raphael T. Barros e Ronaldo Stefanutti

Eduardo Pacheco Jordão e Constantino Arruda Pessôa

A coletânea aborda a valorização de resíduos sólidos em ambientes urbanos, especificamente resíduos orgânicos, da  
construção civil e de equipamentos eletro eletrônios. Em seus  três volumes são apresentados resultados de estudos e  
pesquisas sobre a gestão desses resíduos, processos  biológicos de  valorização da biomassa e de reaproveitamento  por  
recuperação e reciclagem de materiais obtido pela rede de pesquisa TECRESOL, composta por cinco universidades brasi-
leiros financiadas pela FINEP e CNPq. 

Mais informações: https://www.finep.gov.br

O livro é uma publicação tradicional da ABES, estando já em sua 8a edição, alcançando a bela tiragem de 15.500 cópias. 
Traz conceitos teóricos e informações para projeto, indicações para concepção de estações de tratamento de esgotos, inú-
meros exemplos de casos reais e um novo capítulo sobre operação e manutenção de ETEs. Todos os parâmetros de projeto, 
bem como os exercícios resolvidos, baseiam-se na Norma NBR-12.209 da ABNT - Elaboração de Projetos Hidráulico-Sani-
tários de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários. Este livro, com 32 capítulos e 915 páginas, é o campeão de vendas 
da ABES, e cobre as soluções mais simples, como “fossas sépticas”, as clássicas como “ETEs de lodos ativados”, e as mais 
recentes como “processos de separação por membranas”.

Mais informações: http://www.abes-sp.org.br/livrariaabes/

Tratamento de água: concepção, projeto e 
operação de estações
Sidney Seckler Ferreira Filho

Concepção, projeto e operação de estações de tratamento de água tem por objetivo oferecer subsídios aos diferentes 
profissionais nas áreas de engenharia civil e ambiental na elaboração de projetos de estações de tratamento de águas 
de abastecimento, enfocando os aspectos técnicos e operacionais mais relevantes no dimensionamento de seus diversos 
processos unitários. O livro que aborda o projeto das unidades de processo da fase líquida, recuperação e tratamento da 
água de lavagem de filtros, adensamento e desidratação de lodos, discute também a utilização de diferentes agentes 
oxidantes em estações de tratamento de água, remoção de subprodutos da desinfeção e controle de gosto e odor. 
Cada capítulo, ricamente ilustrado e com inúmeros exemplos de cálculo e dimensionamento que irão auxiliar o leitor na 
compreensão dos tópicos mais importantes, contém também estudos de caso reais que permitem efetuar uma fusão 
entre projeto e operação, teoria e prática, possibilitando uma compreensão mais abrangente para o projeto de estações 
de tratamento de água. A leitura deste texto é recomendada para alunos de graduação, pós-graduação e profissionais. 

Mais informações: https://www.elsevier.com.br/wp-content/uploads/2017/07/catalogo-ciencia-e-tecnologia-2017.pdf

Revista DAE136

publicações

Edição Especial  |  núm. 208  | vol. 65  |  outubro 2017



Mês Dias Evento Local
O

ut
ub

ro

2 a 6 29º Congresso Abes/ 
28ª Fenasan 2017

Local: São Paulo EXPO, em São Paulo, Brasil
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 
Mais informações:  www.abesfenasan2017.com.br

7 a 11 
16th International Conference of the 
IWA Specialist Group on Wetland 
Systems for Water Pollution Control

Sevilha, Espanha
Mais informações: http://www.iwa-network.org/events/16th-
international-conference-of-the-iwa-specialist-group-on-wetland-
systems-for-water-pollution-control/

9 a 11 Hydro Conference and  
Exhibition 2017

Sevilha, Espanha
Mais informações: http://www.hydropower-dams.com/hydro-2017.
php?c_id=88

15 a 20 IDA 2017 World Congress on Water 
Reuse and Desalination

Local: Hotel Sheraton World Trade Center (WTC), em São Paulo, Brasil 
Mais informações: http://idadesal.org/2017-ida-world-congress/

16 a 20 Water and Health Conference 2017
Local: UNC Chapel Hill Campus - Carolina do Norte, Estados Unidos
Mais informações: http://waterinstitute.unc.edu/conferences/
waterandhealth2017/

22 a 26 
S2Small2017: International 
IWA Conference on Sustainable 
Solutions for Small Water and 
Wastewater Treatment Systems 

Local: La Cité, Centro de Eventos, Nantes, França
Mais informações: http://s2small2017.org/

24 a 26 ECOMONDO
Local: Transamerica Expo Center, São Paulo, Brasil.  
Mais informações: Fone: (11) 5095-0072.
Mais informações: http://ecomondobrasil.com.br/

24 a 27
POLLUTEC Maroc
9ª Feria Internacional de 
Equipamiento, Tecnologías y 
Servicios Medioambientales

Local: Marrocos, Africa
Mais informações: http://www.pollutec-maroc.com/en

N
ov

em
br

o

1 a 2 Drinking Water 101
Local: Macon, Georgia, Estados Unidos
Mais informações: https://www.awwa.org/conferences-education/
seminars/drinking-water-101.aspx

7 a 10 
Conference on Sustainable 
Wastewater Treatment and 
Resource, Recovery: Research, 
Planning, Design and Operation.

Local: Chongqing, China
Mais informações: http://www.nrr-lwwtp2017.com/

7 a 10 
ECOMUNDO - XXI Feira 
Internacional de la Recuperación de 
Materia y Energía y del Desarrollo 
Sostenible

Local: Rimini, Italia
Mais informações: http://en.ecomondo.com/

8 a 10 2017 Design-Build for Water & 
Wastewater

Local: Pennsylvania Convention Center, Filadélfia, Estados Unidos
Mais informações: https://www.dbia.org/Conferences/expo/Pages/
Future-Events.aspx

13 a 15 
13º SILUSBA - 13º Simpósio de 
Hidráulica e Recursos Hídricos dos 
Países de Língua Portuguesa

Local: Cidade do Porto, Portugal
Mais informações: http://www.aprh.pt/13silusba/

13 a 16 
IWA Water and Development 
Congress & Exhibition 2017: 
Sustainable solutions for  
emerging economies

Local: Buenos Aires, Argentina
Mais informações: http://www.waterdevelopmentcongress.org/
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Mês Dias Evento Local
N
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em
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o

14 a 16 Smart City Expo World Congress

Local: Fira de Barcelona (Gran Via Venue)
Avinguda Joan Carles I, 58
08908 L’Hospitalet de Llobregat , Barcelona, Espanha
Mais informações: http://www.smartcityexpo.com/en/

26 de novembro a 
1 de dezembro

XXII Simpósio Brasileiro de  
Recursos Hídricos

Local: CentroSul - Av. Gustavo Richard, 850 - Baía Sul - Centro , 
Florianópolis, Brasil
Mais informações: http://www.abrh.org.br/SGCv3/index.php?P1=13

28 a 30 EFIAQUA 2017 Local: Valença, Italia
Mais informações: http://www.abrh.org.br/SGCv3/index.php?P1=13

29 de novembro a 
2 de dezembro

VI Conferência Internacional de 
Pesquisa sobre Economia Social e 
Solidária - CIRIEC “Economia Social 
e Solidária, Sustentabilidade e 
Inovação: Enfrentando os Velhos e 
os Novos Problemas Sociais.”

Local: UFAM - Universidade Federal Do Amazonas, Amazonas, Brasil
Mais informações: http://www.redpes.pt/a-redpes/

D
ez

em
br

o

4 a 5

2nd International Conference & 
Exhibition
On Waste Management, 
Sustainability and Environment-
Related Products, Services & 
Technology

Local: Mascate, Omã
Mais informações: http://www.owes-expo.com/

14 a 16 WM2E 2017 - 4th Edition Water, 
Membrane, Environment

Local: Bangkok, Tailândia
Mais informações: http://www.wm2e-expo.com/

Ja
ne

iro
  

20
18

9 a 11 IBS 2018 Orlando: The International 
Builders Show

Local: Orlando, Estados Unidos
Mais informações: www.buildersshow.com/

17 a 20
World Future Energy Summit 2018 
Abu Dhabi: Encuentro Mundial 
Energía y Medio ambiente

Local: Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Mais informações: https://www.worldfutureenergysummit.com/
travelandaccomodation

18 a 19
ICEEUR 2018: 20th International 
Conference on Environmental 
Engineering and Urban 
Regeneration

Local: Londres, Reino Unido
Mais informações: https://www.waset.org/conference/2018/01/
london/ICEEUR

22 a 23 International Symposium on 
Potable Reuse

Local: Austin, Texas, Estados Unidos
Mais informações: https://wef.org/events/conferences/upcoming-
conferences/international-symposium-potable-reuse/

30 de janeiro a  
01 de fevereiro

Expo Energy México 2018:  
Energy Mexico Oil Gas Power 2018 
Expo & Congress

Local: México DF, México. 
Mais informações: http://www.energymexico.mx/
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A Sabesp trabalha 
para oferecer 300%

Tanto é que, até 2014, todos os municípios do interior

atendidos pela Sabesp serão 300%. E, em 2018, todo o Estado

de São Paulo. Haja fôlego, mas o resultado vai valer a pena.

Saiba mais em www.sabesp.com.br/rs2011

100% de água tratada, 100% de esgoto
coletado e 100% de esgoto tratado.
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