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Resumo
A medição de vazão é fundamental para a gestão de processos. O tubo Pitot Cole é um instrumento amplamente utilizado no setor de saneamento devido a suas vantagens, como baixo custo e fácil instalação. Apesar de sua grande aceitação, estudos apontaram falhas relacionadas à geometria das tomadas de pressão
devido a seu formato complexo, que dificulta a confecção de peças idênticas, além de relatos de sua colisão
com a tubulação, fazendo com que essas peças fiquem deformadas. Visando aumentar a confiabilidade, a
simplicidade e a robustez desse equipamento, construiu-se um protótipo cujas tomadas de pressão estão em
faces opostas de um prisma hexagonal. Foram realizados ensaios de calibração, e os resultados apontaram
um coeficiente de velocidade estável e inferior ao do Pitot Cole.
Palavras-chave: Medição de vazão. Tubo Pitot. Medição de velocidade.
Abstract
Water flow measurements are fundamental for processes’ management. In water companies the Pitot Cole tube is
an instrument widely used due to its advantages such as low cost and easy installation. Despite its higher acceptation, studies indicated fails in the pressure taps as its complex geometry makes it difficult to produce identical
pieces, as well as reports of its collision with pipes, causing them to become deformed. To increase the reliability,
simplicity and robustness of this equipment, this paper proposes the hexagonal prismatic configuration for pressure taps. The prototype was submitted to a calibration test and results showed a stable velocity coefficient with
values lower than the Pitot Cole coefficient.
Keywords: Flow meter. Pitot tube. Velocity meter.
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1 INTRODUÇÃO
A realização de medição de vazão está associada à necessidade de monitoramento de sistemas, o que requer confiabilidade dos dados
apresentados. Em sistemas públicos de abastecimento de água, medições de vazão são fundamentais para o controle de processos, desde
a captação da água bruta até a distribuição de
água tratada, de forma a subsidiar elementos
que visem o diagnóstico operacional, mensurar
faturamento, a gestão de perdas de água e o
controle da eficiência.
Devido à variedade de dispositivos para essa finalidade, a escolha do equipamento deve analisar a necessidade da aplicação, particularidades do escoamento e características do medidor
como incerteza, custos, tempo de vida, facilidade
de instalação e facilidade de realização da calibração. No setor de saneamento, especificamente em condutos forçados, os medidores mais amplamente utilizados são os eletromagnéticos, os
de vórtice, os de velocidade, os ultrassônicos e os
de pressão diferencial.
Classificado como medidor de velocidade, o tubo
Pitot foi projetado em 1732 por Henry Pitot para
o cálculo da velocidade de barcos. Mais adiante,
em 1875, Hiran Mills utilizou o instrumento pela
primeira vez para medir a vazão em uma tubulação de ferro. E em 1886 Edward Cole idealizou o
“Pitometer”, denominado atualmente tubo Pitot
Cole (ANDERSON JR., 2015).
Seu funcionamento é baseado na determinação
do diferencial de pressão entre duas tomadas
opostas denominadas por TIPs, e por meio de
equacionamentos pode-se determinar a velocidade do escoamento e, consequentemente, a vazão. Como vantagens da aplicação, ressaltam-se
o baixo custo e a facilidade no transporte e no
manuseio, podendo ser inserido em tubulações,
mesmo que em carga, por meio de um registro
de derivação.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 06-11 | Jan a Mar, 2020

Por outro lado, devido à extensão dos TIPs, dado
que seu comprimento é superior ao diâmetro de
registros de derivação, estes devem ser rotacionados no momento da instalação, implicando
possibilidade de quebra, deformação ou desalinhamento devido a colisões das tomadas de
pressão com a parede interna da tubulação e,
assim, levar a erros de medição.
Em relação à dificuldade de execução do projeto
dos TIPs, estudos apontam grande discrepância
nas medidas, constatando ser esta a principal
causa significativa da diferença obtida entre os
coeficientes de calibração (PEDRAZZI, 1992).

2 OBJETIVO
Frente às vantagens e oportunidades de melhoria do tubo Pitot Cole, este trabalho propõe o posicionamento das tomadas de pressão em faces
opostas de um prisma hexagonal visando mitigar erros na medição, mantendo a simplicidade
da aplicação do equipamento, tornando-o mais
robusto, de simples construção e instalação. A
Fig. 1 apresenta a comparação entre os TIPs do
Pitot Cole e o do protótipo testado.

Figura 1 - TIPs do tubo Pitot Cole à esquerda e do
protótipo à direita.
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3 O MODELO CONCEITUAL
Apresenta-se o modelo desenvolvido para a determinação da velocidade por meio do protótipo
elaborado considerando-se as seguintes hipóteses:
• O fluido (água) é incompressível;
• O escoamento é permanente;
• As duas tomadas de pressão estão na mesma
cota;
• A pressão na face frontal (p1) é maior que a
pressão na face oposta (p2).

𝑝𝑝" 𝑣𝑣""
ℎ" =
+
+ 𝑧𝑧" 
𝜌𝜌𝜌𝜌 2𝑔𝑔

(2)

Por estar posicionada na face oposta, a velocidade v2, na tomada (2), é nula. No entanto, a pressão p2 é menor que p1 devido ao efeito de sucção
𝑝𝑝"
𝑝𝑝'
𝑣𝑣 "
de pelo menos uma fração do termo
=cinético
& − 𝑘𝑘
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌
2𝑔𝑔
representado por k na Eq. 3, onde 0<k<1. Dessa
forma, pode-se adotar que:

𝑝𝑝"
𝑝𝑝'
𝑣𝑣 " (3)
= & − 𝑘𝑘
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌
2𝑔𝑔

Assim, a carga total h2 pode ser expressa por:
A Fig. 2 ilustra o esquema das tomadas de pressão do protótipo de forma a auxiliar a compreensão do modelo desenvolvido.

ℎ" = $

𝑝𝑝&
𝑣𝑣 "
𝑣𝑣""

− 𝑘𝑘
.+
+ 𝑧𝑧"
𝜌𝜌𝜌𝜌
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔

𝑝𝑝&

𝑣𝑣 "

(4)

𝑣𝑣""

ℎ" = $z =z− 𝑘𝑘e .
+ a aplicação
+ 𝑧𝑧"
=0,
de Bernoulli entre
Como
1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔
os pontos (1) e (2) é dada por:

(1)

(2)

Figura 2 - Esquema das tomadas de pressão do
protótipo.

ℎ" − ℎ$ = ∆ℎ =

𝑣𝑣 $
(1 + 𝑘𝑘)(5)
2𝑔𝑔

e obtém-se a equação da velocidade:

𝑣𝑣 =

1

√1 + 𝑘𝑘

'2𝑔𝑔∆ℎ 

(6)

Onde:
Primeiramente aplica-se Bernoulli para determinar a carga total no ponto (1).

g = Aceleração da gravidade (m/s²);
h1,h2 = Leitura piezométrica em 1, 2 (mH2O);

𝑝𝑝" 𝑣𝑣 )
ℎ" =
+
+ 𝑧𝑧"(1)
𝜌𝜌𝜌𝜌 2𝑔𝑔
𝑝𝑝

𝑣𝑣 )

p1,p2 = Pressão em 1, 2 (mH2O);
v,v2 = Velocidade em 1, 2 (m/s);
z1,z2 = Cota na tomada de pressão 1, 2 (m);

"
Na
ℎ" Eq.
= 1,+
+é 𝑧𝑧o" acréscimo de pressão devido à
𝜌𝜌𝜌𝜌 2𝑔𝑔
estagnação em (1).

∆h = Diferencial de pressão (mH2O);

Analogamente aplica-se Bernoulli para o ponto (2):

p = Massa específica (kg/m³).
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Salienta-se a existência do coeficiente de correção (k) imposto pelo equipamento e que permite que as leituras do diferencial de pressão
apresentem maior valor com relação ao tubo
Pitot convencional.

4 O APARATO E MEDIÇÕES
O protótipo foi desenvolvido com o intuito de
ser inserido com simplicidade em registros de
derivação que possuem diâmetro usual de uma
polegada. Dessa forma, o prisma foi elaborado
com o diâmetro de 24 mm.
O ensaio de calibração foi realizado em uma
bancada composta por um canal circular de
seção transversal retangular, dotada de placas
tranquilizadoras instaladas ao longo do canal,
evitando que o fluido entrasse em movimentação e atingisse a velocidade de rotação do protótipo.
Em seu eixo encontra-se fixada uma haste giratória conectada a um motor controlado por
inversor de frequência, permitido o controle da
velocidade angular.
O protótipo foi instalado em uma das extremidades da haste giratória a 1,52 m do eixo, onde
as faces com as tomadas de pressão ficaram
posicionadas perpendicularmente à trajetória
circular e com profundidade fixa. Observa-se
que ocorre leve depressão à jusante do TIP, porém ambas as tomadas de pressão foram totalmente inseridas na água.
A velocidade tangencial foi determinada pela
relação entre o espaço percorrido, e o tempo
gasto foi medido por meio de um cronômetro
digital. Para a leitura do diferencial de pressão, foi utilizado um manômetro em forma de
U invertido, também fixado na parte superior da
haste giratória, como ilustrado pela Fig. 3.
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Figura 3 - Bancada utilizada para o ensaio de
calibração.

A Tabela 1 apresenta dados medidos no ensaio
de calibração, apresentando o número de rotações, o tempo gasto para o equipamento realizar as rotações e alturas manométricas referentes às tomadas de pressão 1 e 2.

Tabela 1 - Medições realizadas no ensaio de
calibração.
Nº do
ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nº de
rotações
5
5
6
7
7
8
8
8
8
10

Tempo (s)

Altura 1 (cm)

Altura 2 (cm)

70,53
58,31
62,86
66,72
61,08
64,58
57,86
54,06
50,71
59,93

395,8
394,9
394,3
393,3
392,6
391,7
390,3
389,3
388,2
386,9

399,5
400,2
400,8
401,7
402,2
403,1
404,3
405,4
406,4
407,6
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A partir da Eq. 6 pode-se definir o coeficiente de
velocidade, Cv, como:

𝐶𝐶" =

1

√1 + 𝑘𝑘



(7)

de é Cv2, isto é:

𝑣𝑣 "
= 𝐶𝐶) " . ∆ℎ (9)
2. 𝑔𝑔

𝑣𝑣 = 𝐶𝐶$ &2𝑔𝑔∆ℎ 

V²/2.g

𝑝𝑝" 𝑣𝑣 )
,+deve
ℎ" = tico,
+
𝑧𝑧" ser proporcional ao diferencial de
𝜌𝜌𝜌𝜌 2𝑔𝑔

pressão "∆h" e a constante de proporcionalida-

Pode-se então escrever que:

0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

A partir da Eq. 8 fica evidente que o termo ciné-

(8)

Na Fig. 4 está a representação dos valores expe𝑝𝑝"
𝜌𝜌𝜌𝜌

ℎ" = de
+
rimentais

𝑣𝑣 )
+contra
𝑧𝑧"
∆h, valores estes calcu2𝑔𝑔

lados a partir da Tabela 1.

Determinação do coeficiente de velocidade: V2/2g X Dh

y = 0,6308x
R² = 0,9995
0.00

0.05

0.10
Dh(m)

0.15

0.20

Figura 4 - Determinação do coeficiente de velocidade.

5 ANÁLISE
Da Fig. 4 e do coeficiente de regressão linear
obtido, 0,9995, apreende-se que os pontos experimentais aderem à reta y=0,6308x, cuja tangente corresponde ao valor de Cv2, conforme demonstrado na Eq. 9. Numericamente, obteve-se
Cv2=0,6308 ou Cv=0,794. Assim, de modo preliminar, a lei de aferição do medidor proposto é:

𝑣𝑣 = 0,794 )2𝑔𝑔∆ℎ 

(10)

A dispersão experimental associada aos valores
de Cv está apresentada na Fig. 5 em função do
número de Reynolds expresso em termos do diâ-
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metro circunscrito ao prisma do protótipo, d, e
𝑣𝑣 = 0,794 )2𝑔𝑔∆ℎ , dado pela Eq. 11.
da velocidade "teórica",

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑑𝑑&2𝑔𝑔∆ℎ 

n

(11)

O valor do coeficiente de velocidade, Cv=0,794
difere do valor histórico clássico do Pitot Cole,
que é Cv=0,870, o que não acarreta dificuldade
e ainda eleva o valor de ∆h, diminuindo a incerteza relativa da medição.
Ressalta-se que o protótipo proposto apresentou-se bem estável em termos de valores de Cv,
notadamente para Re > 33.000 (v>1,09 m/s).
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Cv

Cv x Re
0.820
0.810
0.800
0.790
0.780
0.770
0.760
15,000

20,000

25,000

30,000

35,000
Re

40,000

45,000

50,000

55,000

Figura 5 - Coeficiente de velocidade em função do número de Reynolds.

Observa-se que por se tratar de um estudo preliminar, com o intuito de verificar a viabilidade
do protótipo, a velocidade máxima ensaiada foi
de 1,6 m/s, devido às limitações da instalação.
Com o manômetro em forma de U invertido e líquido manométrico água, o maior diferencial de
pressão viável para leitura foi 21 cm. Entretanto,
dada a aderência do coeficiente de calibração à
reta, espera-se que a relação de calibração se
mantenha estável devido ao formato do protótipo que assegura o descolamento camada limite no mesmo ponto, nas arestas do hexágono.

Os próximos passos do estudo incluem a aferição do equipamento em condutos forçados,
ampliando a faixa de velocidades ensaiadas e a
determinação do coeficiente de área.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O confronto do termo cinético com o diferencial
de pressão, obtidos na calibração do equipamento, evidencia forte correlação linear, o que
indica confiabilidade na determinação do coeficiente de velocidade.
Ainda assim, esse coeficiente apresentou valores inferiores aos do tubo Pitot Cole, o que aumenta a precisão na determinação do diferencial de pressão.
Por meio da geometria prismática hexagonal
com as tomadas de pressão em faces opostas,
espera-se determinar com maior confiabilidade
medidas de vazão, aumentando a simplicidade
no projeto, mantendo o baixo custo e a facilidade
na aplicação.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 06-11 | Jan a Mar, 2020
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Resumo
Neste trabalho foi investigada a evolução da distribuição de tamanho de partículas no processo de floculação
por meio de duas funções de distribuição contínuas distintas. A coagulação e a floculação foram estudadas
em escala de bancada usando como coagulantes o sulfato de alumínio, cloreto férrico e cloreto de polialumínio, sob diferentes gradientes de velocidade médios e tempos de floculação. O acompanhamento do processo foi feito por meio de aquisição e análise de imagens dos flocos obtidos para cada coagulante em cada
gradiente médio de floculação nos tempos de floculação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 e 60
minutos. Os resultados apresentados permitem concluir que o parâmetro ajustável da função Gama pode ser
usado no acompanhamento da evolução da distribuição de tamanho de partícula e, a exemplo do parâmetro
β, pode ser empregado em futuros estudos de modelagem do processo de floculação.
Palavras-chave: Tratamento de água. Floculação. Análise de imagem.
Abstract
The evolution of the particle size distribution in flocculation process was performed by two different distribution
functions. Coagulation and flocculation studies were develop in bath essays using aluminum sulfate, ferric chloride
and polyaluminium chloride under different velocity gradients and flocculation times. Image analysis was applied
to monitoring the process in each one of the velocity gradient at the flocculation times of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The results presented showed that the adjustable parameter of the Gamma
function can be used to follow the evolution of the particle size distribution and, like the parameter β, can be used
in future modeling studies of the flocculation process.
Keywords: Drinking water treatment. Flocculation. Image analysis.
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1 INTRODUÇÃO
Grande parte das Estações de Tratamento de
Água (ETA) utilizam os processos de coagulação
e floculação visando preparar o material primário para a separação sólido-líquido subsequente.
A coagulação desestabiliza o material coloidal,
possibilitando sua agregação durante a floculação. Assim, a floculação altera o tamanho das
partículas primárias com a promoção de choques
controlados, sendo possível avaliar seu desempenho por meio da análise da distribuição do tamanho de partículas (DTP).
A turbidez é em geral empregada para avaliação
da floculação. Todavia, seu uso traz limitações
diversas na avaliação e no desempenho dedicado da floculação (MORUZZI, 2014). Diversos
trabalhos têm mostrado o potencial do uso da
DTP para acompanhamento direto do processo
de floculação e seus efeitos na separação sólido-líquido, tais como Lawler (1997), Santos et al.
(2004), Moruzzi (2005), Crittenden et al. (2005),
Gregory (2009), Jarvis, Gregory e Parsons (2005),
Moruzzi e Reali (2007, 2010 e 2014), Moruzzi e Oliveira (2013), Moruzzi, Oliveira e De Julio
(2015), Moruzzi et al. (2016) e Moruzzi, Manetta
e Oliveira (2017).
A distribuição discreta de agregados pode ser
usada para obtenção dos parâmetros ajustáveis
de funções contínuas, sendo a função de distribuição de tamanho importante para a modelagem do comportamento do material particulado
frente às perturbações do sistema.
Nesse sentido, a distribuição da frequência do
número de partículas F(d) pode ser expressa
como a concentração do número de partículas,
dN, no que diz respeito à fração incremental no
tamanho, d(dp). Essa relação é expressa pela Eq.
(1), conforme Crittenden et al. (2005).
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𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑑𝑑) =

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑)

(1)

Em que: F(dp) é a função que define a frequência
de distribuição de partículas, dN é a concentração
do número de partículas em termos da variação incremental dos diâmetros das partículas e d(dp) é a
variação incremental dos diâmetros das partículas.
A frequência da distribuição de partículas diminui à medida que aumenta o diâmetro da partícula, tal como expressa a Eq. (2).

𝑑𝑑𝑑𝑑
∆𝑁𝑁 
= 𝐴𝐴(𝑑𝑑𝑑𝑑)() ≈
𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑)
∆𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

Em que: A é o coeficiente da equação de potência, dp, o diâmetro da partícula, e β, o coeficiente
de inclinação da equação de potência.
A forma linearizada da Eq. (2) pode ser usada
para ajustar os parâmetros de interesse, conforme explícito na Eq. (3).

log $

∆𝑁𝑁
+ = −𝛽𝛽 log(𝑑𝑑𝑑𝑑) + log 𝐴𝐴 (3)
∆(𝑑𝑑𝑑𝑑)

Segundo Moruzzi (2014) e Oliveira et al. (2015), é
possível utilizar o parâmetro β para acompanhamento da floculação, sendo que valores menores,
em módulo, indicam uma distribuição mais homogênea de flocos de diferentes tamanhos e sugere
uma melhor eficiência no processo de floculação.
De acordo com Tse et al. (2011), métodos de
análise se tornam mais robustos quando os dados experimentais se adequam a um tipo de distribuição conhecido, e a distribuição Gama se
torna uma opção interessante neste sentido, por
ser flexível e se adequar a muitos tipos de distribuição com um número pequeno de parâmetros
ajustáveis. A função de densidade de probabili-
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dade Gama pode ser expressa pela Eq. (4), sendo
que as variáveis χ, α, β1 devem ser maiores que 0.

𝑓𝑓(𝜒𝜒, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽' ) =

/
1
+-' -01 
𝜒𝜒
𝑒𝑒
𝛽𝛽' + 𝛤𝛤(𝛼𝛼)

(4)

Em que: χ é a variável de interesse, α, o parâmetro de forma, β1, o parâmetro de escala, e Γ(α), a
função Gama, que é definida pela Eq. (5).
.

𝛤𝛤(𝛼𝛼) = & 𝑡𝑡 ()* 𝑒𝑒 ), 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(5)

/

Neste artigo, foi verificada a aplicabilidade do
uso dos parâmetros das funções descritas para
acompanhamento da evolução da floculação.

2 METODOLOGIA
A água de estudo foi obtida em laboratório a
partir de solução de caulinita, preparada conforme procedimentos adotados por Pádua (1994) e
Yukselen e Gregory (2004). A solução de caulinita
foi adicionada à água deionizada até alcance da
turbidez de 6,0 ± 2 uT.
Foram utilizados três diferentes coagulantes: sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), cloreto férrico (FeCl3)
e cloreto de polialumínio (PAC). Para determinar
o par de valores de pH e dosagem de coagulante,
foram elaborados diagramas de coagulação para
cada um deles, utilizando-se o equipamento de

A avaliação da DTP foi feita realizando-se experimentos de floculação com os diferentes coagulantes. A mistura rápida foi promovida com
gradiente de velocidade (G) de 1000 s-1 e os gradientes de velocidade médios de mistura lenta
foram de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 e 120 s-1.
A técnica de análise de imagens foi usada para
avaliação dos flocos, conforme descrito em Moruzzi (2005), Moruzzi e Reali (2007), Oliveira et al.
(2015) e Moruzzi et al. (2017). Para obtenção das
imagens dos flocos foi utilizada câmera Nikon,
modelo D5500RM, de resolução máxima de 6000
x 4000 pixels com tamanho de pixel de 0,012 mm.
A iluminação utilizada consistiu em plano de luz
laser com potência de 35000 mW, ajustada ao
foco do sistema de captura de imagens.
Para o acompanhamento da evolução da DTP ao
longo do tempo, foram obtidas 40 imagens ao
longo de cada um dos dez primeiros minutos de
floculação e aos 15, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos
de floculação.
O tratamento e a análise das imagens obtidas foram realizados por meio do software Image Tool
3.0, tendo como base os procedimentos descritos em Moruzzi (2005). O parâmetro dimensional
utilizado neste estudo foi o diâmetro de Feret,
que equivale ao diâmetro de um círculo com a
mesma área da partícula, calculado, pelo software, conforme a Eq. (6).

𝐷𝐷" = $

4𝐴𝐴" 
𝜋𝜋

(6)

bancada jar test. Os valores ótimos alcançados

Sendo Df o diâmetro de Feret e Af a área do floco.

foram pH de 6,5, 6,15 e 6,2, para concentrações

Os flocos foram classificados em 16 classes de tamanho, com amplitude entre as classes de 0,0817
mm. Posteriormente, foi possível determinar os
parâmetros das funções contínuas das Eq. 3, 4 e 5.

de 2,5 mg de Al3+/L, 5,2 mg de Fe/L e 3,36 mg de
Al/L para o sulfato de alumínio, cloreto férrico e
PAC, respectivamente.
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3 RESULTADOS
Os resultados indicam a predominância da formação de flocos nos primeiros minutos, em comparação à ruptura, seguida de estabilização. Após
os 10 minutos de floculação houve redução da
quantidade de flocos de maiores tamanhos, sugerindo que boa parte desses flocos de grandes
dimensões passa por processos de ruptura, distribuindo-se por classes de tamanho menores,
indicando tendência à estabilização da DTP. Nesse sentido, o estudo mostra que durante a floculação as partículas passam por etapas de crescimento, ruptura, reformação e estabilização,
como sugerem diversos autores como Spicer e
Pratsinis (1996), He et al. (2011), Gregory (2009),
Moruzzi et al. (2016) e Moruzzi et al. (2017).
A avaliação do parâmetro β da Eq. 3 para acompanhamento direto do desempenho da floculação foi proposta e validada em Moruzzi (2014).
Neste artigo, o parâmetro β também foi usado
como referência para análise da evolução do parâmetro α da Eq. 5, permitindo avaliar a evolução
da sensibilidade de α por analogia.
O parâmetro β representativo da DTP evoluiu
com a média dos diâmetros dos flocos ao longo
do tempo de floculação. Na Fig. 1 verifica-se a
evolução do diâmetro de Feret médio e do parâmetro β com predominância da agregação nos
primeiros 10 minutos, seguida de estabilização,
como supracitado. Resultados semelhantes foram observados para os três coagulantes avaliados com etapas razoavelmente bem definidas de
crescimento, ruptura e estabilização dos flocos.
Observou-se que, para valores de G mais eleva-
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dos, os patamares de estabilização foram alcançados mais rapidamente.
A Fig. 2 mostra os valores de β calculados a partir da média aritmética dos valores obtidos nos
tempos de floculação de 30, 40, 50 e 60 minutos,
considerando-se o alcance do patamar de estabilização a partir de 30 minutos.
A avaliação do β mostra que, para os flocos formados com sulfato de alumínio, gradientes mais
elevados conduzem, com comportamento bem
definido, a valores maiores de β, ou seja, a maior
concentração de flocos nas primeiras classes, o
que sugere que o impacto da ruptura de flocos
no processo de floculação com sulfato de alumínio é mais significante à medida que aumenta a intensidade da mistura. Por outro lado, para
os flocos formados com cloreto férrico e PAC,
os menores valores de β foram observados em
gradientes intermediários, sugerindo que o aumento do gradiente, até determinado limite, favoreceu a agregação em detrimento da ruptura.
Entretanto, a partir do gradidente de 80 s-1, os
valores de β decrescem, o que sugere a prevalência das tensões de ruptura, com deslocamento
da curva de DTP para o sentido das partículas de
menores dimensões. Nan e He (2012) também
investigaram o processo de floculação utilizando
o PAC como coagulante e chegaram a resultados
semelhantes, com os maiores diâmetros médios
dos flocos sendo observados em gradientes médios de floculação próximos de 60 s-1. Lembra-se
que o parâmetro β é utilizado com mais êxito na
representação de distribuições de frequência
unimodais e monotônicas, conforme descrito em
Moruzzi et al. (2017).
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Figura 1: Evolução do diâmetro médio e β para o sulfato de alumínio com G = 20 s-1

Figura 2: Valores de β obtidos em diferentes gradientes de velocidade.

Na Fig. 3 são apresentados os resultados da DTP medida em relação a DTP calculada por meio da função
Gama, considerando-se as classes de tamanho já
descritas, para os coagulantes Sulfato de Alumínio
(SA), Cloreto Férrico (CF) e Cloreto de Polialumínio
(PAC). Além disso, a Fig. 3 ilustra a relação entre β e
α, parâmetros representativos da função linearizada
e da função Gama da DTP, respectivamente.
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Observa-se que os coeficientes de determinação
(R2) entre os valores medidos e calculados da DTP
são muito próximos de 1, o que ilustra a ótima representatividade da função Gama frente às variações experimentais da DTP. Apesar do menor
valor do R2 verificado para o PAC (0,67), considerando-se todo o conjunto de dados, para situações isoladas, diversos valores de R2 também se
aproximaram de 1.
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Figura 3: Valores medidos da DTP e calculados a partir do ajuste da função Gama e parâmetros β e α representativos
da função linearizada e da função Gama da DTP, respectivamente. SA – Sulfato de Alumínio; CF – Cloreto Férrico;
PAC – Cloreto de Polialumínio.
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As características dos flocos de PAC apresentaram diferenças importantes em relação aos outros coagulantes. Como a DTP obtida foi mais
deslocada para o sentido de maiores tamanhos,
menor foi o número de flocos por imagem; além
disso, sua representação, talvez em função da
limitação do plano de luz, que dificulta o efeito
de profundidade, pode não ter sido satisfatória
por não permitir capturar todo o contorno das
partículas maiores. Os valores mais baixos de R2
entre os parâmetros β e α também foram verificados para o PAC, o que dá suporte à ideia anterior. Nessa comparação, apesar do maior R2 encontrado para o SA ainda não ser tão alto, 0,82,

ressalta-se que esses parâmetros apresentam
comportamentos muito semelhantes, conforme
pode ser visto na Fig. 4, cujos dados foram obtidos para o PAC com G = 20 s-1. O mesmo pode
ser observado para qualquer coagulante em
qualquer gradiente de floculação médio, o que
indica que ambos os parâmetros representativos
da DTP respondem às variações da DTP. Dessa
forma, pode-se sugerir o uso do parâmetro α da
Eq. 5 para acompanhamento da evolução da DTP,
considerando a análise do comportamento deste
parâmetro análoga ao parâmetro β da Eq. 3, validado por Moruzzi (2014).

Figura 4: Evolução dos parâmetros β e α das Equações 3 e 5.

Dessa forma, os resultados apontam que os parâmetros da função Gama podem auxiliar no

de tratamento que empregam os processos de
separação sólido-líquido.

acompanhamento do comportamento da evolução da DTP. Além disso, conforme verificado por
Moruzzi, Oliveira e De Julio (2015), o parâmetro
representativo da DTP pode ser utilizado para dar
significado físico prático ao Índice de Floculação
(IF) emitido por equipamento de monitoramento contínuo da floculação, traduzindo o sinal do
equipamento em termos de diâmetros médios
dos agregados, situação desejada em sistemas
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4 CONCLUSÕES
Os resultados apresentados neste artigo permitem sugerir que o parâmetro ajustável da função
Gama pode ser usado no acompanhamento da
evolução da distribuição de tamanho de partícula e, a exemplo do parâmetro β, pode ser empregado em futuros estudos de modelagem do
processo de floculação.
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Resumo
A bacia hidrográfica do rio São Marcos, localizada no alto Paraná entre os estados de Goiás e Minas Gerais e o Distrito
Federal, apresenta conflito hídrico de grande relevância entre o setor hidrelétrico (operação em cascata das centrais
hidrelétricas Batalha – potencial de 52,5 MW e Serra do Facão – potencial de 210 MW) e o setor agrícola (total outorgado de 65,7 hm3/mês em meados de 2017). O objetivo deste artigo foi avaliar a carga máxima afluente de amônia,
nitrato e fósforo total que os reservatórios suportam para ainda se enquadrar aos limites definidos na Resolução Conama 357:2005. A calibração do modelo a partir da ferramenta AQUATOOL, entre outubro de 2014 e setembro de
2017, forneceu bom ajuste entre as simulações e os dados medidos (para os parâmetros OD, DBO, nitrogênio orgânico, amônia, nitrato e fósforo total) em quatro postos de monitoramento. Os cenários mostraram capacidade máxima
de aporte de 4,19, 9,18 e 0,055 ton/km2.mês de amônia, nitrato e fósforo total, respectivamente, para as sub-bacias
de contribuição de Batalha e de 1,30, 3,34 e 0,019 ton/km2.mês de amônia, nitrato e fósforo total, respectivamente,
nas sub-bacias de contribuição de Serra do Facão, todas a jusante do reservatório de Batalha. De forma geral, o estudo contribui para o planejamento e gestão de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio São Marcos.
Palavras-chave: Modelagem. Conflito hídrico. AQUATOOL. Rio São Marcos. Uso e ocupação do solo.
Abstract
São Marcos river watershed is located in the state of Paraná, Brazil, between the states of Goiás, Minas Gerais and the
Federal District. It presents a relevant hydric conflict between the hydroe-lectric sector (cascade operation of the Batalha
hydroelectric plant - 52.5 MW of potential and Serra do Facão - 210 MW of potential) and the agricultural sector (granted of 65.7 hm3/month in 2017). This article aimed to assess the maximum affluent total load of ammonia, nitrate and
phosphorus that the dams support and still be framed within the limits defined in the 357:2005 Conama Resolution. The
model's calibration in AQUATOOL computational tool, between October 2014 and September 2017, provided a good adjustment between the simulations and the measured data (for the OD, DBO, organic nitrogen, ammonia, nitrate and total
phosphorus) in four monitoring positions located in São Marcos River. The scenario has showed a maximum contribution
capacity of 4.19, 9.18 e 0.055 ton/km2.month of ammonia, nitrate and total phosphorus, respectively, in the contributions sub watersheds in Batalha and of 1.30, 3.34 and 0.019 ton/km2.month of ammonia, nitrate and phosphorus in the
contributions sub watersheds in Serra do Facão. In general, the study contributed for the planning and management of
the soil use and occupation on the watershed.
Keywords: Modeling. Hydric conflict. AQUATOOL. São Marcos river. Use and occupation of soil.
UFU - Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Engenharia Civil – FECIV. Uberlândia (MG), Brasil.
* Autor correspondente: marcio.salla@ufu.br.
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1 INTRODUÇÃO
O potencial hídrico no território brasileiro é 19
vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas, que é de 1.700
m³/hab.ano (Agência Nacional de Águas - ANA,
2007). Todavia, a distribuição hídrica é desigual
geograficamente, o que ocasiona diversos conflitos de ordem quantitativa e qualitativa.
Diante desses conflitos, no ano de 1997 entrou
em vigor a Lei nº 9.433, também conhecida como
Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH). De acordo com essa lei, a água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico,
e a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos de forma descentralizada
e participativa, contando com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades
(BRASIL, 1997).
Dentre as doze grandes regiões hidrográficas no
Brasil, a grande bacia hidrográfica do Paraná merece destaque, visto que se estende por regiões
com grande desenvolvimento econômico e social,
incluindo parcelas do Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. A densidade
populacional elevada e a grande quantidade de
indústrias dos diversos ramos de atuação prejudicam a capacidade de autodepuração dos corpos
hídricos superficiais, enquanto a elevada disponibilidade hídrica associada às características geomorfológicas favoráveis acentuam os conflitos de
ordem quantitativa entre os irrigantes e o setor
hidrelétrico (ANA, 2015).
Dentro da grande bacia hidrográfica do Paraná,
quando o foco está no conflito de interesse entre
o setor agrícola e hidrelétrico, a bacia hidrográfica do rio São Marcos tem grande importância.
Em função da elevada disponibilidade hídrica e
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 20-41 | Jan a Mar, 2020

das características geomorfológicas favoráveis,
essa bacia hidrográfica possui grande quantidade de outorgas consuntivas para irrigação (cerca
de 97 mil hectares irrigados até 2016, de acordo
com a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa - ABRAGEL, 2016), além de duas outorgas não-consuntivas para reservação de água
nas centrais hidrelétricas de Batalha (potencial
de 52,5 MW) e Serra do Facão (potencial de 210
MW) (FURNAS, 2018).
Nos últimos anos, após o início do enchimento
do reservatório de Batalha em 2010, os conflitos entre os irrigantes e o setor hidrelétrico se
agravaram. As Resoluções da ANA 562 (ANA,
2010a) e 564 (ANA, 2010b) foram elaboradas
para, respectivamente, estabelecer o marco regulatório da bacia hidrográfica pactuado entre a
ANA e os órgãos gestores de Goiás (Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH)
e Minas Gerais (Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - IGAM) e para revisar a outorga da Usina Hidrelétrica (UHE) de Batalha. Entretanto, as
vazões disponibilizadas para usos consuntivos
foram superadas pelas demandas existentes, o
que tem motivado, por parte do Comitê de Bacia
Hidrográfica do rio Paranaíba, a criação de grupos de trabalho para revisão, acompanhamento
e fiscalização do cumprimento do marco regulatório (ANA, 2014).
Contudo, além da necessidade da otimização
hídrica quantitativa na bacia hidrográfica do rio
São Marcos, uma gestão eficiente carece também
da avaliação dos impactos qualitativos causados pelo lançamento progressivo de defensivos
agrícolas e fertilizantes sobre os reservatórios de
acumulação de Batalha e Serra do Facão. Nesse
contexto, o objetivo geral deste artigo foi avaliar a máxima carga afluente de amônia, nitrato
e fósforo total por sub-bacia para que o rio São
Marcos (em seu trecho lótico) e os reservatórios
de acumulação de Batalha e Serra do Facão ainda
mantenham os limites de qualidade da água de21
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finidos no Conselho Nacional de Meio Ambiente a partir da Resolução Conama 357 (BRASIL,
2005). Todas as simulações computacionais foram realizadas com o auxílio da ferramenta computacional AQUATOOL, para o período de outubro de 2014 até setembro de 2017, que engloba
os módulos de quantidade de água (SIMGES) e de
qualidade da água (GESCAL).
O presente estudo almeja auxiliar tecnicamente
o Comitê da bacia hidrográfica do rio Paranaíba
na melhor gestão hídrica no rio São Marcos, cuja
topologia do sistema hídrico já estruturada facilita as simulações de novos arranjos hídricos de
demanda consuntiva e não consuntiva e de futuros cenários de uso e ocupação do solo.

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
Toda a caracterização da bacia hidrográfica do
rio São Marcos foi realizada a partir da ferramenta QGIS, por meio do processamento do
modelo digital do terreno formado pelo mosaico
de oito folhas do Topodata 30 x 30 (15S48_ZN,
15S495ZN, 16S48_ZN, 16S495ZN, 17S48_ZN,
17S495ZN, 18S48_ZN e 18S495ZN), disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2017).
A bacia hidrográfica do rio São Marcos localizase na região central do Brasil, entre as coordenadas UTM (Zona 23 Sul) 191905 - 286161 mE e
8089111 – 8121130 mN, com uma área de drenagem de 11.950 km², sendo 0,6% pertencente
ao Distrito Federal, 71,9% ao estado de Goiás e
27,5% ao estado de Minas Gerais (ANA, 2017).
De domínio federal, o rio São Marcos percorre
cerca de 480 km, da sua nascente no córrego Samambaia (Brasília), altitude de aproximadamente 1000 m, até o encontro com o rio Paranaíba
(formador do rio Paraná), na altitude aproximada
de 650 m. A bacia abrange terras do sul e sudes22

te goiano e uma pequena faixa alongada no oeste mineiro, cujos municípios pertencentes são
Catalão, Cristalina, Ouvidor, Campo Alegre de
Goiás, Ipameri e Davinópolis no estado de Goiás,
além de Paracatu, Unaí e Guarda-Mor no estado
de Minas Gerais.
Na região predomina o clima tropical úmido, com
os períodos seco e úmido bem definidos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (2017), a precipitação anual na bacia varia
entre 1330 e 1550 mm, sendo a média de aproximadamente 1426 mm. Já a evapotranspiração
média anual é de cerca de 900 mm. As temperaturas médias anuais predominantes ficam entre
18 e 22º C, com máxima de 37ºC entre janeiro e
março e mínima de 0º C entre maio e julho.
De acordo com a Fig. 1a, o relevo a montante da
central hidrelétrica de Batalha é formado por
chapadões e vales abertos em suas porções mais
altas, ideais para a agricultura tecnificada de sementes, grãos e hortícolas (via pivô central). Já a
geomorfologia da calha principal do rio São Marcos é formada por vales encaixados em suas porções média e baixa, com acentuada declividade,
propícios para a geração de energia hidrelétrica
(SILVA e HORA, 2015).
A Usina Hidrelétrica de Batalha está localizada
entre os municípios de Cristalina (GO) e Paracatu (MG) e possui capacidade de gerar 52,5 MW
_energia suficiente para abastecer uma cidade
de 130 mil habitantes, com outorga não consuntiva de uso da água emitida à Furnas Centrais
Elétricas. Já a UHE Serra do Falcão localiza-se no
estado de Goiás, entre os municípios de Catalão
e Davinópolis, cujo reservatório abrange terras
de cinco municípios goianos (Ipameri, Campo
Alegre de Goiás, Catalão, Davinópolis e Ouvidor),
além de um mineiro de Guarda-Mor. Essa usina
apresenta capacidade de 210 MW, suficiente
para atender a uma cidade com 1,2 milhão de
habitantes, sendo um dos maiores empreendiRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 20-41 | Jan a Mar, 2020
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mentos de seu Estado, com outorga não consun-

Inserida no bioma cerrado, a bacia hidrográfica

tiva emitida à Furnas Centrais Elétricas (BRASIL,

apresenta vegetação variando de campos limpos

2011; FURNAS, 2018).

até cerradões, relativamente mais densos. Cabe

As altitudes na bacia hidrográfica variam de
pouco mais de 640 m, na foz do rio São Marcos,
a mais de 1200 m no domo de Cristalina, localizado no município de Cristalina-GO (Fig. 1a).
O domo de Cristalina possui diâmetro de 30 a
40 km, tendo sido originado a partir do arquea-

destacar que o elevado índice de cobertura vegetal na bacia deve-se especialmente à presença
de amplos terrenos com maior declividade, estando também mais suscetíveis a processos de
erosão e assoreamento (ANA, 2014). Os solos
que predominam na região são de baixa fertili-

mento de corrente tectônica que ocasionou do-

dade natural, sendo então necessária a aplica-

bramentos em toda área circunvizinha (BRASIL,

ção de fertilizantes e corretivos de solo. Outra

2003). Já na Fig. 1b é possível notar quão hete-

importante característica da bacia hidrográfica é

rogêneo é o terreno, com declividade máxima de

a presença de solos profundos e bem drenados,

25%. Nos trechos superiores, o relevo é plano a

principalmente nos chapadões. Esses solos pos-

ondulado; já na parte inferior, o relevo é aciden-

suem alta capacidade de infiltração e de armaze-

tado e montanhoso. As áreas com chapadões e

namento de água, favorecendo a alimentação de

vales abertos e suaves favorecem a prática da

córregos, rios e ribeirões durante longos perío-

agricultura irrigada.

dos de estiagem.

Figura 1 – Na bacia hidrográfica do rio São Marcos: (a) Mapa de altitude; (b) Mapa de declivida-de;
(c) Mapa de uso do solo
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O mapeamento do atual uso e ocupação do solo
na bacia (ver Fig. 1c) demonstra a predominância das atividades de agricultura nas áreas de
cabeceira, inclusive com concentração de pivôs
centrais de irrigação em alguns trechos. Ainda
na Fig. 1c, dentre os diversos usos e ocupação
do solo na bacia, a área urbana corresponde a
12,50 km2 (0,1% da área total), a agricultura corresponde a 4026,19 km2 (33,6% da área total), o
cerrado corresponde a 5330,95 km2 (44,4% da
área total), a área florestal corresponde a 208,86
km2 (1,7% da área total), a pastagem corresponde a 1675,19 km2 (14,0% da área total) e a
irrigação por pivô central corresponde a 708,57
km2 (5,9% da área total), enquanto a área inundada dos ambientes lêntico e lótico corresponde
a 33,79 km2 (0,3% da área total).

2.2 Dados de entrada
2.2.1 Dados fluviométricos
As séries históricas de vazão afluente, vertente
e turbinada nas barragens dos reservatórios de
Batalha e Serra do Facão (fornecidas pelo Sistema de Acompanhamento de Reservatórios SAR) foram utilizadas neste estudo para estimar,
a partir do método de descarga específica, as
séries sintéticas de vazão para as contribuições
difusas e para as sub-bacias afluentes ao rio São
Marcos (FURNAS, 2018).

24

2.2.2 Dados de qualidade da água e
climatológicos
Os parâmetros de qualidade da água incluem
temperatura da água, oxigênio dissolvido (OD),
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo
total, nitrogênio orgânico (NO), amônia e nitrato,
obtidos junto à Serra do Facão Energia SA - SEFAC (2018) e IGAM (2017). Os postos de monitoramento identificados na Fig. 2a como BAT01
(a montante da área represada da UHE Batalha),
SF06 (logo a jusante da central hidrelétrica de
Batalha), SF02 (logo a jusante da central hidrelétrica de Serra do Facão) e SF01 (no final no trecho
do rio São Marcos, próximo à confluência com o
rio Paranaíba), todos inseridos ao longo do rio
São Marcos, foram utilizados no processo de calibração dos coeficientes de reações bioquímicas
e das constantes de sedimentação. Já os postos
identificados como BAT02, SF17, SF18, SF19,
SF20, SF21 e SF22 (Fig. 2a) foram utilizados como
dados de entrada de qualidade da água para os
respectivos tributários.
No processo de calibração do modelo, a qualidade da água para os outros tributários, cujos
dados não foram monitorados pelos órgãos ambientais (identificados na Fig. 2a por Afl 1 até Afl
24 e Difusas 1, 2 e 3), foram assumidos dentro
do padrão de qualidade do rio classe 2, de acordo com o CONAMA 375 (BRASIL, 2005), além de
seguir as recomendações de Von Sperling (2014).
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			(a)					(b)
Figura 2 – Localização dos postos de monitoramento de qualidade da água e das demandas

Os dados climatológicos utilizados foram a evapo-

rio localizados a montante da estação BAT01, foi

ração nos reservatórios e a temperatura da água

adotada a curva da estação BAT01. Para os tre-

nos quatro postos de monitoramento ao longo do

chos entre as estações BAT01 e SF06 foi adotada

rio São Marcos (BAT01, SF06, SF02 e SF01). A Tabela

a curva da estação SF06. Para os trechos entre

1 traz as coordenadas geográficas das estações de

as estações SF06 e SF02 foi adotada a curva da

qualidade da água e climatológica utilizadas.

estação SF02 e, por fim, para os trechos entre as

Com relação à temperatura, em cada posto de

estações SF02 e SF01 foi adotada a curva da es-

monitoramento foi gerada uma curva mensal de

tação SF01. A jusante de SF01 foi adotada a cur-

temperatura. Para as conduções ou trechos de

va da estação SF01.
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Tabela 1 – Coordenadas geográficas das estações de qualidade da água e climatológica
Posto de
monitoramento
SF01
SF02
SF06
SF17
SF18
SF19
SF20
SF21
SF22
BAT01
BAT02

Descrição da estação de amostragem
(trechos em ambiente lótico)
Rio São Marcos, logo a jusante de Serra do Facão
Rio São Marcos, a 3 km a jusante de Serra do Facão
Rio São Marcos, logo a jusante de Batalha
Ribeirão Pires
Ribeirão São João da Cruz
Ribeirão Buracão
Ribeirão Segredo
Ribeirão Pirapetinga
Córrego Anta-Gorda
Rio São Marcos, entre Córrego Crioulos e Cachorros
Rio Batalha

Com relação à temperatura, em cada posto de
monitoramento foi gerada uma curva mensal de
temperatura. Para as conduções ou trechos de
rio localizados a montante da estação BAT01, foi
adotada a curva da estação BAT01. Para os trechos entre as estações BAT01 e SF06 foi adotada
a curva da estação SF06. Para os trechos entre
as estações SF06 e SF02 foi adotada a curva da
estação SF02 e, por fim, para os trechos entre as
estações SF02 e SF01 foi adotada a curva da estação SF01. A jusante de SF01 foi adotada a curva da estação SF01.

2.2.3 Demandas consuntivas e não consuntivas
outorgadas
Os dados georreferenciados foram fornecidos
pela Agência Nacional de Águas, pela Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM/IGAM e SEMARH-GO, com abrangência
das demandas consuntivas para abastecimento
público, irrigação, mineração e não consuntivas superficiais outorgadas do setor hidrelétrico, conforme a Fig. 2b. Na avaliação das va-zões
outorgadas foram consideradas apenas as outorgas em vigência no período de realização da
modelagem de qualidade da água.

26

Latitude
Decimal
-18,10
-18,06
-17,38
-17,99
-17,99
-17,94
-17,86
-17,77
-17,89
-17,03
-17,45

Longitude
Decimal
-47,69
-47,67
-47,52
-47,76
-47,60
-47,74
-47,76
-47,72
-47,59
-47,16
-47,35

2.2.4 Dados hidráulicos e batimétricos
Com relação aos dados hidráulicos em ambiente lótico, a partir da escolha na ferramenta pela
equação de Manning, os dados requeridos foram: largura da superfície do canal, declividade
de fundo do canal, declividade de talude lateral
e coeficiente de rugosidade de Manning. A sequência traz o procedimento utilizado para a
obtenção dos dados e distribuições espaciais ao
longo do rio São Marcos.
Inicialmente, as coordenadas geográficas de
cada nó (obtidas no QGIS) foram lançadas na ferramenta de uso livre Google Earth. A partir daí foi
possível mensurar a largura do canal principal do
rio São Marcos em cada nó, a altitude em cada nó
e o comprimento longitudinal entre os nós.
A largura em cada trecho de rio (formado entre
dois nós) foi assumida como a média entre as
larguras nos nós de montante e jusante. A declividade longitudinal em cada trecho foi obtida a
partir da razão entre a diferença de altitude entre
os nós e o comprimento do trecho. A declividade
lateral do talude (nas margens direita e esquerda) foi considerada fixa e igual a 45º em todo o
trecho de rio estudado.
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Quanto ao coeficiente de rugosidade de Manning, dentre as inúmeras metodologias para estimá-lo, optou-se por utilizar o método Cowan
(CHOW, 1959). Esse método permite uma análise
conjunta dos diversos fatores que influenciam a
resistência ao escoamento, tais como material
envolvido, grau de irregularidade, variação da
seção transversal, efeitos de obstruções, intensidade da vegetação e grau de meandrização.

As vazões difusas e pontuais dos afluentes, em
todo o trecho do rio São Marcos estudado, foram
estimadas pelo conceito de descarga específica
utilizando as vazões turbinada, vertida e afluente nas duas centrais hidrelétricas como dados de
entrada. As duas centrais hidrelétricas em cascata, localizadas ao longo dos cursos médio e baixo
do rio São Marcos, mantêm o registro diário das
vazões vertida, turbinada e afluente.

Os dados batimétricos dos reservatórios de Batalha e Serra do Facão foram fornecidos por FURNAS (2018), com informações de cota mínima
(relativo ao volume morto) até a cota máxima
vertente. Dentro da ferramenta AQUATOOL são
inseridas apenas dez séries dos valores de cota
líquida, área de inundação e volume inundado.
Com isso, foram escolhidas séries aleatórias para
alimentação da ferramenta.

As Eq. (1) e (2) representam o cálculo das vazões
pontuais (das sub-bacias) e difusas no trecho
a montante da central hidrelétrica de Batalha,
respectivamente, enquanto as Eq. (3) e (4) representam o cálculo das vazões pontuais (das subbacias) e difusas no trecho entre as centrais hidrelétricas de Batalha e Facão, respectivamente.

2.2.5 Período de monitoramento
Para a realização da modelagem de qualidade
da água foram utilizados os dados de outu-bro
de 2014 até setembro de 2017, que corresponde
ao período em que as duas usinas hidrelé-tricas
estavam em operação, visto que a UHE Serra do
Facão começou a operar em 2010 e a UHE Batalha em 2014.

2.3 Regionalização de vazão
A reduzida quantidade de postos fluviométricos
existentes no Brasil, associada a uma dis-tribuição espacial não uniforme, faz com que os profissionais da área de recursos hídricos utili-zem
mecanismos para estimar as séries sintéticas de
vazão em regiões com ausência de dados. Dentre os mais utilizados, destaca-se o conceito de
descarga específica, que representa a vazão por
unidade de área da bacia hidrográfica.
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Qsub-bacia1i= (QAflu-Batalha/Atotal 1).Asub-bacia1i 	


(1)

Qdifusa1i = [(QAflu-Batalha/Atotal 1).Asub-bacia1i ]/Ltrecholi 


(2)

Qsub-bacia2i= ((QAflu-Facão – QDeflu-Batalha) / Atotal 2).Asub-bacia2i
(3)
Qdifusa2i = [(QAflu-Facão – QDeflu-Batalha)/Atotal 2).Asub-bacia1i ]/
Ltrecholi (4)

Nas quais: i corresponde a uma determinada
sub-bacia; 1 é a área de contribuição ou o trecho do rio São Marcos a montante da UHE Batalha (km2); 2 é a área de contribuição ou o trecho do rio São Marcos entre as UHEs de Facão
e Batalha (km2); QAflu-Batalha é a vazão afluente na
UHE Batalha (hm3/mês); QDeflu-Batalha é a vazão defluente na UHE Batalha (hm3/mês); QAflu-Facão é a
vazão afluente na UHE Serra do Facão (hm3/mês);
Qsub-bacia é a vazão em cada sub-bacia (hm3/mês);
Qdifusa é a vazão em cada sub-bacia difusa (km2);
Atotal é a área total de contribuição (km2); Asub-bacia
é a área total de contribuição de cada sub-bacia
(km2); Ltrecho é o comprimento de cada trecho (m).
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2.4 Ferramenta AQUATOOL
É uma interface para edição, simulação, revisão
e análise de modelo de gestão de bacias hidrográficas, em escala mensal, incluindo o módulo
de quantidade de água (SIMGES) e de qualidade
da água em ambientes lêntico e lótico (GESCAL)
(AQUATOOL, 2015).
As simulações na bacia hidrográfica do rio São
Marcos iniciaram com a criação da topologia
do sistema hídrico na interface da ferramenta
AQUATOOL, onde os elementos do modelo foram inseridos sobre uma imagem da hidrografia
da bacia. Os elementos utilizados neste estudo
foram: as entradas dos tributários pontuais e
difusos, as saídas referentes às demandas consuntivas de irrigação e não consuntivas para fins
hidrelétricos, os retornos totais das demandas
não consuntivas, os reservatórios de Batalha e
Serra do Facão, as conduções (que representam
os trechos) e os nós (posicionados em todas as
confluências). A Fig. 3 traz a topologia do sistema hídrico da bacia do rio São Marcos criado na
interface da ferramenta AQUATOOL e o diagrama unifilar.

as batimetrias dos reservatórios. Para validar o
ajuste da série quantitativa simulada com a série
histórica de vazão, foram utilizados o coeficiente
de determinação (CD), o índice de eficiência de
Nash-Sutcliff (NSE) e a razão da raiz do erro médio quadrático pelo desvio padrão (RSR).

2.4.2 Módulo GESCAL
A simulação de qualidade da água no módulo
GESCAL é a etapa seguinte ao balanço hídrico.
O módulo GESCAL permite a simulação integrada dos ambientes lótico e lêntico (AQUATOOL,
2015), considerando estado estacionário e processo apenas longitudinal de advecção e dispersão (unidimensional).
De acordo com Paredes et al. (2009), independentemente do parâmetro estudado, o processo
de autodepuração ao longo dos trechos de rio
discretizados é representado pela equação de
advecção-difusão, conforme a Eq. (5).
#

0		
= %E.
#$

#(
#$

)−

#(,.()
#$

+

(/0 1(2 .32 4(5 .35 16 ∑9: )
6

(5)

2.4.1 Módulo SIMGES
Em escala mensal, o módulo SIMGES realiza a
simulação do sistema de superfície por meio do
uso de um algoritmo de otimização de rede de
fluxo conservativo. O referido algoritmo é responsável por determinar a vazão no sistema, tentando satisfazer ao máximo múltiplos objetivos
para minimizar déficits e a máxima adaptação às
curvas de volumes alvo de reservatórios e metas
de produção hidrelétrica (SALLA et al., 2014).
Para a realização do balanço hídrico no módulo SIMGES foram necessárias, como dados de
entrada, as séries sintéticas de vazão para os
tributários pontuais e difusos, as demandas
consuntivas e não-consuntivas outorgadas e
28

Na qual: E é o coeficiente de dispersão longitudinal (m2/dia); C é a concentração de um parâmetro qualquer (mg/L); Ce é a concentração deste
parâmetro no aquífero ao qual o rio está inserido
(mg/L); x é a distância ao longo do trecho de rio
(m); u é a velocidade média da água (m/dia); V é
o volume da massa de água do trecho estudado
(m3); qe é a vazão de entrada do aquífero (m3/dia);
qs é a vazão filtrada para o aquífero (m3/dia); Sd
é a carga de entrada de um parâmetro qualquer
de forma difusa (mg/dia); ΣWi representa o conjunto de processos que aumentam ou diminuem
a carga de um determinado parâmetro na massa
líquida. Os processos considerados foram a degradação, sedimentação, reaeração, nitrificação
e ressurgimento de fundo.
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O GESCAL permite modelar a qualidade da água
em reservatório a partir de duas camadas estratificadas (epilímnio e hipolímnio) ou em uma única
camada com mistura completa. A modelagem nos
reservatórios é realizada de forma dinâmica, enquanto nos trechos do rio são consideradas as condições estacionárias. Apesar do potencial da ferramenta de adotar uma termoclina, neste estudo foi
considerado como mistura completa, ou seja, não
foi inserido valor da altura termoclina. Deste modo,
as simulações foram realizadas considerando apenas a região de epilímnio, conforme a Eq. (6).

				

V"

dC"
dV"
+ C"
= Q") C) − Q"+ C" + V" , W.
dt
dt

(6)
Na qual: o subscrito 1 representa o epilímnio
(mistura completa); V1 é o volume do epilímnio
(m3); C1 é a concentração do epilímnio (mg/L); t é
a variável de tempo (dia); Q1e é a entrada de fluxo
no intervalo de tempo (m3/dia); Q1s é a saída no
intervalo de tempo (m3/dia); Wi é o conjunto de
processos de degradação, sedimentação, reaeração, nitrificação e ressurgimento de fundo.

(a) 					

(b)

Figura 3 - (a) Topologia do sistema hídrico; (b) Diagrama unifilar
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Os processos físicos e bioquímicos Wi, inseridos nas Eq. (5) e (6), são representados nas Eq. (7) até (12) para
todos os parâmetros de qualidade da água analisados.

∑ W#$ = K ' θ)*+,
(O0'1 − O) − K 4 θ)*+,
L − r' 7K 8'9 θ)*+,
'
4
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Nas quais: O é a concentração de oxigênio dissolvido no rio (mg/L); Osat é a concentração de
saturação do oxigênio dissolvido (mg/L); Ka é a
constante de reaeração (dia-1); θa é o fator de
correção da temperatura para a reaeração; ra
representa o consumo do oxigênio por oxidação da amônia (mgO/mgN); rocresc representa o
oxigênio produzido pelo crescimento das algas;
roresp representa o oxigênio consumido pela respiração das algas; kg máx é a constante máxima
de crescimento das algas; P é a concentração de
fósforo total (mg/L); N é a concentração de nitrogênio total (mg/L); θg é o fator de correção da
30

VS=
P (12)
h &'

temperatura para o crescimento das algas; θresp
é o fator de correção da temperatura na fase de
respiração das algas; KNF1/2 é a constante de semi-saturação do nitrogênio total; Kp1/2 é a constante de semi-saturação do fósforo total; L é a
concentração de matéria orgânica no rio (mg/L);
Kd é a constante de desoxigenação a 20ºC (dia-1);
θd é a constante de correção da temperatura da
constante Kd; VSL é a velocidade de sedimentação (m/dia); h é o nível líquido (m); T é a temperatura da massa de água (ºC); Kd1/2 é a constante
de semi-desoxigenação a 20ºC (dia-1); KNoa é a
constante de amonificação (dia-1); θNoa é o coeRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 20-41 | Jan a Mar, 2020
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ficiente de correção da constante anterior para
a temperatura a 20ºC; NO é a concentração do
nitrogênio orgânico no rio (mg/L); VSNO é a velocidade de sedimentação do nitrogênio orgânico
(m/dia); rna é a concentração de nitrogênio presente nas algas (mgN/mgA); Kresp é a constante
de respiração para o fitoplâncton (T-1); θresp é o
coeficiente de correção da constante de velocidade para a temperatura; A é a concentração
das algas no rio (mg/L); Na é a concentração de
amônia, NH4+, no rio (mg/L); KNai é a constante
de nitrificação de amônia para nitritos (dia-1);
θnai é o coeficiente de correção de temperatura
da constante de nitrificação; Kn1/2 é a constante
de semi-saturação do nitrogênio (mg/L); Fn representa o fator de preferência por amônia em
relação aos nitratos; rna é o coeficiente estequiométrico (mgN/mgA); K’g é a constante de crescimento de fitoplâncton, considerando o fator
de correção de temperatura, limitação de nutrientes e atenuação da luz (dia-1); NO3 é a concentração de nitrato (mg/L); Kno3 representa a
constante de desnitrificação (dia-1); θno3 é o fator de correção de temperatura para a constante
de desnitrificação; Kno31/2 é a constante de semi-saturação considerando que a desnitrificação
só ocorre em condições anóxicas (mg/L); Por é a
concentração de fósforo orgânico (mg/L); Kp é a
constante de mineralização do fósforo orgânico
(dia-1); θmp é o coeficiente de correção da temperatura da constante de mineralização; rpa é o
coeficiente estequiométrico (mgP/mgA); VSP é a
velocidade de sedimentação do fósforo orgânico (m/dia); fp é a fração do fósforo orgânico que
é gerada na respiração do fitoplancton.

2.5 Calibração dos coeficientes e análise de
sensibilidade
2.5.1 Calibração dos coeficientes
A calibração dos principais coeficientes de reações bioquímica e de sedimentação foi realizada
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pelo método de tentativa e erro. Nesse processo,
os diversos parâmetros de qualidade simulados
foram ajustados aos dados de qualidade monitorados nos postos BAT01, SF06, SF02 e SF01 (ver a
localização na Fig. 2a).

2.5.2 Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade teve a função de
identificar os coeficientes e parâmetros mais
sensíveis dentro do processo de autodepuração.
Neste estudo, a identificação da sensibilidade
foi obtida a partir das porcentagens de variação
dos parâmetros nos postos BAT01, SF01, SF02 e
SF06, comparando o perfil simulado com o perfil calibrado.
Na análise de sensibilidade dos coeficientes de
reações bioquímicas e de sedimentação foi utilizado o método fatorial para +10% e -10% dos
valores calibrados. De acordo com Loucks et al.
(2005), na análise de dois níveis são realizadas 2n
simulações diferentes, na qual n é o número de
coeficientes analisados.
Cada parâmetro nos tributários pontuais e difusos não monitorados também sofreu variação pelo método individualizado e simultâneo.
Foram variados +100% dos valores inicialmente
estimados dos parâmetros DBO, nitrogênio orgânico, amônia, nitrato e fósforo total e -80%
dos valores inicialmente calibrados de OD.

2.6 Cenário crítico
Foi considerado como cenário crítico a situação
em que o rio São Marcos apresenta concentração limite para amônia (3,7 mg/L em ambientes
lêntico e lótico), nitrato (10 mg/L em am-bientes
lêntico e lótico) e fósforo total (0,030 mg/L em
ambiente lêntico e 0,1 mg/L em ambiente lótico), de acordo com a Resolução CONAMA 357 -
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classe 2 (BRASIL, 2005). Para isso, desde a ca-

3 RESULTADOS

beceira até as proximidades do exutório, foram

3.1 Dados de entrada

estimadas as cargas máximas de amônia, nitrato

3.1.1 Dados fluviométricos

e fósforo total por sub-bacia afluente ao rio São

Conforme já mencionado anteriormente, as vazões difusas e pontuais dos tributários em todo
o trecho do rio São Marcos foram estimadas pelo
conceito de descarga específica, utilizando as
vazões turbinada, vertida e afluente nas duas
centrais hidrelétricas como dados de entrada.
A Tabela 2 mostra as séries sintéticas de vazão
para as sub-bacias pontuais e difusas.

Marcos (em ton/km2.mês).
É importante salientar que, neste cenário, não foi
considerada a capacidade de autodepuração dos
tributários ao rio São Marcos, o que traz maior
segurança aos resultados alcançados.

Tabela 2 - Séries sintéticas de vazão para as sub-bacias SB (em hm3/mês)
SB 1
2,8 - 49,2
15,8 ± 12,0
SB 8
0,3 - 4,9
1,5 ± 1,2
SB 15
0,7 - 7,5
2,5 ± 1,8

SB 2
7,9 - 66,9
24,4 ± 15,3
SB 9
3,7 - 32,7
11,2 ± 7,7
SB 16
1,9 - 23,8
7,6 ± 5,8

SB 3
0,5 - 18,0
5,4 ± 4,5
SB 10
0,3 - 8,7
2,5 ± 2,3
SB 17
1,2 - 20,4
6,2 ± 5,1

SB 4
0,5 - 18,0
5,4 ± 4,5
SB 11
3,6 - 31,7
10,8 ± 7,5
SB 18
9,3 - 92,0
30,7 ± 22,0

SB 22

SB 23

SB 24

SB 25

1,4 - 33,2
10,3 ± 8,3

5,0 - 34,2
13,2 ± 7,7

2,6 - 23,9
8,6 ± 5,6

4,2 - 47,4
16,3 ± 11,3

SB 5
0,4 - 14,6
4,1 ± 3,8
SB 12
0,7 - 7,5
2,5 ± 1,8
SB 19
0,4 - 13,9
3,9 ± 3,6
Difusas 1,
2e3
3,1 - 82,1
25,1 ± 20,8

SB 6
0,4 - 14,7
4,1 ± 3,8
SB 13
0,7 - 7,5
2,5 ± 1,8
SB 20
6,2 - 40,3
15,7 ± 8,9

SB 7
21,8 - 59,8
31,7 ± 10,1
SB 14
0,3 - 5,3
1,5 ± 1,3
SB 21
0,9 - 13,7
4,5 ± 3,4

Mínimo – Máximo
Média ± Desvio padrão

3.1.2 Dados de qualidade da água e climatológicos
Os dados de qualidade da água monitorados nos afluentes e ao longo do rio São Marcos estão ilustrados
na Tabela 3.
Tabela 3 - Dados de qualidade da água monitorados nos afluentes e ao longo do rio são Marcos
Posto
SF01
SF02
SF06
SF17
SF18
SF19
SF20
SF21
SF22
BAT01
BAT02

OD (mg/L)
5,1
5,3
4,3
4,2
5,0
4,9
4,3
5,1
4,7
5,0
7,1

- 7,9
- 8,4
- 8,7
- 8,0
- 8,6
- 8,2
- 8,4
- 8,4
- 8,5
- 7,6
- 8,7

DBO (mg/L)
0,1 - 18,4
0,1 - 4,8
0,1 - 2,9
0,5 - 4,0
0,1 - 5,5
1,0 - 3,3
0,7 - 5,1
0,1 - 2,6
0,3 - 3,6
2,0 - 2,0
2,0 - 2,0

NO (mg/L)
0,10 0,10 -

0,55
0,48

Amônia
(mg/L)
0,03 - 0,91
0,03 - 0,93
0,07 - 1,26
0,07 - 1,26
0,03 - 0,84
0,06 - 0,82
0,06 - 4,25
0,08 - 0,70
0,03 - 0,57
0,10 - 0,24
0,10 - 0,18

Nitrato
(mg/L)
0,01 - 0,60
0,01 - 0,61
0,10 - 0,60
0,10 - 0,80
0,01 - 0,50
0,10 - 0,73
0,10 - 1,40
0,01 - 0,50
0,01 - 0,60
0,10 - 0,29
0,10 - 0,31

Fósforo total
(mg/L)
0,03 - 0,43
0,02 - 0,32
0,003- 1,23
0,003- 0,24
0,003- 0,16
0,003- 8,54
0,003- 0,65
0,003- 1,86
0,003- 0,66
0,02 - 0,11
0,02 - 0,20

Mínimo – Máximo
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ratura assumidas nos postos de monitoramento BAT01, SF01, SF02 e SF06, além da curva de
evaporação assumida para os reservatórios de
Batalha e Serra do Facão. Em função da ausência de dados de evaporação nos reservatórios, foi
assumida a série temporal obtida por Curtarelli
et al. (2013) para o reservatório de Itumbiara/GO
no rio Paranaíba, cujo barramento fica aproximadamente 152 km a jusante da confluência do rio
São Marcos com o rio Paranaíba.
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Como já descrito anteriormente, a qualidade da
água para os tributários não monitorados foi
assumida dentro do padrão de qualidade do rio
classe 2, de acordo com o CONAMA 375 (BRASIL,
2005). Nesse contexto, a DBO adotada foi de 2
mg/L (inferior ao limite de 5 mg/L), OD adotado
foi de 5 mg/L (similar ao limite mínimo), nitrogênio orgânico foi de 0,1 mg/L (recomendação de
Von Sperling, 2014), amônia adotada foi de 0,1
mg/L (inferior ao limite de 3,7 mg/L) e nitrato
adotado foi de 0,2 mg/L (inferior ao limite de 10
mg/L). A Fig. 4 traz as curvas mensais de tempe-

SF 06
SF 02
SF 01
Evaporação nos
reservatórios

Figura 4 – Curvas mensais de temperatura da água e evaporação nos reservatórios

3.1.3 Demandas consuntivas e não consuntivas

outorgadas
A Tabela 4 apresenta as demandas totais outorgadas por sub-bacia.

As outorgas subterrâneas praticamente se equiparam às superficiais, tanto em volume como em
quantidade. Apesar de sua importância, as outorgas subterrâneas foram desconsideradas, visto
que o foco de estudo foi o escoamento superficial.

Tabela 4 - Demandas outorgadas por sub-bacia
Sub-bacia
SUB-1
SUB-2
SUB-3
SUB-4
SUB-5
SUB-6
SUB-7

Demanda
(m3/s)
1,09
3,06
0,2
0,2
0
0
7,99

Sub-bacia
SUB-8
SUB-9
SUB-10
SUB-11
SUB-12
SUB-13
SUB-14

Demanda
(m3/s)
0,07
1,11
0
1,04
0,19
0,19
0,04

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 20-41 | Jan a Mar, 2020

Sub-bacia
SUB-15
SUB-16
SUB-17
SUB-18
SUB-19
SUB-20
SUB-21

Demanda
(m3/s)
0,19
0,1
0,24
2,62
0
2,08
0,23

Sub-bacia
SUB-22
SUB-23
SUB-24
SUB-25
Difusa

Demanda
(m3/s)
0,25
1,66
0,81
1,22
0,42
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3.1.4 Dados hidráulicos e batimétricos
De acordo com o método de Cowan aplicado, o
coeficiente de rugosidade resultou em 0,04875.
Esse valor está próximo da estimativa para cerrado, igual a 0,05, além de estar no intervalo estabelecido para canais naturais de grande porte,
em que o mínimo é 0,035 e o máximo é 0,100
(CHOW, 1959). De acordo com o método de Cowan, foram assumidas as seguintes características ao longo do rio São Marcos: possibilidade de

assoreamento, reduzido grau de irregularidade
ou erosão, variações ocasionais de irregularidade nas seções transversais, obstrução nula no
curso de água (com exceção aos barramentos
para fins hidrelétricos), desprezível influência da
vegetação no escoamento e grau de meandrização severo.
A Tabela 5 traz os valores levantados em cada nó
e trecho. O diagrama unifilar da Fig. 3b auxilia na
identificação de cada nó e trecho (entre nós).

Tabela 5 – Características geométricas levantadas
Nó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Distância (m)
36210
45384
61959
63247
70006
97687
100423
111045
122954
134380
147094
151761

Cota (m)
840,64
832,71
834,24
848,87
839,72
835,46
852,83
813,82
819,00
839,11
818,39
808,02

B (m)
23,67
21,23
32,19
44,35
49,88
140,75
274,27
88,63
106,27
100,18
38,10
67,45

Bmédio (m)
22,45
26,71
38,27
47,12
95,32
207,51
181,45
97,45
103,23
69,14
52,78
108,65

Nó
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nó Final

Distância (m)
162544
188293
238183
239792
243011
262323
281635
349228
354056
381415
399117

Cota (m)
798,27
790,65
791,57
779,07
774,19
777,54
773,28
704,09
720,55
667,51
647,70

B (m)
149,84
863,33
56,49
51,47
62,95
77,81
53,08
2080,65
115,22
184,30
65,94

Bmédio (m)
506,59
459,91
53,98
57,21
70,38
65,45
1066,87
1097,94
149,76
125,12

3.2 Balanço hídrico

NSE para Batalha foi de 0,84 e Serra do Facão

A fim de avaliar os resultados do balanço hídrico,
a Fig. 5 faz uma comparação entre as vazões simuladas e monitoradas a jusante das barragens
de Batalha e Serra do Facão (representada como
vazão defluente na Fig. 5). Como vazão monitorada a jusante de cada reservatório (vazão defluente), foi considerada a soma das vazões vertente e turbinada.

0,98, enquanto o coeficiente de determinação

Uma visão geral na Fig. 5 mostra um bom ajuste entre o simulado e monitorado. O coeficiente

sendo o ajuste de Serra do Facão mais satisfa-
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para Batalha foi de 0,89 e Serra do Facão 0,99,
que corresponde a uma combinação muito boa
entre as vazões simulada e monitorada. Outro
coeficiente que confirma a eficácia desse balanço hídrico é o RSR, já que o valor para Batalha
foi de 0,40 e para Serra do Facão 0,16, ambos
dentro do intervalo definido como muito bom,
tório do que Batalha.
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Figura 5 - Comparação entre as vazões simuladas e monitoradas a jusante das barragens: (a) Batalha e (b) Serra do Facão

3.3 Calibração do modelo de qualidade da água

Na Fig. 6 observa-se que houve ajuste entre o
calibrado e o monitorado no posto SF01. Ajustes similares foram observados nos postos BAT01, SF-02 e SF-06. A boa qualidade da água no
rio São Marcos impossibilitou um melhor ajuste
dos perfis. A Tabela 6 traz os valores dos coeficientes de reações bioquímicas e de sedimentação calibrados.

Os perfis temporais simulados dos parâmetros
OD, DBO, NO, amônia, nitrato e fósforo total
foram ajustados aos dados de qualidade monitorados nos pontos de monitoramento BAT01,
SF01, SF02 e SF06. A Fig. 6 traz uma comparação entre perfis simulados e dados monitorados
no posto SF-01.

Tabela 6 – Coeficientes de reações bioquímicas e de sedimentação calibrados
Trecho do rio
Cabeceira-BAT01
BAT01-SF06
SF06-SF02
SF02-SF01

ka
(1/dia)
0,4
0,1
0,1
0,8

kd
(1/dia)
0,02
0,02
0,02
0,02

VSL
(1/dia)
0,01
0,01
0,01
0,01

Paredes et al. (2010) e Salla et al. (2014) utilizaram coeficientes próximos aos calibrados neste
estudo para cursos de água similares quanto à
disponibilidade hídrica e qualidade da água. Todavia, quando existem lançamentos pontuais em
ambiente lótico de cargas poluidoras de ori-gem
sanitário, os coeficientes bioquímicos se elevam.
Como exemplo, Kannel et al. (2007), em uma
modelagem de autodepuração no rio Bagmati
(Nepal), alcançaram valores máximos de 4,2 dia1 para kd, 10 dia-1 para kNai e 0,7 dia-1 para kP.
Em dois estudos no Triângulo Mineiro, Salla et al.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 20-41 | Jan a Mar, 2020

Knoa
(1/dia)
0,02
0,02
0,02
0,02

Vsno
(m/d)
0,001
0,001
0,001
0,001

Kno
(1/d)
0,001
0,001
0,001
0,001

Knai
(1/dia)
0,01
0,01
0,01
0,01

Kp
(1/dia)
0,01
0,01
0,01
0,01

VSp
(m/dia)
0,001
0,001
0,001
0,001

(2013) alcançaram valores máximos de 0,22 dia-1
para kd, 0,4 dia-1 para Knoa e 0,1 dia-1 para kNai no
rio Jordão, enquanto Salla et al. (2016) alcançaram valores máximos de 0,8 dia-1 para kd, 0,9 dia-1
para kNai e 0,8 dia-1 para kP no rio Uberabinha.
O coeficiente de reaeração natural ka tem relação
direta com as características hidráulicas no ambiente hídrico. Em ambiente lótico, a influência da
turbulência de superfície prevalece, influenciada
pela vazão associada à declividade de fundo, seção transversal e rugosidade de fundo e paredes
laterais. Já em ambiente lêntico, em escala redu35
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zida de reaeração em comparação ao ambiente
lótico, a área superficial governa a transferência
de massa global na interface ar/água. Nesse contexto, Salla et al. (2014) alcançaram valores de ka

entre 0,1 a 2,3 dia-1 em uma bacia hidrográfica
com quatro reservatórios de acumulação para fins
hidrelétricos em cascata, valores estes próximos a
0,1 a 0,8 dia-1 obtidos neste estudo.

Figura 6 – Comparação entre perfis simulados e dados monitorados no posto SF-01

Todavia, outros trabalhos com características hidráulicas diferentes da bacia hidrográfica do rio
São Marcos alcançaram valores de ka maiores.

3.4 Análise de sensibilidade
3.4.1 Coeficientes de reações bioquímicas

Simulações da capacidade de autodepuração

Os coeficientes ka, kd, VSL e Knai apresentaram

nos rios Uberaba (afluente do rio Grande em sua

maior influência nos perfis simulados dos parâ-

margem direita) e Jordão (afluente do rio Para-

metros de qualidade OD, DBO, amônia e nitrato.

naíba em sua margem esquerda) chegaram a va-

Os parâmetros nitrogênio orgânico e fósforo to-

lores máximos de ka iguais a 4,0 dia-1 e 6,4 dia-

tal não foram analisados pois, de acordo com as

1, respectivamente (Salla et al., 2013 e 2014).

Eq. (7) até (12), a variação dos coeficientes ka, kd,
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VSL e Knai não interfere nestes parâmetros. A Fig.
7 representa as porcentagens de variação temporal para os parâmetros OD, DBO, amônia e nitrato
junto ao posto de monitoramento SF-01.
A análise geral da Fig. 7 mostrou que as variações de +10% e -10% dos coeficientes ka, kd, VSL
e Knai geraram:

(a)

(c)

- Reduzida sensibilidade no perfil de OD calibrado de ±1,5% para a maioria das séries fatoriais
(ver Fig. 7a). Não ficou nítida a maior % de variação de OD em função da maior turbulência de
superfície nos períodos chuvosos (entre outubro
e março). Resultados similares foram obtidos por
Salla et al. (2014);

(b)

(d)

Figura 7 – % de variação temporal após as análises de sensibilidade junto ao posto de monitora-mento SF-01: (a) OD;
(b) DBO; (c) Amônia; (d) Nitrato

- Sensibilidade no perfil de DBO calibrado de
±5,0% para a maioria das séries fatoriais, com
máxima de 16,7% e mínima de -6,2% em SF01
(ver Fig. 7b). Foi constatada a influência do período seco (abril a setembro) na maior % de variação de DBO, em função do impacto que a sedi-
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mentação de particulado com matéria orgânica
carbonácea adsorvida exerce neste período do
ano. Esse impacto é agravado pelo extenso alcance do remanso dos reservatórios sobre o rio
São Marcos. Resultados similares foram obtidos
por Salla et al. (2014);
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- A variação ±10% de Knai impactou por mais
meses o parâmetro nitrato do que amônia (ver as
Fig. 7c e 7d). Foi observada sensibilidade oscilatória e em poucas séries fatoriais para a amônia
calibrada, com valores limites de ±33% em SF01
(ver Fig. 7c). Já o nitrato calibrado apresentou
sensibilidade em maior número de séries fatoriais, com máxima de 7,1% e mínima de -11,0%
em SF01 (ver Fig. 7d). Não foi constatada a influência de período seco ou chuvoso na % de variação de amônia e nitrato.

3.5 Cenário crítico
A Fig. 8 traz a carga máxima no mês mais crítico em cada sub-bacia (em ton/km2.mês) para os
parâmetros amônia, nitrato e fósforo total. Nesse
contexto, manteve-se, ao longo de todo o rio são
Marcos, a concentração limite para os parâmetros de acordo com a resolução CONAMA 357 classe 2 (BRASIL, 2005).
Uma visão geral da Fig. 8 mostra a nítida influência do volume de reservação na definição
das cargas máximas de amônia, nitrato e fósforo

3.4.2 Parâmetros de qualidade dos tributários
sem monitoramento
Focando-se do posto de monitoramento SF-01,
a variação dos parâmetros, de forma simultânea, em todos os tributários não monitorados
mostrou que: +100% no valor do parâmetro DBO
ocasionou o aumento de até 97,3% para DBO e
diminuição de apenas 1% de OD, sem interferências significativas na série de nitrogênio; +100%
no valor do parâmetro nitrogênio orgânico ocasionou o aumento de até 98,2% para nitrogênio orgânico, até 33,8% para amônia e 30,2%
para nitrato, sem interferência significativa em
OD; +100% no valor do parâmetro amônia ocasionou o aumento de até 98,9% para amônia e
até 27,6% para amônia, sem interferência significativa em OD; +100% no valor do parâmetro
nitrato ocasionou o aumento de até 99,2% para
amônia, sem interferência significativa em OD;
+100% no valor do parâmetro fósforo total ocasionou o aumento de até 93,9% para o fósforo
total; -80% no valor do parâmetro OD ocasionou
uma redução de até 20,9% para OD e aumento
de até 63,8% para DBO, sem interferências significativas na série de nitrogênio. Essa análise de
sensibilidade demonstra a importância do frequente monitoramento de qualidade da água em
cursos de água, como subsídio para adequada
calibração de modelo.
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total afluentes ao rio são Marcos. No reservatório de Batalha, em função do menor volume em
comparação à Serra do Facão, observaram-se
as reduzidas cargas máximas afluentes para as
sub-bacias que confluem diretamente com a
área represada (0,027 a 0,029 ton/km2.mês para
amônia, 0,088 a 0,095 ton/km2.mês para nitrato
e 2,04 a 2,09 kg/km2.mês para fósforo total nas
sub-bacias 16, 17, 18 e 22 – ver a localização das
sub-bacias na Fig. 2), enquanto nas sub-bacias
confluentes ao reservatório de Serra do Facão a
carga máxima foi maior (0,175 a 0,199 ton/km2.
mês para amônia, 0,413 a 0,538 ton/km2.mês
para nitrato e 2,38 a 3,23 kg/km2.mês para fósforo total). Em função do processo de autodepuração do rio são Marcos em seus trechos lóticos,
foram alcançadas cargas máximas superiores
para as sub-bacias nessas regiões (0,250 a 0,383
ton/km2.mês para amônia, 0,348 a 1,031 ton/
km2.mês para nitrato e 2,03 a 5,18 kg/km2.mês
para fósforo total).
A capacidade máxima de aporte ao reservatóro
de Batalha foi de 4,19, 9,18 e 0,055 ton/km2.mês,
respectivamente, para os parâmetros amônia,
nitrato e fósforo total, enquanto no reservatório
de Serra do Facão, na região entre os dois reservatórios, a capacidade máxima de aporte foi de
1,30, 3,34 e 0,019 ton/km2.mês.
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Figura 8 – Carga máxima em cada sub-bacia (em ton/km2.mês): (a) amônia; (b) nitrato; (c) fós-foro total

4 CONCLUSÕES
As análises estatísticas revelaram índices de performance muito bons para o balanço hídrico na
bacia hidrográfica do rio São Marcos, utilizando
a vazão defluente dos reservatórios de Batalha e
Serra do Facão como base de análise. A boa performance no balanço hídrico foi muito importante na avaliação da capacidade de autodepuração
neste curso de água.
A boa qualidade da água no rio são Marcos, comprovada pelos limites definidos na Resolução
CONAMA 357, facilitaram o processo de calibração dos coeficientes bioquímicos e de sedimentação, alcançando valores baixos e similares
aos obtidos em outras bacias hidrográficas com
características quantitativas e qualitativas próximas. As porcentagens de variação de OD, DBO,
amônia e nitrato para os coeficientes mais senRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 20-41 | Jan a Mar, 2020

síveis ka, kd, VSL e knai permitiram concluir que: a
turbulência de superfície prevalece sobre a área
superficial alagada na capacidade de transferência de massa de OD na interface ar/líquido; as
vazões reduzidas no período seco, associado ao
extenso trecho de remanso, impactaram na sedimentação de particulado com matéria orgânica
carbonácea e nitrogenada adsorvida.
As análises de sensibilidade dos parâmetros de
qualidade dos tributários mostraram considerável influência na qualidade de água no rio São
Marcos, enfatizando a importância do frequente
monitoramento por parte dos gestores da bacia.
O estudo do cenário de carga máxima de amônia,
nitrato e fósforo total mostrou a influência do
volume de reservação na estimativa dessas cargas, principalmente nos tributários que afluem
39
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diretamente na área represada. A capacidade de
autodepuração do ambiente lótico também permitiu maiores cargas nessas regiões.
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Resumo
Este artigo tem o intuito de analisar a situação do saneamento básico em 2015 por meio de indicadores e sua
relação com a dinâmica demográfica dos anos 2000 e 2015 na Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pelo uso do geoprocessamento. Foram criados mapas
no software QGIS que possibilitaram a espacialização dos indicadores analisados para os anos de 2010 e 2015,
os quais são: a) atendimento de água, b) atendimento de esgoto, c) perdas na distribuição, d) cobertura de coleta direta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e e) massa coletada de RSU. Houve um aumento na densidade
populacional média da MO que saltou dos 5.414,73 hab./km² em 2000 para os 6.650,26 hab./km² em 2015,
resultando em uma aglomeração maior de pessoas nas áreas urbanizadas. Dos indicadores, cinco tiveram uma
relativa melhoria e um, o de perdas na distribuição, teve um retrocesso. A metodologia é útil para avaliar os indicadores, a servir como balizadora para estudos futuros em outras áreas operadas pela Sabesp.
Palavras-chave: Esgotamento Sanitário. Abastecimento de Água Potável. Resíduos Sólidos. Densidade Demográfica. Geoprocessamento.
Abstract
This article intends to analyze the situation of basic sanitation in 2015 through indicators and its relation with the
demographic dynamics of the years 2000 and 2015 in the Business Unit West (MO) of the Sanitation Company of
the State of São Paulo (Sabesp) through the use of geoprocessing. The maps were created in the QGIS software
that enabled the spatialization of the analyzed indicators for the years 2010 and 2015, which are: a) water supply,
b) sewage service, c) distribution losses, d) direct collection of urban solid waste and e) mass collected from urban
solid wasted. There was an increase in the mean population density of MO from 5,414.73 inhab./km² in 2000 to
6,650.26 inhab./km² in 2015, resulting in a larger population crowding in urbanized areas. Of the indicators, five
had a relative improvement and one, the one of losses in the distribution, had a setback. The methodology is useful
to evaluate the indicators, to serve as a beacon for future studies in other areas operated by SABESP.
Keywords: Sanitary sewage. Drinking Water Supply. Solid Waste. Demographic Density. Geoprocessing.
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1 INTRODUÇÃO
O saneamento básico é o grupo de serviços que
objetivam alcançar patamares aceitáveis de salubridade ambiental, em nível que potencialize
a promoção e o melhoramento das condições
de habitabilidade em meio urbano ou rural. Os
quatro elementos de serviços públicos são o esgotamento sanitário, o abastecimento de água, o
manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas
pluviais (KOBIYAMA et al., 2008).
O esgotamento sanitário sem nenhum tipo de
tratamento é um péssimo indicador de degradação ambiental da paisagem no qual está inserido, pois contém mistura de rudimentos físicos e
biológicos que podem contaminar os corpos hídricos e as águas subterrâneas, comprometendo
assim as condições da vida aquática. Além disso,
a ausência de saneamento básico adequado afeta diretamente a saúde pública, causando doenças de origem parasitária (RODRIGUES, 2011).
De acordo TSUTIYA (2006), a projeção de consumo de água de uma determinada área é uma
das causas principais do planejamento bemsucedido de um sistema de abastecimento de
água potável. O gerenciamento de redes e suas
instalações está atrelado à necessidade de água
da comunidade. O dimensionamento das tubulações, estruturas e equipamentos é baseado na
vazão de água disponível, a depender do consumo médio por habitante e da topografia do local
entre outras intercorrências.
O crescimento populacional acarreta no aumento do volume de lixo de natureza diversa. Essa
demanda exige das prefeituras um maior custo e
direcionamento dos resíduos em áreas apropriadas. De acordo com FILHA et al. (2013), o destino
final dos resíduos na maioria dos municípios brasileiros é ser lançado a céu aberto, e a resolução
do problema seria a participação da comunidade, de modo que a administração das cidades
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não seja unilateral, no caso, do Estado, porém
este continuaria a exercer seu cargo de regulador
e fiscalizador.
Os indicadores avaliam de forma quantitativa
os aspectos particulares de desempenho de um
prestador de serviço, como eficiência e velocidade no atendimento aos usuários, qualidade e manutenção da infraestrutura e índices financeiros
do valor agregado. Os indicadores de desempenho são uma ferramenta de apoio ao monitoramento da eficiência e da qualidade do prestador
de serviço (ALEGRE et al., 2004).
O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS, 2014) é amparado pela Lei
11.445/2007, e seus principais objetivos são:
planejamento e execução de políticas públicas,
orientação da aplicação de recursos, conhecimento e avaliação do setor de saneamento,
aperfeiçoamento da gestão, orientação de atividades regulatórias e de fiscalização e exercício
de controle social.
De acordo com CALDO E FILHO (2014), os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) facilitam
a gestão dos dados, já que são uma forma de
representar corretamente o grupo de informações necessárias para a tomada de decisões em
assuntos relacionados ao saneamento. Os resultados geralmente são os produtos cartográficos
denominados mapas temáticos, que caracterizam a organização da paisagem como base para
o estabelecimento de estudos futuros.
O objetivo deste trabalho é espacializar os indicadores de serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos da Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) e analisar a correlação desses indicativos com a densidade demográfica em 2000
e 2015.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

da Serra e parte de São Paulo (bairros do Morumbi,
Jaguaré, Campo Limpo, Pirajussara e Butantã).

2.1 Área de estudo
A área de estudo corresponde à Unidade de Negócio Oeste e está localizada na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Trata-se
de uma das 16 Unidades de Negócio da Sabesp,
que integra a Diretoria Metropolitana, respondendo pela operação dos serviços de água e esgoto
dos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba,
Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco, Taboão

Essa unidade foi criada em 1996, possui uma área
de 1035,84 km² e atende atualmente a uma população de 3,5 milhões de clientes, operando os
sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos. Caracterizada pela expansão e crescimento contínuo, a região Oeste conta com um sistema
composto por 11,7 mil km de redes de distribuição
e ramais de água, 7,1 mil km de rede de coleta e ramais de esgoto, cerca de 916 mil ligações de água
e 611 mil ligações de esgotos (SABESP, 2017).

Figura 1. Unidade de Negócio Oeste MO da Sabesp, situada na RMSP - Brasil.
Fonte: Autor (2018)
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2.2 Coleta e análise de dados
As informações sobre os dados demográficos foram obtidos no site do IBGE por município a partir dos Censos 2000 e 2010.

As informações sobre saneamento básico foram
obtidas no site do SNIS também por município
para os anos de 2010 e 2015, sendo que foram
analisados os seguintes indicadores, assim como
a composição de suas respectivas fórmulas, de
acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 - Indicadores estipulados
Indicador

Fórmula

Un.

Índice de Atendimento Urbano de Água
(IN023)

%

Índice de Coleta de Esgoto (IN015)

%

Índice de Perdas na Distribuição (IN049)

%

Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta
Domiciliar Direta (Porta a Porta) da
População Urbana do Município (IN014)

%

Massa Coletada (RDO + RPU) per Capita em
relação à população urbana (IN021)

Kg/hab/dia

Obs.: RDO = Resíduos Sólidos Domésticos e RPU = Resíduos Sólidos Públicos
Fonte: SNIS adaptado (2014)

Onde:
AG026 – População urbana atendida com abastecimento de água;
G06A – População urbana residente dos municípios com abastecimento de água;
ES005 – Volume de esgoto coletado;
AG010 – Volume de água consumido;
AG019 – Volume de água tratado exportado;
AG006 – Volume de água produzido;
AG018 – Volume de água tratadoa importado;
AG024 – Volume de serviço;
CO165 – População urbana atendida pelo serviço
de coleta domiciliar;
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 42-52 | Jan a Mar, 2020

POP_URB – População urbana do município (Fonte: IBGE);
C0116 – Quantidade de RDO e RPU coleatada
pelo agente público;
C0117 – Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados;
C0142 – Quantidade de RDO e RPU coletada por
outros agentes executores;
CS048 – Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de
catadores;
Todos os indicadores foram tabulados e agrupados
em uma planilha eletrônica e esta foi adicionada às
feições do arquivo vetorial (shapefile), a fim de possibilitar a visualização espacial dos dados por meio
da elaboração de mapas temáticos no QGIS.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados mostraram que, no que se refere à densidade populacional da MO, a distribuição dos
moradores acontece de forma heterogênea pela
área, conforme a Fig. 2, para ambos os anos. Pirajussara é o distrito com maior aglomeração populacional, cerca de 20.000 hab./km² em 2015,
seguido pelos municípios de Taboão da Serra
(13.500 hab./km²) e Carapicuíba (11.580 hab./
km²). O município com menor densidade demográfica é o de Pirapora do Bom Jesus, com apenas
165 hab./km². Ressalta-se que é forte a correlação linear, cerca de 80%, entre a densidade demográfica e o indicador IN015 (atendimento de
esgoto). Esses municípios supracitados são caracterizados pelo baixo desenvolvimento humano em comparação às outras cidades, a mostrar
alta incidência de população carente em núcleos
de baixa renda (favelas).

A evolução da densidade populacional de 2010
para 2015 manteve-se relativamente constante na maioria dos municípios, com uma média
de crescimento de 22,82%. Os municípios que
tiveram a maior explosão demográfica foram
Santana de Parnaíba (74,10%), Cotia (57,27%)
e Itapevi (55,12%), condizente também como
uma das cidades que tiveram maior implantação
de empreendimentos residenciais entre 2010
e 2014 (SABESP, 2017). Osasco foi o município
com menor percentual de crescimento, com apenas 7,51%, provavelmente por já ser o município mais desenvolvido da zona oeste da RMSP, a
oferecer pouca disponibilidade territorial para a
expansão urbana; embora ainda seja uma cidade
com forte especulação imobiliária, especialmente no centro comercial e nos bairros mais antigos.
Não houve casos de regressão da densidade demográfica, isto é, valores negativos.

Figura 2. Densidade Demográfica na MO em 2000 e 2015.
Fonte: IBGE (2015)
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Observando a Fig. 3, nota-se que a MO em geral
possui um ótimo atendimento de abastecimento de água potável, sendo que todos os municípios para 2015 não possuem percentual inferior a
80%, e a metade possui atendimento global, isto é,
100%. A média da MO para o indicador IN023 para
2015 fica em aproxidamente 95%. Os municípios
com os menores índices são Pirapora do Bom Jesus
(82,70%) e Vargem Grande Paulista (92,50%).
Pirapora do Bom Jesus apresenta o menor valor pois está localizado num local afastado dos
centros de reservação e sistemas de adução e
também por ser entrecortado pela Estrada dos
Romeiros (SP-312), dificultando assim a implantação de obras de rede de distribuição. O centro
da cidade é bem abastecido, entretanto há bairros distantes em áreas praticamente rurais que
são atendidos por poços de captação de águas
subterrâneas, e a totalidade da vazão destes é insuficiente para abastecer todas as comunidades

devido ao aumento populacional incitado pela
especulação imobiliária (SABESP, 2017).
A média de crescimento do indicador IN023 foi
de aproximadamente 3%. O município com maior
evolução do indicador foi Vargem Grande Paulista,
com um percentual de 23%, relacionado também
com a expansão da malha urbana, em especial
os condomínios residenciais fechados. Ressaltase que a maior regressão linear com o indicador
IN024 é justamente a densidade populacional de
2015, embora mostre um resultado de 49,4%, que
é considerado fraco. Ressalta-se que a segunda
maior correlação linear mais forte com o indicador
IN023 é a do índice IN015 (índice de tratamento
de esgoto), com 34%, considerada fraca.
Não houve casos de regressão diferencial para o
indicador IN023, isto é, percentual negativo, exceto
para o município de Taboão da Serra, com o valor
de -0,1% provavelmente por erro de truncamento.

Figura 3. Indicador de atendimento de água na MO em 2010 e 2015.
Fonte: SNIS (2014)
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A analisar a Fig. 4, nenhum município tem atendimento global de esgoto, isto é, percentual de
100%, sendo que os municípios com os maiores
valores para 2015 são São Paulo (Pirajussara e
Butantã) e Taboão da Serra, respectivamente
com 73,80% e 66,37%. Logo, quanto mais adensado é o muncípio, maior é a demanda por serviços de esgotamento.
Os muncípios com os menores valores do indicador IN015 para 2015 são Vargem Grande Paulista, com somente 24,11%, e Santana de Parnaíba,
com 28%. Esses muncípios possuem muita área
verde e não antropizada, possuindo portanto potencial para crescimento da malha urbana.
Também observa-se que os municípios com
maior evolução do índice de atendimento de
esgoto foram Pirapora do Bom Jesus (aumento

de 22,86% de 2010 para 2015), Cotia (12,54%)
e Barueri (8,89%), sendo que a média de crescimento do índice IN015 foi de cerca de 5%.
Os municípios de Vargem Grande Paulista e Santana de Parnaíba tiveram regressão na evolução
do indicador: -2,03% e -12,34% respectivamente
– uma provável causa disso é a ausência do cadastro técnico, isto é, muitas vezes a rede coletora é
assentada, porém ou o cadastro não é feito ou é
entregue atrasado, reduzindo assim o cômputo
estatístico do indicador por parte da Sabesp.
Salienta-se que a regressão linear entre o indicador IN021 e a densidade demográfica é da ordem
de 75% aproximadamente, corroborando o fato
de que o projeto/dimensionamento da rede coletora e coletor deve ser parte integrante do planejamento urbano do munícipio.

Figura 4. Indicador de atendimento de esgoto na MO em 2010 e 2015.
Fonte: SNIS (2014)
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Observando-se a Fig. 5, pode-se notar que oito
municípios tiveram redução no índice de perdas,
que é um dos objetivos estratégicos das concessionárias de saneamento, e quatro obtiveram um
aumento no índice de perdas.
O município com maior redução de perdas de
2010 para 2015 foi o de Taboão da Serra, com
43% aproxidamente; em segundo lugar ficou o
município de Carapicuíba, com cerca de 35%.
Os municípios com maior aumento de perdas
de 2010 para 2015 foram Vargem Grande Paulista, com 150%, e em segundo lugar Itapevi,
com 22,55%.
A média do indicador IN049 para a MO no ano
2015 foi de 38,24%, próxima da média nacional,

que é de cerca de 40%. Entretanto, há municípios
com perdas superiores a 60%, geralmente estes
com gestão municipal e sem recursos para manutenção da infraestrutura da rede coletora existente. Esse valor percentual da MO provavelmente
está relacionado com o forte investimento na infraestrutura realizado pela Sabesp devido à crise
hídrica de 2015 no Estado de São Paulo, sendo
que para 2010 o valor investido foi de 2,194 bilhões de reais, e para 2015, o valor aplicado foi de
3,482 bilhões de reais (SABESP, 2018).
Reforça-se que a correlação Pearson mais forte
com o indicador IN049 tem o percentual de somente de 0,9% _muito fraca, quando atribuída
ao indicador IN021 (massa coletada de RSU).

Figura 5. Indicador de perdas na distribuição de água na MO em 2010 e 2015.
Fonte: SNIS (2014)
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Analisando a Fig. 6, é evidente que todos os municípios atingiram o atendimento global de 100%
da coleta dos resíduos sólidos, ou seja, no ano de
2015 todo o perímetro da malha urbana da MO
era atendido pelo recolhimento de resíduos domésticos, industriais e hospitalares. Mesmo em
2010, os municípios apresentaram um ótimo indicador do IN049, sendo que os menores valores
correspondiam a Carapicuíba, com 80,40%, e Pirapora do Bom Jesus, com 88%.
Ressalta-se que esse índice tem uma correlação
positiva de 0,136 atribuída à densidade demográfica, considerada muito fraca. A média para
2010 na MO do índice IN014 manteve-se em
96,05%.
Pela observação da Fig. 7, nota-se que, dos 11
municípios da MO, oito reduziram seu índice
IN021 e somente três aumentaram, os quais são:

Santana de Parnaíba, com 11,62%, Cotia, com
11,46% e Itapevi com 10,71%. A maior redução
foi a do município de Barueri, com um percentual
de -15,04%, seguido de Vargem Grande Paulista, com diminuição de cerca de 10%. A provável
causa da alteração do indicador IN021 seria o
valor investido, por parte das prefeituras municipais, nos serviços de coleta de RSU, baseado
no indicador FN220 “Despesa total com serviços
de manejo de resíduos sólidos urbanos”, logo os
dois índices são igualmente proporcionais, isto é,
quanto maior o investimento em coleta de RSU,
maior será a coleta de massa urbana.
A média para o índice IN021 ficou em 0,96 kg/
hab./dia em 2010 e 0,94 kg/hab./dia em 2010. A
média para o Estado de São Paulo em 2015 é de
cerca de 1,40 kg/hab./dia, ou seja, a MO produz
cerca de 32% a menos de resíduos em comparação ao Estado.

Figura 6. Indicador de cobertura de coleta urbana de resíduos sólidos urbanos na MO em 2010 e 2015.
Fonte: SNIS (2014)
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Figura 7. Indicador de massa coletada de resíduos sólidos urbanos per capita na MO em 2010 e 2015.
Fonte: SNIS (2014)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos Sistema de Informações Geográficas
(SIG), foi executada a espacialização da densidade
demográfica e dos seis indicadores do SNIS. O estudo mostrou que a MO sofreu um crescimento de
densidade populacional em suas áreas urbanas,
especialmente nas regiões periféricas, mantendo
o balanceamento dos serviços públicos de saneamento, embora alguns municípios apresentem
descompassos específicos por problemas de gestão pública, como por falta de orçamento e corpo
técnico capacitado.
Todavia, é importante salientar que as informações obtidas do SNIS não são totalmente confiáveis, uma vez que os dados repassados pelas prestadoras de serviço não são auditados, e se houver
alguma inconsistência esta será publicada de
forma direta – geralmente, a discrepância logo é
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 42-52 | Jan a Mar, 2020

notada ao se analisar a série histórica do indicador
(BRASIL, 2007).
Constatou-se que todos os municípios apresentam índices de abastecimento superiores a 80%
e coleta de resíduos sólidos urbanos próxima a
100%. A média de coleta de RSU da MO é próxima da coleta total RSU per capita: 0,94 kg/hab/dia
e 0,97 kg/hab/dia respectivamente (IBGE, 2012).
A média do indicador de perdas na distribuição
mostrou-se alta, cerca de 38% o que indica necessidade de investimento e pesquisa nesta área,
mesmo a Sabesp tendo um departamento exclusivo de perdas para cada Unidade de Negócio da
Diretoria Metropolitana.
Assim, os resultados encontrados comprovam
que o geoprocessamento é uma importante ferramenta no gerenciamento ambiental e territorial
do município, sinalizando a precisão de investi51
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mento financeiro na infraestrutura dos sistemas
de abastecimento, esgotamento e coleta de RSU,
objetivando a preservação do meio ambiente, de
acordo com as Leis nº 11.445 e nº 10.247 (BRASIL,
2007 e 2001). Recomenda-se ainda o uso desta
metodologia às agências reguladoras em relação
a disponibilizar informações como forma de consulta aos usuários dos serviços de saneamento.

de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666,
de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga
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Resumo
Cada vez mais têm sido estudadas formas de minimizar gastos com energia e/ou de obter formas alternativas de
geração, principalmente pela diminuição de oferta hídrica em diversos locais. Nos sistemas de abastecimento
de água, são altos os gastos com energia, principalmente nas estações elevatórias. Em sistemas que fazem a
distribuição de água por gravidade, não é rara a utilização de válvulas redutoras de pressão em pontos específicos em que é necessária essa redução para garantir condições favoráveis de transporte de água na tubulação.
Nesse sentido, ocorre dissipação de energia que poderia ser aproveitada no próprio sistema. Tendo em vista
esse aproveitamento energético, esse estudo tem como objetivo determinar de forma teórica a potência gerada
por uma bomba funcionando como turbina em locais onde há excedente de pressão, tomando por base dados
de um sistema teórico de abastecimento de água de município de pequeno porte. Os resultados mostram que a
alternativa é tecnicamente viável, gerando 2,2 KW de potência e 16,4 MW/ano de energia, que poderia ser utilizada no próprio sistema, em pontos onde seria necessário bombeamento, seja na captação ou na própria rede
de abastecimento, em transição de zonas baixas para altas.
Palavras-chave: Eficiência energética. Bomba funcionando como turbina (BFT).
Abstract
It has increasingly been studied ways to minimize energy costs and to obtain alternative forms of generation, mainly
by the reduction of water supply in various locations. In water supply systems, energy costs are high, especially in
pumping stations. In systems that make the distribution of water using gravity, it is not uncommon to use pressure reducing valves at specific points at which this reduction is necessary to ensure favorable conditions of water
transport in the pipe. In this sense, there is dissipation of energy that could be used in the system itself. In view of
this energy use, this study aims to determine theoretically the power generated by a pump functioning as turbine in
places where there is excess pressure, based on data from a theoretical system of a small town water supply. From
the results, the alternative proved to be technically feasible, with power generated at 2.2 KW and energy at 16.4
MW/year, which could be used in the system itself, at points where pumping would be required, either on capture or
in the supply network, in transition from low to high areas.
Keywords: Energy efficiency. pump functioning as turbine.
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1 INTRODUÇÃO
Com o aumento na demanda hídrica, para abastecimento, geração de energia, etc., e do custo
da tarifa elétrica, surgiram novos estudos de eficiência energética sobre métodos alternativos
de fontes de energia a menores custos e em diversas áreas, e consequente redução no consumo de energia elétrica.
Com relação ao setor do saneamento, segundo
relatório do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento referente ao ano de 2015
(SNIS, 2017) e informações da Empresa de Pesquisa Energética para o mesmo período (EPE,
2016), 2,41% do consumo total de energia elétrica no país era desse setor.
Especificamente em sistemas de abastecimento
de água, dados do mesmo relatório citado apontam para 2,37% do consumo total de energia
elétrica. Nesses sistemas, 95% desse consumo é
devido aos sistemas de bombeamento, para garantir que a água captada chegue até a estação
de tratamento e/ou a água tratada chegue até os
pontos de consumo, quando não se pode utilizar
a gravidade para esse transporte de água (TSUTIYA, 2001).

elevados projetados para abastecimento tanto de
zonas altas como de zonas baixas. Nesses casos,
o uso de VRP é recomendado para atuar sobre as
linhas de pressão na rede, a partir do reservatório,
baixando a linha piezométrica para abastecimento de uma zona baixa (TSUTIYA, 2006).
Resultados de algumas pesquisas mostram redução de perdas após a instalação de VRPs. No
Distrito Federal notou-se queda de 6200 m³/dia
para menos de 4500 m³/dia em um setor após a
instalação de VRP entre os anos de 1997 e 1998
(GONÇALVES et al., 2005, apud PÉREZ, 2008).
Comprovada a necessidade das VRPs para controle de pressões e consequente redução de
perdas pela diminuição de vazamentos na rede,
a energia dissipada pelas válvulas poderia ser
aproveitada em outros pontos do sistema, reduzindo, por exemplo, custos de energia elétrica do
bombeamento ou outras unidades.

Existem sugestões de algumas medidas de eficiência energética no setor, como redução de
perdas reais de água e redução de altura manométrica de bombeamento (GOMES, 2013).

Uma forma de aproveitamento dessa energia, já
testada em alguns países, como os Estados Unidos, é o uso de turbinas em pontos específicos
da rede. Na cidade de Portland, no final de 2014,
começou a ser testado um tipo de tubulação com
turbinas internas que se movimentam com o
fluxo da água. A energia mecânica das turbinas
é transmitida para geradores para transformação em energia elétrica, podendo gerar até 1100
MWh/ano (LUCID ENERGY, 2016).

Com relação às perdas, segundo Pérez (2008),
30% delas vêm de vazamentos na rede, havendo
uma relação direta entre esses e as pressões, conforme pesquisas e resultados de autores que estudam essa relação há mais de 20 anos e comprovam que ambos aumentam proporcionalmente.

Para atuar de forma semelhante, no Brasil já há
estudos da utilização de bombas funcionando
como turbinas (BFT), com sentido do fluxo do
fluido inverso, tendo como vantagem o menor
custo daquelas em relação a essas, sendo de 2 a
3 vezes menor (RICARDO, 2007).

Para controle de pressão, é comum o uso de válvulas redutoras de pressão (VRPs) para redução dessa para abastecimento de zonas baixas, com dissipação de energia. Vale destacar que não é rara
a utilização, em local específico, de reservatórios

Nesse sentido, destaca-se a Resolução 482 da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL,
2012) sobre as condições de micro e minigeração de energia elétrica, sistema de compensação
e outros.
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Para viabilizar a utilização de bombas como turbinas, alguns métodos de seleção de bombas
foram desenvolvidos, como o método europeu
de Chapallaz et al. (1992), além de alguns brasileiros como o de Viana (1987), a partir de dados
conhecidos no sistema, como vazão e altura manométrica, que deverão ser constantes.
Justificada a necessidade de serem estudados
métodos de diminuição no consumo de energia
elétrica em sistemas de abastecimento de água
(SAA), e também de redução de perdas por vazamentos, muitas vezes pelo excesso de pressão,
sendo necessária sua diminuição e, com isso,
ocorrendo dissipação de energia, o objetivo geral
deste estudo é verificar a eficiência de uma BFT
em ponto específico de um SAA, considerando
município de pequeno porte, com cálculo da potência gerada e o possível uso dessa potência.

2 METODOLOGIA
Para a determinação da bomba, é necessário conhecer alguns dados, como vazão e altura manométrica. Por se tratar de município teórico,
apenas com populações conhecidas, deve ser estimada a população de alcance de projeto (para
20 anos, dada por Pf), e a partir desta as vazões
de demanda em pontos específicos do sistema,
utilizando a Eq. (1).

Q=

Pf .q.K1.K 2
86.400

+ SQgc (1)
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Na qual q é o consumo per capita de água, K1 e
K2 os coeficientes do dia e hora de maior consumo, respectivamente, e ƩQgc o somatório de
vazões de grandes consumidores (também estimado nesse estudo).
Com essa vazão e altura manométrica (aquela do
reservatório elevado dimensionado para atendimento dessa população), é possível determinar o
tipo de bomba, a partir do método de Chapallaz
et al. (1992).
Inicialmente deve ser lembrado que como o sentido do fluxo do fluido será invertido, para que as
perdas sejam compensadas, a vazão e a altura da
BFT deverão ser maiores que a da bomba funcionando como bomba (BFB). Para isso, altura e vazão da BFT terão acréscimos com coeficientes de
altura e vazão, respectivamente, conforme as Eq.
(2) e (3) a seguir.

Hb =

Qt
Ht
, e Qb =

cQ
cH

(2) e (3)

						
Nas quais Hb e Qb referem-se à altura e à vazão na bomba, Ht e Qt, na turbina, e Ch e CQ
aos coeficientes de altura e vazão utilizados.
Conhecendo Ht e Qt, determina-se o tipo de
bomba que será utilizada como turbina, a partir
do ábaco da Fig. 1, e a rotação específica nqt a
partir da Eq. (4).
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Figura 1 – Pré-seleção da BFT
Fonte: Chapallaz et al., 1992.

							
n t Qt
(Equação 4)
3/ 4 

n qt =

Ht

Para conhecer o rendimento da bomba, é necessário o cálculo da rotação específica e da vazão

da bomba. Estimativamente, são 0,89 e 1,3 vez
menor que a rotação específica e a vazão da BFT.
Assim, o rendimento é dado pelo ábaco da Fig. 2.

Figura 2 – Rendimento da bomba
Fonte: Chapallaz et al., 1992.
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O rendimento da bomba adotado a partir do
ábaco da figura acima será o mesmo da BFT, e a
partir desse é possível determinar os coeficien-

tes de altura e vazão (Fig. 3) para os cálculos da
altura e vazão da BFT, voltando às Eq. (2) e (3)
citadas anteriormente.

Figura 3 – Coeficiente de altura e de vazão BFT
Fonte: Chapallaz et al., 1992.

O método descrito por Chapallaz et al. (1992)
encerra-se aqui. No entanto, alguns autores comentam sobre a necessidade de correção da altura e vazão por meio de leis de semelhança, pela
diferença existente entre a rotação da BFT e a
rotação da BFB (velocidade síncrona). Conforme
Porto (2006), a correção pode ser feita a partir
das Eq. (5) e (6).
2

Por fim, calcula-se a potência a partir da vazão
(Qt), altura (Hu), peso específico do fluido (ƴf)
e rendimento da turbina (ƞtb), considerando as
perdas de energia no interior do equipamento por meio de fatores de correção (FERREIRA,
2015).
A Eq. (7) a seguir é a equação geral para o cálculo
da potência.
							

æn ö
n
Pu = (Qt .H u .g f ).(h tb ) (7)
H b = çç b ÷÷ .H 0b , e Qb = b .Q0b
(5) e (6)
n 0b ø
n 0b
è
						

Nas quais Hb e Qb são a altura e a vazão referentes às velocidades nominais da bomba (do
catálogo do fabricante); nb, a própria velocidade
nominal da bomba (também do catálogo); H0b e
Q0b, a altura e vazão referentes às velocidades
síncronas; e n0b, a velocidade da BFT.
Com a altura e a vazão da BFT já corrigidas, escolhe-se entre os modelos dos fabricantes a que
melhor se adequa à situação.
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O rendimento da turbina será o rendimento da
bomba dado pelo fabricante (ƞb) com um fator
de correção CR que geralmente varia entre 0,92
e 0,99 (Oliveira, 2008), uma vez que o sentido
contrário do fluxo faz com que a BFT tenha rendimento menor que o da BFB. Além disso, outros
fatores de correção também são usados para reduzir esse rendimento de forma a se obter valores próximos aos reais de funcionamento. Esses
fatores são dados por ƞg e ƞt e dizem respeito às
relações entre potências de fluxo e de gerador.
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Assim, a Eq. (7) acima é convertida para a (8) para

crescimento populacional na forma geométrica,

o cálculo da potência.

alcançando, em 2030, a população de 15.119

						

Pu = (Qt .H u .g f ).(h b .C R .h g .h t )(8)

habitantes (Pf).
Considerando q = 126,29 L/hab.dia (SNIS, 2010),
K1 e K2 iguais a 1,2 e 1,5 (valores usuais), respectivamente, e ƩQgc igual a 5 L/s (estimado), foi
calculada a vazão Q por meio da Eq. (1), resultando em 44,78 L/s. Se considerarmos que metade

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

da população é atendida por reservatório eleva-

Embora teórico, já que não levaremos em con-

do e a outra metade por semi-enterrado, pode-

sideração a topografia e a distribuição de eco-

mos usar nos próximos cálculos metade da vazão

nomias no local para elaboração da rede de

encontrada, igual a 22,39 L/s.

distribuição, adotamos dados de população do
município de Capitão Leônidas Marques (PR)
para cálculo da população de alcance e vazão.
Conforme dados dos censos do IBGE, o município tem população inicial de 10.859 habitantes

A altura que utilizaremos nas demais equações
será de 15 m, considerando um ponto em que se
faça necessária a utilização de uma VRP para redução de pressão na ordem de 15 m.c.a.

no ano de 2010; considerando, ainda, as popula-

Com as Eq. (2) a (4) e as Fig. 1 a 3, obtiveram-se

ções dos anos de 1991, 1996, 2000, foi estimado

os valores da Tabela 1.

Tabela 1 – Resumo dos resultados encontrados
Dados/Características

Valores

Vazão (Qt) – Eq. (1)
Tipo de Bomba – Fig. 1
Modelo da Bomba – catálogo
Rotação da BFT (nt) - catálogo
Rendimento da bomba (nb)- catálogo
Rotação específica da BFT (nqt) – Eq. (4)
Rotação específica da bomba (nqb)
Vazão da bomba (Qb)
Rendimento máximo da bomba – Fig. 2
Coeficiente de altura e vazão – Fig. 3
Altura da BFT (Hb) – Eq. (2)
Vazão da BFT (Qb) – Eq. (3)

0,022 m³.s-1
Centrífuga
KSB Meganorm 125-080-200
1750 rpm
77%
34,36
38,60
0,017 m³.s-1
73%
1,45 e 1,35
10,35 m
0,0166 m³-1

Fonte: Autoria Própria, 2016.

Com os valores da tabela e admitindo outros para
os fatores de correção mencionados (CR = 0,955;
ƞg = 0,95 ƞt = 0,97), a potência calculada a partir
da Eq. (8) foi igual a 2,23 KW. O valor se confirma
quando utilizamos a Figura 2 mostrada anterior58

mente, a partir de vazão e altura, resultando em
bomba centrífuga com potência entre 1 e 5 KW,
e pouco acima de 1 KW. Além disso, em um ano,
com funcionamento de 20 h/dia, a energia será
16,44 MW/ano.
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4 CONCLUSÕES
Para a determinação da potência gerada, foi adotada uma situação hipotética de abastecimento de água de área por reservatório elevado, que
poderia gerar excedente de pressão em determinados pontos da rede de alguma zona baixa (pela
topografia do local). Esse excedente seria dissipado em forma de energia com a utilização de uma
válvula redutora de pressão, que se faz necessária
para evitar perdas de água por rompimento da tubulação pelo excesso de pressão. O emprego de
uma mini central hidrelétrica com bomba funcionando como turbina eliminaria esse desperdício
de energia, convertendo-a em potência hidráulica, que poderia ser usada no próprio sistema,
como na captação ou em pontos de transição entre zona baixa e alta da rede de abastecimento.
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Em sistemas onde a captação ocorre por gravidade, o mesmo cálculo poderia ser feito para determinar a potência gerada nessa situação. Outra forma de obter resultados viáveis de geração
de energia seria a partir da análise de uma rede
existente, no ponto exato onde seria instalada a
VRP, com vazão e diferença de pressão necessária para a redução.
As opções de aproveitamento energético em sistemas de abastecimento de água são variadas,
exigindo estudos e testes, laboratoriais e em
campo, a fim de determinar qual o ponto ótimo
de aproveitamento: se na captação, se na saída
de um reservatório elevado, se no ponto onde seria instalada a VRP ou em outro local em que há
“sobra” de energia.
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Resumo
Entre as etapas que integram o gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a destinação final em aterros
sanitários tem recebido menor atenção na gestão dos processos, quando comparados à coleta e ao transporte
de resíduos. A associatividade entre municípios ou consórcios públicos tem se mostrado uma alternativa emergente, não só para com os aspectos econômicos, mas também visando a possibilidade de aproveitamento energético. Este estudo buscou avaliar alternativas para a valoração energética no escopo dos RSU, abordando uma
relação simbiótica com os geradores, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Os arranjos intermunicipais possibilitaram vislumbrar a possibilidade de gerir consorciadamente quatro ordenamentos, reduzindo
os custos de instalação e operação de aterros sanitários, além da expectativa favorável ao reaproveitamento
energético, a partir do biogás gerado nesses sistemas.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Aproveitamento energético. Arranjos intermunicipais.
Abstract
Among the steps that integrate the management of Municipal Solid Waste (MSW), the disposal in landfills has
received less attention in the management of processes, when compared to the collection and transportation of
waste. The associativity between municipalities or public consortia has shown to be an emerging alternative, not
only to the economic aspects, but also, aiming at the possibility of energy utilization. This study search to evaluate
alternatives to energy assessment within the RSU, addressing a symbiotic relationship with the generators, located
in the Rio dos Sinos River Basin. Intercity arrangements made it possible to glimpse the possibility of managing
consortium four systems, reducing installation and operating costs of landfills, as well as favorable expectations to
reuse energy from the biogas, generated in these systems.
Keywords: Urban solid wastes. Energy recovery. Intercity arrangements.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Equacionar a gestão e o gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) tornou-se um grande desafio não só para a administração pública
mas também para a sociedade. A disposição final
de RSU demanda constante expansão dos sistemas operacionais, frente ao crescente aumento
populacional e consequente incremento dos volumes diários de resíduos gerados.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, entre os seus
204 milhões de habitantes estimados para o ano
de 2015, cerca de 85% estão residindo em áreas
urbanas. Além disso, o cenário econômico nacional da última década aponta para um crescimento médio anual per capita de 2,4%, resultando em um incremento populacional de 12,87%
(IBGE, 2015). Nesse mesmo período, a geração
de resíduos sólidos urbanos teve um aumento
aproximado de 36% (JUCÁ, 2014).
Dentre as etapas do gerenciamento dos RSU, historicamente, têm sido alvo principal dos gestores
apenas a coleta e o transporte, especialmente
em áreas urbanas. Para tanto, basta analisar os
valores relacionados à cobertura dos serviços de
coleta que se estendem a mais de 90% da população, enquanto a destinação final ambientalmente adequada, em aterros sanitários, atinge
58,7% dos resíduos (ABRELPE, 2016).
Para Suzuki e Gomes (2009), no Brasil, as políticas e investimentos públicos não cobrem a demanda para a área de gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos gerados. Porém a eficiência administrativa neste quesito deve ser implantada e
mantida pelo órgão público local, assim como a
capacitação técnica profissional, além do envolvimento e da conscientização da sociedade.
Zveibil (2011) destaca que os consórcios públicos entre municípios possibilitam gerir recursos, sejam eles humanos ou financeiros, entre os
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cooperados. Essa ferramenta acaba viabilizando
a implantação de ações, programas ou projetos
comuns aos integrantes. Essa forma de cooperação permite ainda que os entes federativos possam prestar serviços de qualidade, abrindo mão
de concessões ou terceirizações.
Neto et al. (2011) estimaram os custos de implantação de aterros sanitários em municípios, considerando os custos por habitante.
Para atender a uma população estimada em
10.000 habitantes, seriam gastos o valor de R$
184,06/hab, enquanto para uma população de
projeto de 250.000 habitantes a soma seria de
R$ 30,16/hab.
Essas conclusões demonstram claramente a relação inversa do porte do empreendimento com
os custos per capita. Dentro dessa premissa, a
formação e a implantação de consórcios públicos intermunicipais para gerir a disposição final
de resíduos sólidos urbanos surgem como uma
alternativa viável economicamente. Além disso,
essa possibilidade reduz a demanda por áreas
ambientalmente favoráveis, otimizando a gestão
ambiental dos resíduos.
Agregado a esses conceitos, podem ser propostas formas de aperfeiçoar ainda mais o processo
de destinação final de RSU. Dependente obviamente de estudos de viabilidade técnica e econômica, uma alternativa é a geração de energia
elétrica por meio do biogás. No entanto, segundo
Barros, Filho e Silva (2014), essa forma de exploração só se torna viável com uma população superior a 200.000 habitantes, o que direciona ainda mais a busca por alternativas consorciadas.
Santos; Barros e Filho (2015) desenvolveram um
estudo considerando parâmetros econômicos,
ambientais e energéticos no aproveitamento do
biogás em aterros sanitários. Além de atestarem
a viabilidade e caracterizarem a conversão energética como uma ação sustentável, os autores
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enaltecem ainda benefícios como a produção de
energia por meio de uma fonte renovável, geração descentralizada e diminuição da emissão de
gases de efeito estufa.

dustrial, assim como a Química Verde e o Ecopar-

A partir dessa realidade, poderia ser estabelecida
uma relação simbiótica entre a geração de RSU
e o retorno, pós-tratamento, desses resíduos na
forma de energia elétrica. Para Tanimoto e Kiperstok (2004), a relação simbiótica, ou apenas
simbiose, vem da natureza, onde dois ou mais
seres de espécies diferentes convivem de forma
que a soma de esforços coletivos supera a soma
dos esforços individuais. Esse tipo de relacionamento promove uma interação social entre os
participantes que pode se estender à vizinhança
de maneira benéfica.

tencial de reaproveitamento em outra atividade

O conceito de Simbiose como ferramenta de
gestão ambiental surgiu na área da Ecologia In-

consumo líquido empregado justamente na pro-

que, entre outros. De maneira geral, a Simbiose
busca, por exemplo, atribuir valores aos resíduos
em função dos componentes presentes, com poque possa absorvê-la como matéria-prima ou
insumos em outro ciclo produtivo (TANIMOTO e
KIPERSTOK, 2004).
Na área industrial, a Simbiose visa à obtenção de
vantagem competitiva, envolvendo entidades
por meio de intercâmbio de subprodutos (CHERTOW, 2007). Para o caso de produção de energia
a partir de resíduos, a interação é semelhante:
um subproduto é empregado para geração de
eletricidade, auxiliando ainda a diminuição do
dução destes resíduos (Fig. 1).

Figura 1: Energia a partir do tratamento de resíduos
Fonte: Santos; Barros e Filho, 2015.

Os conceitos da área industrial relativos à simbiose podem se estender para o gerenciamento
final de resíduos. Pinto (2007) destaca que as relações podem ser estabelecidas entre núcleos regionais e não necessariamente somente dentro
do parque industrial, por exemplo. Dessa forma,
o importante é que as relações sinérgicas oferecidas dentro de uma região ofereçam eficiência
para com os programas e relações operacionais.
Uma das formas de desenvolvimento de simbiose
industrial que pode ser extrapolada para gestão
final consorciada de RSU é a distribuição geográ62

fica das atividades (geração e disposição final).
Ou seja, a possibilidade de avaliar a localização
das fontes geradoras e definir a abrangência das
áreas de interesse. No gerenciamento de RSU,
este é um importante pré-requisito a ser avaliado
em função do transporte de resíduos até a disposição final em aterros sanitários.
Entre as ferramentas de gestão territorial, os
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tem
evoluído nos últimos anos. Para Ghilani e Wolf
(2013), o SIG permite acesso à informação múltipla e integrada numa única base de dados. Dessa
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forma, possibilita a elaboração de diferentes cenários alternativos e a simulação dos seus efeitos
espaciais. Essa alternativa ajuda, por exemplo, a
melhorar as definições de medidas de planejamento a serem aplicadas na área pretendida.
Para Smith, Goodchild e Longley (2015), o gerenciamento de um SIG envolve operações como
sobreposição de mapas (combinação de dois ou
mais mapas ou camadas) e buffer simples (delimitação de regiões em um mapa, a uma determinada distância de um ou mais recursos, como
cidades, estradas ou rios, entre outras operações
básicas do sistema). A possibilidade de gerir essas informações ganhou impulso nas áreas das
ciências ambientais.
A partir desse cenário, o presente estudo buscou identificar arranjos intermunicipais para a
etapa final de gerenciamento de RSU, na Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos. De acordo com os
dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
do Estado do Rio Grande do Sul – SEMA/RS, geograficamente, a Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos localiza-se na porção nordeste do Estado.
Abrange uma área aproximada de 3.747 km², englobando, total ou parcialmente, 32 municípios.
Limita-se ao norte pela coordenadas geográficas
29°20’ a 30°10’ de latitude Sul e 50°15’ a 51°20’
de longitude Oeste.
O trabalho espacializou possíveis cenários, integrando mais de um município em um raio de 10
km das áreas urbanas. O objetivo foi identificar
possíveis arranjos que possam ser geridos de
forma consorciada entre os municípios da Bacia,
assim como considerar uma população mínima
de projeto de 200.000 habitantes, com vista ao
aproveitamento energético do biogás gerado em
aterros sanitários.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 60-70 | Jan a Mar, 2020

2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foram
utilizados softwares de processamento de dados
em ambiente SIG. Neste caso, foram utilizados
os programas computacionais ArcGis 10, Global Mapper 15, software topográfico Topo EVN e
Google Earth Pro, para tratamento e geração de
dados. Os dados digitais são oriundos da SEMA/
RS, por meio de seus departamentos especializados, como é o caso da Fundação Estadual de
Proteção Ambiental - FEPAM.
A delimitação das áreas urbanas foi digitalizada,
incluindo pequenos aglomerados populacionais
fora dos núcleos urbanos de cada município. Esse
procedimento objetivou englobar todas as regiões urbanizadas de cada município, para onde
se estende a coleta de resíduos sólidos urbanos.
A digitalização das áreas citadas foi realizada a
partir de imagens disponibilizas por softwares
livres, contendo atributos espaciais, resultando
em escalas de detalhe inferiores a 1:50.000.
Concluído o processo de obtenção de dados e
mapeamento, um círculo com raio de 10 km _recomendação técnica de projeto para distância
máxima a ser percorrida entre o gerador e o local
de disposição final, descritos por Zveibil (2011)_
poderá responder quantos e quais municípios
estariam englobados naquelas áreas.
A partir dessa análise conjunta, foram geradas
imagens ilustrativas e tabelas com arranjos intermunicipais possíveis de serem geridos em
conjunto entre as municipalidades. Estudaramse apenas as alternativas que contemplam o
mínimo de 200.000 habitantes para cada consórcio, segundo a viabilidade econômica para
geração de energia elétrica por meio do Biogás,
segundo os trabalhos de Neto et al., 2011; Barros
et al., 2014.
O estudo compreendeu 5 etapas distintas e sequenciais, apresentadas a seguir, no Quadro 1.
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Quadro 1: Métodos e referenciais teóricos empregados.
Etapas

Método/Fonte de dados
Estudo desenvolvido para gerenciamento consorciado; Base digital - SEMA
(2015); Softwares ArcGis 10; Global Mapper 15 – Escalas 1:50.000
Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municipios
Integrantes do Consórcio Pró- Sinos (2012). IBGE (2015)

(1) Organização da base cartográfica digital
(2) Levantamento da população residente
(3) Verificação das áreas de abrangência dos municípios em um raio de
10 km (SIG)
(4) Avaliação de Cenários resultantes e arranjos intermunicipais (SIG)
(5) Elaboração imagens ilustrativas relacionando possíveis consórcios (SIG).

Zveibil (2011); Mapeamento - SIG (Softwares ArcGis 10; Global Mapper 15)
Variação em áreas de abrangência alternando resultados e validando arranjos
Softwares ArcGis 10; Global Mapper15

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o IBGE (2015), a estimativa para
a população total nos municípios que compõem
a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos no ano de
2015 é de 2.206.927 habitantes. Ressalta-se
ainda que nem todos os municípios estão inte-

gralmente inseridos na Bacia, sendo que em alguns casos os limites dividem áreas urbanas, assim como rurais. Para este estudo, considerou-se
a população total da Bacia Hidrográfica do Rio
dos Sinos, totalizando 32 municípios, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Municípios relacionados no estudo.
Município
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Araricá
Cachoeirinha
Campo Bom
Canela
Canoas
Capela de Santana*
Caraá
Dois Irmãos
Estância Velha
Esteio
Glorinha
Gramado
Gravataí*
Igrejinha
Ivoti*
Nova Hartz
Nova Santa Rita
Novo Hamburgo
Osório*
Parobé
Portão
Riozinho
Rolante
Santa Maria do Herval*
Santo Antônio da Patrulha
São Francisco de Paula
São Leopoldo
São Sebastião do Caí*
Sapiranga
Sapucaia do Sul
Taquara
Três Coroas
TOTAL

População estimada
2015 - (hab.)
5.301
125.975
64.171
42.411
341.343
11.289
7.863
30.175
46.444
83.984
7.518
34.605
272.257
34.341
22.012
20.035
25.700
248.694
43.897
55.486
33.994
4.571
20.712
6.328
41.977
21.551
228.370
24.676
79.560
138.357
57.238
260.92
2.206.927

RSU Gerado em 2012
ton.dia-1
2,1
71,8
28,23
31,8
293,5
6,8
2,1
17,8
20,9
52,9
4,6
30,1
166,0
28,1
13,4
8,8
22,6
186,5
26,8
41,0
13,5
2,9
10,5
3,8
23,0
14,6
180,4
15,0
50,1
127,3
21,2
13,1
1.531,2

Geração per capita
kg.hab.dia-1
0,41
0,57
0,44
0,75
0,86
0,61
0,27
0,59
0,45
0,63
0,62
0,87
0,61
0,82
0,61
0,44
0,88
0,75
0,61
0,74
0,40
0,65
0,51
0,61
0,55
0,68
0,79
0,61
0,63
0,92
0,37
0,50
0,62

*Municipios que não integram o Consórcio Pró-Sinos.
Fonte: IBGE, 2015; Pró-Sinos, 2012.
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A Fig. 2 demonstra ainda o volume de resíduos
gerados em toneladas por dia e a média gerada
de RSU por habitante.dia-1, conforme o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios Integrantes do Consórcio Público
de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos, Pró-Sinos (PRÓ-SINOS, 2012). Para os demais municípios fez- se uso da média da geração
entre os entes do Consórcio.
De acordo com Hasse (2003), as atividades econômicas relacionadas à Bacia Hidrográfica se
concentram no turismo, na indústria moveleira
e no comércio na região serrana, principalmente
nos municípios de Gramado, Canela e São Francisco de Paula. Na porção média, as atividades de
maior expressão são o setor coureiro-calçadista,

seguido de serviços. Destacam-se nesse cenário
os municípios de Três Coroas, Igrejinha, Sapiranga, Novo Hamburgo e Portão.
Ainda na região central, o município de Taquara
se destaca na atividade de comércio. Na porção
baixa ou inferior da bacia, incluindo principalmente os municípios de São Leopoldo, Sapucaia
do Sul e Canoas, destacam-se os setores metalmecânico, alimentício e petroquímico. Nesta última região verifica-se também o alto grau de
urbanização; o do município de Sapucaia do Sul,
por exemplo, concentra cerca de 2.144 hab/km²
(GOETZE, 2009). A localização espacial da Bacia Hidrográfica e dos municípios constituintes
apresenta-se na Fig. 2.

Figura 2: Municípios e limites da bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos
Fonte: FEPAM, 2015; IBGE 2015; ANA, 2015.
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Observando a disposição geográfica dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, percebe-se que as maiores concentrações de áreas
urbanizadas situam-se na região sudoeste, estendendo-se em direção à região central. Considerando as regiões a montante (sentido do fluxo
hídrico), onde se localizam os municípios de Rolante, Caraá e Riozinho, a densidade populacional chega a 89,3 hab/km², sendo ainda a região
que apresenta maiores declividades.
Como salientado anteriormente, nem todos os
municípios possuem integralmente suas áreas
inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.
Um exemplo são os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, os quais não possuem
áreas urbanas inseridas na Bacia. Em outro caso,
destacam-se os municípios de Gramado, Canela e
São Francisco de Paula, os quais possuem apenas
parte de suas áreas urbanas inseridas na Bacia.
Zveibil (2001) descreve que a distância do aterro sanitário ao centro da área de coleta não deve
ultrapassar 25 km. O percurso afeta, segundo
os autores, o custo com o transporte, atraso de
roteiros e maior tempo de exposição nos resíduos em vias públicas. Além disso, as condições
de tráfego rodoviário em grandes cidades dificultam o deslocamento, sendo indicadas, nesse
caso, estações de transbordo ou áreas de transferência de resíduos.
Devido ao fato de a localização de áreas para aterros sanitários consorciados não ter sido realizada
previamente, este estudo baseou-se na premissa
de que essa área poderia se localizar em qual-
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quer ponto em um raio de 10 km. Dessa forma, o
percurso máximo atingido seria de 20 km entre o
ponto mais distante de coleta e o aterro sanitário
consorciado. Restam, neste caso, ainda uma tolerância de 5 km para os roteiros, uma vez que eles
nem sempre seguem rotas diretas aos aterros.
A partir desta premissa, foram realizados arranjos intermunicipais em um raio estipulado de
10 km, visando atingir um número mínimo de
200.000 habitantes para cada proposta de gerenciamento Consorciado, apoiado nos conceitos de Barros et al., (2014) e Neto et al., (2011),
os quais relacionam a viabilidade para produção
de Biogás como fonte de energia para geração
de eletricidade e os custos de implantação de
aterros sanitários conforme o número de habitantes, respectivamente.
Os exemplos apresentados a seguir, na Fig. 3, demonstram 5 arranjos, os quais englobam mais de
um município. É possível observar também que
o município com localização geográfica desfavorável para gerenciamento consorciado na área
de abrangência da Bacia Hidrográfica é Caraá.
Outros municípios, como Gramado, Canela e
São Francisco de Paula, possuem a área urbana
transpassada pelo divisor de águas da Bacia, e
sua localização espacial também inviabilizou a
cooperação em função de distância. Contudo,
a gestão consorciada poderia ser vislumbrada
entre esses municípios, objetivando redução de
custos para disposição final, frente à proximidade das regiões urbanizadas.
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Figura 3: Raios de 10 km englobando os municipios da bacia Hidrográfica
Fonte: FEPAM, 2015; IBGE 2015; ANA, 2015.

Outra questão se refere aos municípios de Rolante e Riozinho, os quais também abrigam um
número pequeno de habitantes para a finalidade pretendida (25.283 hab). Soma-se a essa
questão a localização geográfica também desfavorável à implantação de aterro sanitário consorciado para fins energéticos. Mesmo assim, a
associação poderia reduzir os custos no gerenciamento do transporte e na destinação final de
resíduos sólidos urbanos, quando comparada a
ações individuais.
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O município de Santo Antônio da Patrulha possui 100% de sua área urbana fora da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, e seu posicionamento espacial também inviabilizou a adesão à
proposta. Diferente desse caso é o do município
de Dois Irmãos, que apesar da área urbana estar fora dos limites da Bacia, foi favorecido pelo
posicionamento, proporcionando sua união aos
municípios vizinhos. A Tabela 2, a seguir, apresenta a relação dos Consórcios vislumbrados
neste estudo.
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Tabela 2: Arranjos intermunicipais propostos.
Consórcio 1
Cachoeirinha
Canoas
Esteio
Nova Santa Rita
Sapucaia do Sul
Total:
Consórcio 2
Estância Velha
Novo Hamburgo
Portão
São leopoldo
Total:

População (hab)
125.975
341.343
83.984
25.700
138.357
715.359
População (hab)
46.444
248.694
33.994
228.370
557.502

Volume (t.ano-1)
24.897
102.200
18.480
7.300
43.800
196.677
Volume (t.ano-1)
6.935
65.700
4.500
62.050
139.185

Como demonstra a Tabela 3, os Consórcios 1 e 2
englobam o maior número de habitantes e consequentemente maior volume de resíduos, conforme os arranjos propostos. Esse cenário condiz
com o de Goetze (2009), quando a autora salienta o alto grau de urbanização da região inferior
da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, justamente onde se localizariam os consórcios com
maior número de habitantes.
A metodologia proposta, onde estipulou-se a
união intermunicipal de forma que houvesse um
número mínimo de 200.000 habitantes por consórcio, mostrou-se adequada em dois casos, reunindo 9 dos 26 municípios da Bacia. Porém tornase importante destacar que apenas essas duas
propostas reúnem 1.272.861 habitantes, correspondendo a aproximadamente 70% do número
total de habitantes dos municípios avaliados.
Basicamente as propostas 3 e 4 se referem aos
municípios da região central da bacia hidrográfica. Apesar de os arranjos não atingirem o número adotado como mínimo em habitantes, as
relações estão próximas, ficando cerca de 10%
abaixo no Consórcio 3 e aproximadamente 15%
no Consórcio 4. Os arranjos 3 e 4 contabilizam
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Consórcio 3
Araricá
Campo Bom
Dois Irmãos
Sapiranga
Total:

População (hab)
5.301
64.171
30.175
79.560
179.207

Volume (t.ano-1)
730
9.709
5.986
17.155
33.580

Consórcio 4
Igrejinha
Nova Hartz
Parobé
Taquara
Total:

População (hab)
34.341
20.035
55.486
57.238
167.100

Volume (t.ano-1)
9.490
2.920
13.870
7.388
33.668

juntos cerca de 19% da população dos municípios avaliados, somando 346.307 habitantes,
justificando assim a manutenção desses consórcios neste estudo.
Considerando um crescimento populacional
médio de 1,03% ao ano (Arranjo 3) e 1,01% ao
ano (Arranjo 4) (PRO-SINOS, 2012), o número
de 200.00 habitantes seria atingido em 2022 e
2030, respectivamente. Diante desse cenário,
considerando as quatro propostas e que o manejo adequado quanto à disposição final seria
atendido em médio prazo para cerca de 90%
da população.
Henriques (2004) dimensionou o aproveitamento energético do biometano (biogás separado do
CO2 em função de rendimento) gerado em aterros sanitários. Para tanto, considerou os seguintes fatores: volume de RSU em giga toneladas;
6,5% CH4/t RSU; 1,4 para densidade dos resíduos;
10,76 como fator de conversão de Kw/h/m³ CH4;
Fator de capacidade da planta de biometano de
80% e 35% de eficiência da planta de ciclo aberto. Utilizando-se desses mesmo fatores para as
propostas de consórcio, obtém-se os resultados
expressos na Tabela 3.
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Tabela 3: Potencial de geração de Energia elétrica.
Arranjos
Consórcio 1
Consórcio 2
Consórcio 3
Consórcio 4
Total

RSU
(Gt/ano)
0,196
0,139
0,335
0,336
1,008

Produção de
Ch4/ton
0,0127
0,0090
0,0210
0,0210
0,0650

Densidade| t/
m³ - 1,4
0,017
0,012
0,030
0,030
0,091

Considerando o Tabela 3, a partir da metodologia proposta por Henriques (2004), os consórcios
unidos teriam uma capacidade de geração de
energia elétrica de 0,276 TWh/ano. Barros, Filho
e Silva (2014) avaliaram quatro cenários de consumo por habitante.ano-1, com base nos dados
da Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Os valores apontam para um consumo de energia per
capita por ano (KWh/habitante.ano) médio entre
os cenários de 4.294 KWh/hab/ano.
Com base nesse cenário e realizadas as devidas
conversões, os consórcios teriam a capacidade de geração de 276.450.000 kWh/ano. Dessa
forma, teoricamente, baseado nos estudos de
Barros, Filho e Silva (2014), a gestão consorciada
proporcionaria a possibilidade de abastecimento
com energia elétrica, por meio de micro usinas, a
64.380 habitantes.
Destaca-se claramente a necessidade de uma
gama de estudos, projetos, avaliação de cenários, entre outros, para viabilizar potenciais instalações. De qualquer forma, esse quadro representaria aproximadamente 4% da população
residente, abastecida por uma fonte renovável
de energia.
Considerando ainda as tarifas homologadas pela
Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 2.059 de 12 de abril de 2016, a operação do sistema na chamada bandeira amarela,
para fornecimento residencial, sem considerar
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, ICMS, possui uma tarifa de R$ 0,47202
kWh. Analogamente, esse valor representa
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 60-70 | Jan a Mar, 2020

Conversão
KWh /m³
0,192
0,136
0,328
0,329
0,980

Capacidade
operacional 80%
0,154
0,109
0,263
0,263
0,789

Eficiência da
planta (TWh/ano)
0,053
0,038
0,092
0,092
0,276

R$ 130.489.929,00/ano pagos à concessionária
de energia pelos usuários do sistema de geração
de energia gerada a partir de biometano.

4 CONCLUSÕES
A análise realizada permitiu identificar os possíveis arranjos intermunicipais que apresentam
potencial para gerir associativamente a disposição final de resíduos sólidos urbanos, com a possibilidade de recuperação energética e redução
nos custos de instalação.
O cenário evidencia ainda a necessidade de avaliar primordialmente áreas aptas para a disposição final, podendo nesse caso consolidar ou
não as opções dos consórcios propostos. Essa
premissa se justifica, uma vez que áreas densamente povoadas podem estar com áreas próprias
esgotadas, inviabilizando proposições de gerenciamento entre os entes federados.
Alguns municípios, a partir da metodologia proposta, tiveram sua inclusão descartada principalmente devido à localização geográfica. Porém
a inviabilidade energética não impede estudos
direcionados ao gerenciamento consorciado, ou
ainda a inclusão de estações de transbordo. As
possibilidades apresentadas demandam mais
estudos para aproveitamento energético e para
o gerenciamento, porém se apresentam como
uma alternativa à descentralização da geração de
energia elétrica, vislumbrando as potencialidades
regionais e diversificando a matriz energética.
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Resumo
O presente artigo refere-se à apresentação da metodologia, aplicação e avaliação da primeira ferramenta
computacional para diagnóstico e prognóstico para inundações bruscas, baseada em limiares de chuva, que
foi implementada na plataforma do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
(Cemaden). A partir de séries históricas de níveis dos rios e dados pluviométricos, um procedimento foi elaborado para construir relações que indicam a quantidade de chuva necessária para aumento da probabilidade
de ocorrência de inundações bruscas em até vinte e quatro horas. Os dados de precipitação provenientes de
pluviômetros, radares meteorológicos, satélites e modelagem atmosférica por conjunto são utilizados para
acompanhamento em tempo real dos níveis críticos de chuva pré-estabelecidos, integrados ao monitoramento e operação. Foram analisados três casos de alertas de risco às inundações bruscas, enviados após a
implementação da ferramenta, que demonstrou um bom desempenho na antecipação de situações de
perigo devido às inundações bruscas.
Palavras-chave: Modelagem hidrológica. Desastre natural. Enchente. Cheia. Meteorologia. Perigo.
Abstract
The present technical article refers to the methodology, application and evaluation of the first computational tool
for diagnosis and prognosis of flash floods, based on rain thresholds, which was implemented in the platform of
the National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters (Cemaden). From historical series of
river levels and rainfall data, a procedure was developed to construct relationships that indicate the amount of
rain necessary to increase the probability of flash floods occurring in up to twentyfour hours. Rainfall data from
rain gauges, weather radars, satellites and atmospheric modeling are used for real-time monitoring of the pre-established critical rainfall thresholds, integrated into the monitoring and operation. Three cases of flash flood risk
warnings sent after the implementation of the tool were analyzed, which demonstrated a good performance in the
anticipation of flash floods hazard situations.
Keywords: Hydrological modelling. Natural disaster. Flood. Meteorology. Hazard. Susceptibility.
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1 INTRODUÇÃO
A adaptação é a principal estratégia para uma
gestão efetiva de riscos relacionados aos desastres naturais. Isto é o que revela o boletim especial do Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, 2012), que enfatiza os desafios mundiais
associados à incerteza da previsibilidade dos impactos socioeconômicos deflagrados por eventos climáticos e meteorológicos extremos. O foco
para adaptação seria uma redução drástica da
exposição e da vulnerabilidade, com um aumento considerável da resiliência, mesmo sabendo
que os riscos não podem ser completamente
eliminados. Uma saída viável adotada por muitos países é apostar cada vez mais em políticas
públicas que englobem e integrem os diferentes
níveis hierárquicos da gestão de riscos com seus
atores. No caso do Brasil, a estrutura que visa ao
melhor controle das ações diretamente ligadas à
diminuição de catástrofes naturais está em fase
de reformulação e crescimento (JORNAL ESTADÃO ONLINE, 2012; CEPED, 2012).
De acordo com a lei nº 12.608, de 10 de abril de
2012, fica instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que viabiliza a criação do
sistema de informações e monitoramento de desastres, visando o oferecimento de informações
atualizadas para prevenção, resposta e mitigação em todo território nacional. As atribuições
federais, estaduais e municipais são descritas no
documento, o que torna as diretrizes e os objetivos mais unificados. Essa evolução gradual das
políticas a favor da redução do risco a desastres
depende de sinergia, colaboração, coordenação
e desenvolvimento multidisciplinar e multi-institucional, o que são vistos internacionalmente
como atributos positivos para garantir a implementação da gestão de riscos em um contexto de
desenvolvimento sustentável (LAVELL e FRANCO, 1996; RAMÍREZ e CARDONA, 1996; WISNER
et al., 2006). Fazem parte da prevenção as entidades que de alguma forma eliminam, evitam ou
72

diminuem as causas e condicionantes que sustêm as catástrofes, como por exemplo, os centros
de monitoramento e alerta. A resposta é dada
primeiramente pelas agências locais de Defesa
Civil, e a mitigação ou recuperação é realizada
pelos órgãos públicos que adequam os planos
de reabilitação, como as obras de infraestrutura
pós-desastres. Esse ciclo e sua retroalimentação
trabalham voltados para a percepção de risco da
sociedade, o que ajuda na interpretação de suas
experiências em diferentes situações de ameaça.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) tem como
competência prover alertas de risco hidrológico
e geológico em municípios monitorados para o
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres (Cenad), que por sua vez os segmentam e direcionam para as Defesas Civis locais.
Os dados necessários para a elaboração dos
alertas estão ligados à plataforma de monitoramento SALVAR (Sistema de Alerta e Visualização
de Áreas de Risco), utilizada pelo Cemaden, que
integra e compila dados meteorológicos, hidrológicos, geológicos e socioeconômicos de todo o
território nacional. Todos os alertas são, portanto, baseados em critérios técnicos pré-estabelecidos pelos operadores do centro. Por se tratar de
mais de 957 munícipios monitorados em todo o
Brasil, em muitos casos com alertas simultâneos,
a capacidade operacional do centro e da própria
plataforma necessita de um direcionamento automático de situações de perigo, baseado em níveis críticos de variáveis deflagradoras para cada
tipo de processo ou ameaça a ser alertado.
Alguns sistemas de alerta ou planos de contingência regionais trabalham com limiares críticos de precipitação para processos deflagrados
por chuvas intensas (UCAR, 2010; HOEDJES et
al., 2014). O Plano de Prevenção a Desastres do
Estado de São Paulo (PPDC), por exemplo, utiliza
limiares de chuvas críticos extraídos de pluviometria para alertas de movimentos de massa (TARevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 71-86 | Jan a Mar, 2020
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TIZANA, 1987a; TATIZANA, 1987b), elaborados
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
O Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) também constitui
e atualiza as suas relações empíricas continuamente após a ocorrência de novos eventos em
território fluminense (DRM, 2013). Nesses locais
que contam com um estudo prévio dos eventos
de movimentos de massa, os acumulados de
chuva medidos são acompanhados visualmente
pelos órgãos de monitoramento e comparados
com as curvas de limiares críticos pré-estabelecidos para cada região específica. Esses valores
indicam empiricamente quais regiões podem ter
maior propensão à ocorrência de movimentos de
massa, uma vez que relacionam a precipitação
incidente na superfície com o grau de saturação
do solo e o potencial de estabilização da encosta.
Assim como desastres de caráter geológico,
países que sofrem com impactos relacionados
a extremos hidrológicos já aplicaram ferramentas operacionais (em tempo real) com base em
limiares deflagradores, como o Flash Flood Guidance System (SWEENEY, 1992; UCAR, 2010;
GOURLEY et al., 2012), elaborado pelo Weather
National Service dos Estados Unidos para diagnóstico e prognóstico de inundações bruscas e
utilizado operacionalmente desde 1992 (SWEENEY e BAUMGARDNER, 1999). A inundação em
si é caracterizada pelo extravasamento do rio
de sua calha natural (UCAR, 2010), e de acordo
com a Organização Meteorológica Mundial, das
tipologias, as mais preocupantes são as bruscas,
consideradas a forma mais letal de ameaça natural (baseado nos números entre a razão de óbitos
por pessoas afetadas), pois causam milhões de
dólares em prejuízos todos os anos (WMO, 2007).
Apesar da severidade desse fenômeno, poucos países já implementaram políticas específicas para gestão de inundações bruscas (UCAR,
2010), devido à complexidade da sua previsão e
antecipação em tempo hábil para ações de respostas eficazes. Definidas pela U.S. National WeaRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 71-86 | Jan a Mar, 2020

ther Service como uma inundação que aumenta
progressivamente de forma rápida em poucas
horas ou minutos, as inundações bruscas necessitam de condicionantes atmosféricas e de superfície específicas para sua ocorrência (UCAR,
2010). Com o extravasamento do rio sob escoamento com alto poder de arraste, as estruturas
localizadas às margens são danificadas quase
que instantaneamente. Na maioria dos eventos,
as inundações bruscas ocorrem devido a tempestades convectivas: nuvens de crescimento
vertical elevado, concentrando grande quantidade de água líquida disponível para precipitação, que chegam à superfície em alta intensidade
(GRUNTFEST e HANDMER, 1999). A dificuldade
de calibração de modelos fisicamente baseados
de chuva-vazão, com complexa implementação
em ambiente operacional, sugere a aplicação de
metodologias mais simplificados como de chuva-ocorrência nos casos das inundações bruscas
(GRUNTFEST e HANDMER, 1999; UCAR, 2010).
Como grande parte dos desastres naturais são
deflagrados a partir de uma alta taxa de precipitação, muitas pesquisas avaliam a capacidade
das previsões dos acumulados de chuva, tanto
a partir de modelagem atmosférica por conjunto como por radares meteorológicos e satélites
(CLUCKIE e OWENS, 1987; NORMAN et al., 2010;
PIERCE et al., 2011). Recentes algoritmos de modelagens computacionais, elaborados a partir de
estimativas de precipitação por sensores remotos e redes avançadas de comunicação, trazem, portanto, novas abordagens para caracterização de situações críticas de chuva que
servem também como principais referências
em regiões onde não há uma rede pluviométrica consolidada (VILA et al., 2009). O Centro
de Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC-INPE)
avança com novas diretrizes para o modelo atmosférico regional ETA (CHOU, 1996), buscando
melhores resoluções espaciais da precipitação e
acumulados mais precisos. O desafio não atende somente à busca pelo campo de chuva mais
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realístico, mas compreende também como essa
informação pode ser útil e viável a ferramentas
subsequentes que detectam os processos de superfície susceptíveis.

só, essa informação já demonstra a relevância do
fenômeno tanto pelo caráter cientifico e acadêmico como pelo político na percepção do risco
pela sociedade diretamente afetada.

O que instigou os Estados Unidos a elaborar e
investir em tecnologias para as primeiras ferramentas hidrológicas foi um evento de inundação brusca ocorrido em 1969 na cidade de Ohio,
que vitimou quase mil pessoas (SCHMIDT et al.,
2007). No Brasil, as inundações bruscas também
são fatais. De acordo com o Atlas Brasileiros de
Desastres Naturais (CEPED, 2012), as inundações
bruscas são o segundo desastre natural mais notificado pelas defesas civis, perdendo apenas
para as secas e estiagens. Analisando também
outras tipologias de desastres (como movimentos de massas e inundações graduais), as inundações bruscas lideram o ranking em número de
óbitos em todas as macrorregiões do país, com
quase 1000 óbitos somente na região sudeste, no
período de 1992 a 2010. O exemplo mais catastrófico da proporção de um desastre hidrológico
e geodinâmico em território nacional se caracterizou no dia 12 de janeiro de 2011, na região serrana no Estado do Rio de Janeiro, onde mais de
900 pessoas foram contabilizadas oficialmente
como vítimas fatais no maior desastre natural já
visto no país. Um motivo para preocupação da
comunidade científica brasileira, e dos órgãos de
monitoramento, se deve ao fato de que muitas
regiões brasileiras podem estar predispostas ao
mesmo cenário catastrófico, levando em consideração tanto os aspectos geomorfológicos
como os impactos sociais. Esse problema tende
a ser agravado quando ainda existe uma politica
de expansão urbana desorganizada e desenfreada: uma maior quantidade da população é classificada com alto grau de vulnerabilidade e mais
cidades se desequilibrarão diante de ameaças
naturais. O mesmo estudo elaborado pela CEPED
(2012) revela que pelo menos um município por
estado já decretou situação de emergência com
relação ao processo de inundação brusca. Por si

Por isso, expõe-se neste artigo técnico a primeira ferramenta para diagnóstico e prognóstico
de inundações bruscas aplicada em tempo real
na plataforma de monitoramento SALVAR, do
Cemaden. A metodologia se baseia no estudo
de limiares de chuva deflagradores de inundações bruscas, com base em histórico de eventos
ocorridos nas bacias. A avaliação da ferramenta
foi feita considerando a validação das curvas de
limites críticos de chuva e sua aplicabilidade nos
dados meteorológicos disponíveis para monitoramento no Cemaden: rede pluviométrica automática, estimativa por sensores remotos e previsão meteorológica por conjunto. Serão descritos
os dados utilizados e as metodologias, justificados tecnicamente quanto ao uso de cada componente para a elaboração da ferramenta. Portanto, o trabalho segue uma avaliação criteriosa
sobre o ganho de sistemas automáticos, que de
fato contribuam para salas de crise ou monitoramento pelo país.
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2 DADOS E METODOLOGIA
Muitas regiões estão predispostas a desastres seguidos de inundações bruscas, mas poucas detêm
instrumentação e dados em uma escala compatível ao processo a ser retroanalisado ou monitorado continuamente. Alguns órgãos regionais
de monitoramento hidrológico já investiram na
aquisição de dados por estações hidrometeorológicas e hidrométricas, como no caso do Sistema
de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Meio
Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), que provém informações das cotas d’água de alguns rios e córregos, transmitidos a cada quinze minutos. Além
dos dados armazenados continuamente, a informação exata da ocorrência da inundação também
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 71-86 | Jan a Mar, 2020
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é necessária para retroanalisar eventos já ocorridos. Esse controle pode ser adquirido facilmente fixando-se um nível crítico de cota d’água em
cada estação de monitoramento, o que torna possível saber em qual horário a cota de transbordamento foi superada. Com o conhecimento dos horários em que o nível do rio ultrapassou a cota de
transbordamento, é possível contabilizar a chuva
antecedente a esse horário, bem como o total do
acumulado durante todo o evento chuvoso. Para
considerar a espacialização da precipitação dentro da área de contribuição do posto fluviométrico
estudado, algumas técnicas de geoprocessamento utilizando dados de superfície foram aplicadas
nesse estudo.
É comum, em hidrologia, separar as áreas superficiais de interesse em bacias hidrográficas, que
são a área de contribuição a montante de um
ponto em um determinado rio. Portanto, todo
posto fluviométrico instalado tem uma superfície de contribuição da drenagem à montante,
e se a precipitação ocorrer sobre essa área, por
escoamento irá influenciar o aumento da cota
do rio naquele ponto. Para delimitar a área de
cada posto, os softwares de geoprocessamento,
fazendo uso de um Modelo Numérico de Terreno
(MNT), que representa em grade regular a altitude em relação ao nível do mar em cada pixel. Para
discriminação das bacias, neste artigo foi utilizado o MNT do projeto TopoData do INPE, e para
os processamentos, utilizamos o software Terra
Hidro (ROSIM et al., 2008). Com o MNT de resolução espacial de 30 metros importado para o
software, é possível então obter as direções de
fluxo preferenciais dos pixels e a área de contribuição (em km²) dos mesmos. Ao todo, o INEA
possui 52 postos de monitoramento contínuo
nos rios do Estado, e foi possível delimitar 52 bacias a montante das estações hidrométricas. A
série de dados disponíveis varia de acordo com a
instalação e o começo operacional de cada estação, sendo que a rede foi consolidada como está
atualmente no final de 2012.
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Para elaborar as curvas de limiares de chuva, é
necessária uma retroanálise dos eventos considerados mais críticos nos postos fluviométricos. Ao
delimitar as bacias, é possível contabilizar a rede
pluviométrica disponível dentro de cada região
hidrográfica (bacias). Os pluviômetros inseridos
nessa etapa foram considerados para constituir
os acumulados de chuvas antecedentes de cada
evento de crítico. Os eventos críticos foram classificados em “com transbordamento”, quando o
nível do rio ultrapassa da cota de transbordamento, e “sem transbordamento”, quando o nível do
rio atinge pelo menos 50% da cota de transbordamento. A chuva acumulada referente a cada
evento crítico foi determinada considerando os
valores do pluviômetro mais expressivo de cada
bacia, ou seja, nesse caso foi suposto que a chuva
que deflagrou o evento crítico foi proveniente do
pluviômetro com maior valor acumulado dentro
da bacia. Nesse caso, considera-se que, em bacias
pequenas, uma grande quantidade de chuva em
pontos isolados seja a potencial deflagradora dos
processos de inundações bruscas (UCAR, 2010).
Outro dado importante nesse diagnóstico é o
tempo de ocorrência do evento de chuva. É notório que a duração do evento de chuva influencia o escoamento em contato com a superfície,
pela própria característica da origem da precipitação: convectiva ou estratiforme (STEINER
et al., 1995; BIGGERSTAFF e LISTEMAA, 2000).
Por isso, as curvas de limiares de chuva devem
ser provenientes dos dois tipos de processo, as
com maiores intensidades e curta duração e menores intensidades em maior duração. As Fig. 2
e 3 mostram a diferença desses dois processos
na estação Coronel Veiga no munícipio de Petrópolis. O posto fluviométrico possui uma área de
drenagem de 6,86 km². O acumulado de precipitação na Fig. 1 é referente ao evento ocorrido no
dia 17/03/2014, com total de 85 mm em 8 horas
e 30 minutos. Ou seja, a inundação brusca (passagem do nível da estação pela cota de transbordamento) ocorreu em 8 horas e 30 minutos após
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o inicio da chuva deflagradora. Para a mesma
estação, também foi observada uma inundação

que ocorreu em 29/11/2013, após 52.3 mm de
chuva em 5 horas e 45 minutos (Fig. 2).

Figura 1: Dados de nível e taxa de precipitação da estação Coronel Veiga no dia 17/03/2014.

Figura 2: Dados de nível e taxa de precipitação da estação Coronel Veiga no dia 29/11/2013.
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Em vista aos dados analisados das 52 estações, algumas não chegam a apresentar em sua série histórica níveis acima de 50% da cota de transbordamento. Uma solução para aplicar a metodologia
em todas as bacias foi regionalizar os estudos dos
eventos de retroanálise e elaborar os limiares para
grupos de estações e/ou bacias, que contemplem
regiões específicas. Não há registros de informações das bacias relativas a outras características
fisiográficas que pudessem ser utilizadas para
uma análise mais pormenorizada. Os postos foram agrupados, considerando a área da bacia e a
proximidade com outras estações. A área da bacia
pode estar diretamente ligada ao tempo de concentração em formulas conceituais para seu cálculo (SILVEIRA, 2005; TUCCI, 2005) ou tempo da

onda de cheia, buscando então agrupar estações
com tempo de respostas semelhantes. A localização e proximidade também exercem influência no
tempo de resposta das bacias, por esse motivo as
estações também foram agrupadas considerando
regiões de solo, uso e cobertura com características semelhantes. A Fig. 3 mostra a disposição
das estações sobre o Estado do Rio de Janeiro e a
classificação nos três grupos na aplicação. O tempo de dados para extração dos eventos varia para
cada estação hidrológica, porém as inundações
bruscas analisadas em sua totalidade ocorreram
entre 2008 e 2014. Na Tabela 1 é apresentado o
número de eventos, com e sem transbordamento,
para elaboração das curvas regionalizadas, bem
como um resumo das características das bacias.

Tabela 1: Especificações dos grupos de bacias regionalizadas para curva de limiares de inundações bruscas.
Grupo

Nº eventos com
transbordamento

Nº eventos sem
transbordamento

1
2
3

23
23
4

10
52
20

Tempo de
Concentração
(minutos)
14 - 86
12 - 76
56 - 860

Área das bacias
2,07 – 70,20
2,18 – 169,00
88,00- 6855,55

Figura 3: Bacias a montante das estações fluviométricas do INEA e sua classificação nos grupos de limiares de chuva.
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Os limiares são representados por ajuste de curvas de acumulado (A) versus duração da precipitação deflagradora (D). O objetivo é estabelecer
a quantidade de chuva que pode ser considerada
deflagradora de uma inundação em cada duração horária, ou seja, os eventos em que de fato
ocorreu transbordamento devem se posicionar
na maioria acima da curva ajustada. A Curva 1
(Fig. 4) representa os limiares agrupados, considerando as estações da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, centro
e leste fluminense, representados pelo Grupo
1. Os pontos representam eventos com transbordamento e sem transbordamento, com suas
respectivas durações no eixo horizontal e o valor de chuva acumulada no eixo vertical. No caso
específico dessa curva, foram contabilizados 30

eventos críticos, sendo 23 com transbordamento e sete sem transbordamento. As bacias dessa
região possuem entre 2,07 e 70,20 km² de área,
com tempos de concentração variando entre 14
e 86 minutos, calculados utilizando a fórmula
de Kirpich (1940). Os solos da costa do Rio de
Janeiro são na maioria siltosos e arenosos, que
em caso de chuva extrema têm alto poder para
geração de escoamento quando saturados. A
alta concentração urbana e os canais retificados
também aumentam a propensão ao fenômeno
das cheias repentinas. Os principais rios monitorados são o Rio Capivari, Rio Sarapuí, Rio Meriti
e Rio Colubandê, responsáveis pelas cheias dos
municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Rio
de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente.

Figura 4: Curva de limiares ajustada com base nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes ao Grupo I.

A Curva 2 (Fig. 5) foi regionalizada baseada nos

as estações do Grupo 1, as cheias foram mais

eventos críticos ocorridos nas estações perten-

recorrentes nos postos de monitoramento. Fo-

centes às regiões serranas do Estado do RJ. As

ram considerados 75 eventos críticos, 52 sem

áreas a montante das estações variam entre

transbordamento e 23 com transbordamento.

2,18 km² e 169,00 km², com tempo de concen-

Os principais rios monitorados do Grupo 2 são

tração variando entre 12 e 76 minutos. Apesar

o Rio Piabanha, Rio Paquequer e Rio Bengalas,

de as estações do Grupo 2 apresentarem o in-

que transcorrem pelas cidades de Petrópolis,

tervalo de tempo de concentração maior que

Teresópolis e Nova Friburgo.
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Figura 5: Curva de limiares ajustada com base nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes ao Grupo II.

Para a Curva 3 (Fig. 6), foram contabilizados os
eventos críticos ocorridos na região noroeste e
nordeste do Rio de Janeiro, onde as cheias são
mais lentas, pelo tempo de concentração das
bacias. As áreas a montante das estações variam entre 88 km² e 6855,55 km², com o tempo de concentração variando entre 56 e 860
minutos (Kirpich, 1940). Vale ressaltar que a limitação da metodologia aumenta com o valor

de área da bacia, pois outros processos hidrológicos podem interferir para ocorrência ou não
da inundação brusca. Para construção da curva,
foram considerados 24 eventos críticos, sendo
20 sem transbordamento e quatro com transbordamento. As estações localizadas nos rios
Macaé, Muriaé e Carangola permitem o monitoramento nos principais municípios do Grupo
3: Macaé, Itaperuna e Natividade.

Figura 6: Curva de limiares ajustada com base nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes ao Grupo III.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 71-86 | Jan a Mar, 2020

79

Bacelar L.C.S.D, Maciel, A P.R, Angelis, C F, Tomasella J

É notável nas três curvas que alguns pontos com
ocorrência de transbordamento se encontram
abaixo da curva proposta como limiar deflagrador dos processos. Isso ocorre se considerarmos
que o pluviômetro não foi capaz de contabilizar
a chuva mais expressiva para o determinado
aumento do nível do rio. Alguns autores, como
Caseri et al. (2016) e Vila et al. (2009) demonstraram a dificuldade de obter dados de precipitação com representatividade, principalmente nas bacias com menor área de contribuição,
bacias de cabeceira. Portanto, além do próprio
dado de ocorrência ou não de inundação, o dado
de pluviometria consistente influencia a melhor calibração das curvas de inundação. A dependência dos dados de chuva ocorre tanto em
modelos empíricos de correlação como em modelos fisicamente baseados ou hidrodinâmicos
(Gupta, 2008). Essa grande dependência espacial e representativa da chuva sugere que a meteorologia aqui descrita seja aplicada em regiões
com monitoramento subdiário, tanto hidrológico
como meteorológico, e em bacias de resposta
rápida. Outro fator importante é a umidade antecedente do solo, que pode alterar as condições
para deflagração das inundações bruscas, alterando a permeabilizarão do solo. Em condições
de saturação, uma menor quantidade de chuva
pode ser responsável por resultar em um evento
de inundação brusca.

3 APLICAÇÃO OPERACIONAL
Com todos os valores pré-estabelecidos dos acumulados de chuva que aumentam a probabilidade de deflagração de inundações bruscas, é
possível o acompanhamento e o monitoramen-
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to da precipitação em tempo real que excede ou
possa exceder os limiares críticos. Originalmente
os limiares de chuva foram constituídos a partir
de dados pluviométricos, porém no ambiente
operacional da plataforma de monitoramento existem outras fontes de dados integradas
que estimam a precipitação, como os radares
meteorológicos, satélites e modelos atmosféricos. Os scripts operacionais consistem então
em comparar a excedência ou não dos pixels de
diferentes campos de chuva dentro da área de
interesse de cada bacia, delimitado pelas máscaras. Para utilização dos dados pluviométricos
é feita uma interpolação com o método Universal
Kriging para considerarmos todos os pluviômetros dentro e em torno da máscara de cada bacia (resolução espacial de 1 km). Os acumulados
são gerados de uma a 24 horas antes do horário
corrente. No Estado do Rio de Janeiro são utilizados 281 pluviômetros, provenientes da rede do
INEA, INMET e Cemaden. Os dados de refletividade do radar meteorológico Pico do Couto são
processados e convertidos para taxa de chuva,
utilizando relações Z-R (refletividade e chuva)
para precipitações de origem estratiforme ou
convectiva, em uma resolução espacial de aproximadamente 1 km. Os parâmetros de correção
são aplicados previamente no banco de dados do
Cemaden e posteriormente armazenados para
elaboração dos acumulados de chuva. De fato,
alguns estudos apontam as dificuldades de obter dados precisos de estimativa por radares meteorológicos, porém é importante ressaltar que
em comparação com a interpolação de pluviômetros o dado dos radares representa melhor a
espacialização da chuva, destacando as regiões
onde a precipitação pode ser mais intensa, sem
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a presença de pluviômetros. O mesmo pode ser
adquirido pela estimativa da precipitação a partir de satélites, como o canal 4 do GOES. O campo
de chuva por satélite é enviado à plataforma de
monitoramento pela Divisão de Satélites Ambientais (DSA) do INPE, que aplica a técnica de
hidroestimação (Vicente et al. 1998) para inferir
a precipitação instantânea, em uma resolução
espacial de 4 km. Os campos de chuva a partir da
rede pluviométrica, radar meteorológico e satélite apontam o diagnóstico no tempo presente
das bacias em monitoramento, pois cruzam os
acumulados anteriores, até vinte e quatro horas,
com a chuva crítica que possibilita a ocorrência
de inundação.
Sob o ponto de vista prognóstico, são aplicadas
as saídas por conjunto de precipitação do modelo atmosférico ETA (Black,1994; Chou, 1996),
também cedidos por Acordo de Cooperação Técnica entre o Cemaden e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). O ETA ensemble – 5
km disponibiliza cinco previsões a partir de rodadas do modelo com parametrizações de chuva
distintas, combinando os esquemas de convecção de Betts-Miller-Janjic (Janjić, 1994), Kain-Fritsch (Kain, 2004) e Kain-Fritsch com fluxo
de momentum (Kain, 2004); com os esquemas
de microfísica de Zhao (Zhao e Carr, 1997) e
Ferrier (Ferrier et al., 2002). Com os diferen-
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tes campos de chuva é possível extrair o valor de
chuva máxima e média dentro de cada bacia. O
script que compara os valores dos acumulados
horários de uma a 24 horas, antecedentes ou
posteriores, com os pré-estabelecidos como críticos da curva de limiares são feitos com os dados do pixel de chuva máxima da bacia. O campo
de chuva média da bacia é importante para comparação entre os dados meteorológicos: o operador pode distinguir os valores de precipitação
elaborados pela interpolação do pluviômetro ou
estimado por sensores e modelagem atmosférica. Se o valor de chuva máxima estiver próximo
ao de chuva média, a precipitação pode estar generalizada em toda a bacia. No caso de diferirem,
a chuva máxima pode estar ocorrendo em algum
ponto isolado.
Para visualizar os alertas, os operadores da sala
de situação devem abrir na aba Hidrologia - >
Bacia Posto-INEA, o shapefile das bacias onde a
metodologia está aplicada. Com o botão direito
em cima de uma das bacias abrirá na opção “visualizar alerta para bacias” uma aba como a Fig.
7. Os acumulados que apresentam valores acima
da chuva crítica apresentam a situação de alerta
em vermelho; se a chuva ainda não atingiu o limiar, o acumulado é indicado pela cor verde.
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Figura 7: Visualização dos limiares automáticos na plataforma SALVAR

4 AVALIAÇÃO OPERACIONAL
A fim de validar as curvas de limiares de precipitação, bem como avaliar o desempenho da ferramenta em detectar eventos de inundações bruscas, foram considerados nesta analise preliminar
3 alertas do Cemaden enviados pela sala de situação. Na Fig. 9 é apresentada a linha do tempo
do alerta de risco de inundação brusca, número
909, enviado para o Município de São João de
Meriti às 14:45, hora local do dia 29/03/2016.
Nesse caso, a ferramenta de limiares apontou
que a partir da estimativa de chuva pelo radar,
82

na bacia a montante do posto hidrológico de Cet.
Meriti, houve uma excedência do limiar ajustado
para 1 hora de duração (19 mm), com 42 mm de
chuva em 1 hora. Às 15:00, hora local, esse limiar
foi ultrapassado também pela rede pluviométrica, com quase 30 mm de acumulado em 1 hora,
ou seja, foi detectado por um pluviômetro dentro da bacia, uma chuva próxima aos 30 mm de
acumulado horário entre as 14:00 e 15:00, hora
local. Às 18:00, um dos pixels de estimativa de
chuva proveniente do radar também detectou
um acumulado superior à curva de limiar, porém
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para a duração de 4 horas. Ou seja, o acumulado
de 4 horas atrás, às 18:00, indicava que poderia haver condições mínimas para ocorrência do

processo de inundação brusca. O alerta de risco
moderado a inundação brusca foi Cessado às
22:25, hora local, do mesmo dia.

Figura 8: Linha do tempo - Alerta moderado de risco de inundação brusca enviado pelo Cemaden para São João de
Meriti – RJ, às 14:45, hora local, do dia 29/03/2016.

No alerta enviado no dia 15/01/2016, às 15:45
os operadores da sala de situação identificam
um risco moderado a inundações bruscas no Município de Petrópolis-RJ. Quase uma hora antes
(15:00, hora local), a ferramenta de diagnóstico de
limiares apontou uma chuva superior ao limiar de
1 hora (40mm), com 45 mm na bacia a montante
do posto fluviométrico Cel. Veiga, pela estimativa
do radar meteorológico. Às 18:00, essa chuva foi
percebida também pela rede pluviométrica, porém com um acumulado de chuva superior a 55
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mm em 6 horas de duração. A chuva neste evento
perdurou, e um novo limiar foi atingido na bacia
a montante da estação de Bingen, às 22 horas.
O alerta de risco de inundação brusca foi então
elevado para alto no município às 00:50 do dia
16/01/2016. O limiar também foi ultrapassado
mais tarde a partir da chuva estimada pelo satélite
(hidroestimador), na bacia a montante da estação
hidrológica de Correas. O alerta de risco alto foi
cessado às 07:45, hora local, do dia 18/01/2016
pela equipe de operação.
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Figura 9: Linha do tempo - Alerta moderado de risco de inundação brusca enviado pelo Cemaden para Pétropolis – RJ,
às 15:45, hora local, do dia 15/01/2016.

O terceiro caso exposto neste artigo técnico é o
do alerta de risco moderado enviado às 15:25,
hora local, do dia 01/04/2016, para o Município
de Petrópolis - RJ. Às 15:00h, a ferramenta de limiares apontou um quase cruzamento com o limiar de 1 hora, porém a chuva máxima na bacia
da estação Centro não superou os 40 mm necessários. Porém às 16:00, hora local, um dos pluviô-

metros da bacia a montante da estação Itaipava
se mostrou acima do limiar estabelecido para
3 horas de duração. Ou seja, a chuva se tornou
um potencial deflagrador quando acumulada
das 13:00h às 16:00h em um dos pluviômetros
da bacia de Itaipava. O alerta de risco moderado foi então cessado às 07:45 do dia seguinte,
02/04/2016.

Figura 10: Linha do tempo - Alerta moderado de risco de inundação brusca enviado pelo Cemaden para Pétropolis – RJ,
às 15:45, hora local, do dia 01/04/2016.
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Em dois dos três eventos analisados (15/01/2016
e 29/03/2016), pelo menos uma das estimativas de chuva ultrapassou o limiar da chuva deflagradora antes dos envios dos alertas de risco
pela sala de situação do Cemaden. Em um deles
(01/04/2016), a chuva percebida antes do envio
dos alertas foi abaixo do limiar pré-estabelecido
para a região, por isso a ferramenta não apontou que poderia haver perigo de ocorrência do
processo. Em nenhum dos eventos analisados os
prognósticos de chuva pelo modelo meteorológico indicaram a superação dos níveis de limiares de
precipitação, o que pode estar associado à dificuldade da previsibilidade dos acumulados de chuva
pelo modelo atmosférico ETA na escala das inundações bruscas. Vale ressaltar também a diferença
entre os alertas de risco enviados pelo Cemaden
e os alertas dos limiares para os operadores da
sala de situação. A ferramenta de diagnóstico dos
limiares ajuda os operadores a tomar a decisão
sobre o envio ou não dos alertas de risco, pois a
ferramenta está analisando somente a suscetibilidade ao fenômeno das inundações bruscas. O
limiar representa as condições mínimas necessárias para ocorrência do processo, que pode ser que
não ocorra. O alerta de risco enviado pelo Cemaden à Defesa Civil também analisa o componente
da vulnerabilidade e grau de impacto das inundações bruscas, assim como a probabilidade de
ocorrência do perigo (suscetibilidade) em si. Um
alerta de risco moderado indica que existem condições mínimas necessárias para a ocorrência de
uma inundação brusca com impacto moderado na
população do município alertado.

da ameaça hidrológica, baseada na chuva instantânea e acumulada anterior, com uma previsão de possíveis deflagradores de inundações
bruscas. O produto também fornece um comparativo entre diferentes estimativas de chuva
nas bacias monitoradas (pluviômetros, radar
meteorológico, satélite e modelagem atmosférica). Nos três casos de alertas enviados, a ferramenta demonstrou um bom desempenho em se
antecipar às situações de perigo às inundações
bruscas. A previsão é que a ferramenta seja estendida para todo o território brasileiro, integrando dados contínuos de outras instituições
que já implementaram sistemas de alertas locais, como o INEA no Rio de Janeiro, SAISP em São
Paulo, CPRM em Minas Gerais e também da ANA
em todo território nacional. Posteriormente, nas
diferentes regiões hidrológicas, também serão
avaliados os índices de acerto ou falso alarme
das ferramentas e outras contribuições para a
sala de situação.
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De fato, esse primeiro produto para diagnóstico
e prognóstico de inundações bruscas na plataforma SALVAR pode contribuir para melhorias
nos alertas de risco enviados pelo Cemaden. Em
uma mesma ferramenta é possível uma análise
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Resumo
As estações de tratamento de água (ETAs) têm um papel fundamental e estratégico no controle de doenças
transmitidas pela água por meio da potabilização da água, para atender às necessidades da população que é
abastecida por ela. Nesse contexto, a avaliação do desempenho dessas estações é primordial, particularmente
para as entidades responsáveis pelo estágio de controle da qualidade da água, uma vez que a ETA deve apresentar e operar com condições mínimas necessárias para alcançar seu objetivo. Para o desenvolvimento dos
modelos (Modelo 1 - com base na turbidez da água tratada e Modelo 2 - com base na cor aparente da água
tratada) foram utilizados dados referentes à qualidade da água bruta e tratada, fatores operacionais e parâmetros hidráulicos de 3 ETAs, com taxas de fluxo de 50 L.s-1 ou menos. Os modelos foram desenvolvidos usando
a caixa de ferramentas do Matlab®, a partir da rede neural do tipo de camadas recorrentes, com função de
ativação tansig e purelin. Como resultados, os modelos apresentaram coeficientes de determinação de 0,928 e
0,823 para turbidez e cor aparente da água tratada, respectivamente. Os resultados corroboram a aplicação da
Inteligência Artificial em estações de tratamento de água, com o objetivo de otimizar processos e garantir uma
maior operabilidade da ETAs, gerando um produto cada vez mais confiável.
Palavras-chave: Desempenho da planta de tratamento de água. Processos de otimização. Rede neural artificial.
Abstract
The water treatment plants (WTP) have a fundamental and strategic role in the control of waterborne diseases
through the potabilization of water, to meet the needs of the population that is supplied by it. In this context,
evaluating the performance of these stations is paramount, particularly for the entities responsible for the water
quality control stage, since WTP must present and operate with minimum conditions necessary to achieve its objective. For the development of the models (Model 1 - based on turbidity of treated water and Model 2 - based on
the apparent color of the treated water) data were used referring to raw and treated water quality, operational
factors and hydraulic parameters of 3 WTPs, with flow rates of 50 L.s-1 or less. The models were developed using
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the Matlab® toolbox, from the neural network of the recurrent layers type, with activation function tansig and
purelin. As results, the models presented regression coefficients of 0.928 and 0.823 for turbidity and apparent
color of treated water, respectively. The results corroborate for the application of Artificial Intelligence in water
treatment plants, with a view to optimizing processes and guaranteeing greater WTPs operability, generating an
increasingly reliable product.
Keywords: Water treatment plant performance. Optimization processes. Artificial Neural Network.

1 INTRODUÇÃO
No âmbito das estações de tratamento, a análise de desempenho é uma prática que já vem
sendo bastante consolidada como ferramenta
de controle e gerenciamento das mesmas, buscando sempre a melhoria contínua do processo e
da qualidade. É de senso comum a excelência de
sua aplicação no saneamento ambiental, tendose como exemplo as estações de tratamento de
águas residuárias, com vistas à redução da concentração de alguns parâmetros de qualidade,
bem como para o atendimento aos padrões de
lançamento preconizados pelos órgãos ambientais; para a otimização de processos e do consumo de produtos e insumos utilizados nas etapas
de tratamento, bem como na minimização de resíduos e/ou subprodutos gerados nestes (SWEETAPPLE et al., 2014). Portanto, como forma de
auxiliar os tomadores de decisões e gestores dos
sistemas de abastecimento de água, tem-se a
avaliação de desempenho de estações de tratamento de água.
Nas estações de tratamento de água para abastecimento humano, tal análise se reveste de
grande importância, notadamente como forma
de eliminar e/ou mitigar os riscos à saúde associados com a qualidade da água produzida.
Segundo Alegre et al. (2006), os indicadores de
desempenho podem ser divididos nos seguintes grupos: recursos hídricos, pessoal, aspectos
físicos, operacional, qualidade dos serviços e levantamento econômico e financeiro. Além disso,
foram listados sete componentes relacionados
88

com o desempenho das ETAs, quais sejam: qualidade da água tratada, confiabilidade da ETA, uso
de recursos naturais e matérias-primas, gerenciamento de subprodutos, segurança, recursos
humanos e recursos econômicos e financeiros
(VIEIRA et al., 2008).
Em 1998, a Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos da América (USEPA) publicou um
documento técnico que traz em seu escopo formas de otimização das operações unitárias que
envolve o tratamento de água a partir do desempenho da ETA, com base numa metodologia denominada Composite Correction Program (CCP),
já aplicada desde 1988 em diversos sistemas
de abastecimento de água dos Estados Unidos
e Canadá. A finalidade básica desse programa
era dividir todas as operações unitárias da ETA e
analisá-las individualmente, de modo a estabelecer barreiras disponíveis eficazes, no processo
de tratamento de água, contra a passagem de
material particulado e/ou de agentes patogênicos na água tratada (USEPA, 1998).
A utilização do conceito de múltiplas barreiras,
para materiais persistentes e para organismos
patogênicos, é citada por várias agências reguladoras como forma de avaliação do desempenho dos sistemas de tratamento (CCME, 2004;
ALBERTA, 2012). Isso se deve ao fato da diminuição dos riscos à saúde, pois quanto mais eficientes forem as barreiras, menor será chance de
ocorrência um possível contaminante na água
(ZHANG et al., 2012).
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Apesar das diversas formas de aplicação, essa
atividade não é realizada de forma intuitiva, pois
há diversas metodologias descritas na literatura
e toda uma exigência por parte das agências reguladoras e órgãos ambientais para sua execução. Dentre os marcos regulatórios que preveem
a análise de desempenho de sistemas que produzem água potável, tem-se a ISO 24.510/2007,
que norteia as atividades de avaliação e de melhorias em estações de tratamento de água e de
esgotamento sanitário. Essa norma estabelece a
necessidade da adoção de critérios para tal avaliação dos sistemas de serviços, bem como o uso
de indicadores de desempenho atrelados a estes critérios (ISO, 2007), corroborando as ações
previstas no Plano de Segurança da Água - PSA,
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Para tanto, contudo, outros
conceitos foram introduzidos, tais como: Confiabilidade – capacidade da estação de produzir
água dentro dos padrões de qualidade; Robustez – capacidade da estação de atender à legislação independentemente da qualidade da água
afluente à ETA, e Resiliência – tempo que a ETA
leva para recuperar sua operação ordinária após
uma interferência abrupta (GUPTA & SHRIVASTAVA, 2006; ZAKARIAN et al., 2007; GUNDERSON &
PRICHARD, 2002).
Além destes, podem-se destacar os trabalhos
desenvolvidos por Ahmadli et al. (2016), Mota
et al. (2015), Makungo et al. (2011), Alí et al.
(2012), Al-Jeebory & Ghawi (2009), Farhaoui
& Derraz (2016) e Gholikandi et al. (2012), em
que os parâmetros de qualidade da água são o
objeto principal para a avaliação de desempenho das estações em estudo. Além de Bereskie,
colaboradores desenvolveram e aplicaram mais
uma ferramenta capaz de realizar, de forma satisfatória, o desempenho de pequenas estações
de tratamento de água. A metodologia é um
processo de melhoria contínua (do inglês Continuous Performance Improvement - CPI) aplicado
em sete ETAs de pequeno porte localizadas na
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província de Terra Nova e Labrador, Canadá (BERESKIE et al., 2017).
Como ferramenta no auxílio à tomada de decisão, os modelos de predição são admitidos como
importante aliados, tendo em vista sua capacidade de predição, antevendo situações e garantindo maior eficiência frente às situações que
requerem respostas com uma certa urgência,
como ocorre em sistemas de tratamento após
catástrofe, por exemplo. Essa e outras aplicações
fazem com que o uso de modelos de predição
seja cada vez mais requerido na busca de uma
abordagem mais científica na gestão de sistemas
de grande interesse, como as estações de tratamento de água para abastecimento humano e de
tratamento de águas residuárias.
As bases dos modelos de predição propostos pela
literatura são diversas, assim como suas aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento.
De acordo com Raikar et al. (2016), as ferramentas computacionais muito têm contribuído para
tais aplicações, graças à robustez, à precisão e ao
baixo custo de solução. Na prática, as ferramentas computacionais simulam o cérebro humano
na busca de resultado lógico-preciso. Estes têm
suas bases na inteligência artificial, por exemplo,
as Redes Neurais Artificiais (RNAs).
A RNA é uma ferramenta funcional, dotada de
aplicações múltiplas, notadamente na aplicação
em soluções complexas e que requeiram acurácia e precisão nos seus resultados. Um sistema
baseado em RNA é representado pela formação
de uma rede composta por neurônios, sendo que
cada um destes é formado por nós, sinapses ou
bias e função de ativação; em cada nó há um
peso específico, responsável pelo efeito que terá
sobre a etapa seguinte (ARAM et al., 2017). Na
sua aplicação são utilizadas diversas formas de
arquitetura, sendo que sua escolha está condicionada à aplicabilidade da rede, tendo em vista
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seu desempenho mediante a tarefa a ser realizada e o processamento dos dados de entrada.
Nesse cenário, o objetivo deste trabalho é propor modelos de predição de desempenho de
estações de tratamento de água do tipo convencional ou ciclo completo de pequeno porte,
utilizando RNA com base nas características

• Parâmetros hidráulicos: tempo de floculação,
velocidade de sedimentação, velocidade longitudinal de escoamento e taxa de filtração;
• Parâmetros operacionais: grau de instrução do
operador, realização de ensaio em jar test e dosagem de coagulante; e
• Qualidade de água tratada: turbidez e cor aparente.

da água tratada, nos parâmetros hidráulicos e
operacionais das estações, tendo a turbidez e
cor aparente da água tratada como parâmetros
de saída ou de controle.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Tabela 1. Descrição das estações de tratamento de
água utilizadas na pesquisa
Estação de
Tratamento
ETA 1
ETA 2
ETA 3

Vazão de projeto
(L.s-1)
36
11
26

Vazão média
afluente (L.s-1)
39
47
37

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas
estações convencionais de tratamento de água
com etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração rápida e desinfecção. Essa escolha
se deve ao fato de esse tipo de tratamento ser o
mais utilizado na maioria das ETAs de todo o país.
Foram escolhidas três estações de tratamento de
água do estado do Espírito Santo, Região Sudeste
do Brasil. Todas as estações utilizadas neste trabalho estão descritas na Tabela 1.
Os parâmetros utilizados foram escolhidos de
acordo com o preconizado pelo Anexo XX da
Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 do Ministério da Saúde, referentes à etapa de controle
da qualidade da água realizada pelas companhias responsáveis pelas ETAs em estudo (BRA-

No cálculo dos parâmetros hidráulicos, com exceção da vazão afluente, para a composição dos
modelos foram utilizadas equações de projeto,
conforme utilizadas por Lopes (2005). Já para
as variáveis relativas ao grau de instrução do
operador e realização de ensaio em jar test foram atribuídos valores numéricos de 1 a 4 para
o primeiro, e 1 ou 2 para o segundo (1 para sim e
2 para não). Como forma de facilitar o entendimento das variáveis, as mesmas foram renomeadas da seguinte forma:
• Cor aparente da água bruta (uC) – CorB;
• Turbidez da água bruta (uT) – TuB
• Dosagem de coagulante (mg.L-1) – DosCoag;

SIL, 2017). Também serão utilizados parâmetros

• Grau de instrução do operador da ETA – InstOp;

que compõem os IQETA, levando em considera-

• Realização de ensaio de jar test – EnsJar;

ção o que recomenda a NBR 12216/1992 (ABNT,
1992), seguindo a metodologia utilizada por

• Tempo de Floculação (s) – TemFloc;

Oliveira (2014) para a elaboração do modelo de

• Velocidade de sedimentação na decantação
(cm.min-1) – VelSed;

previsão baseado na Lógica Fuzzy, e outros adotados nesta pesquisa, conforme segue:
• Qualidade de água bruta: turbidez e cor aparente;
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• Velocidade longitudinal de escoamento na decantação (cm.s-1) – VelLong;
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• Taxa de filtração (m3.m-2.dia-1) – TxFilt;
• Turbidez da água tratada (uT) – TuT; e
• Cor aparente da água tratada (uC) – CorT.
A inserção desses parâmetros no modelo se justifica pelo fato de estarem diretamente ligados
à produção de água potável e de reunirem um
conjunto de informações relevantes acerca da
qualidade, quantidade e, por conseguinte, da segurança da água produzida em cada ETA onde o
modelo poderá ser implementado.
Na escolha desses parâmetros foi considerado o
quantitativo de dados, bem como a frequência
de análise e o tempo de monitoramento. Estes
são de fundamental importância para a aplicação dos testes estatísticos e para que se possa
alcançar resultados mais realísticos a partir da
proposição dos modelos. Para a realização desta etapa foram realizados testes de consistência
dos dados.
Os dados foram adquiridos por solicitações, realizadas mediante formulários padrões estabelecidos pelas companhias de saneamento e pelos
acordos de cooperação entre as entidades envolvidas nesta pesquisa. As variáveis de qualidade
de água foram enviadas por arquivos digitais em
planilhas, já as demais variáveis estão sendo levantadas pelo preenchimento de questionários e
em visitas técnicas em cada ETA. Os dados utilizados nesta pesquisa são referentes aos anos de
2009 a 2014, inclusive.
Foram realizados os testes estatísticos preliminares (verificação de dados censurados, ocorrência de outliers – média mais duas vezes o desvio padrão, estatística descritiva ou exploratória
e teste de normalidade), tendo em vista que essas análises são de grande importância para que
se tenha um conhecimento inicial do comportamento dos dados e suas influências na proposição dos modelos. Em todos os testes estatísticos
foi utilizado o software estatístico IBM SPSS®.
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Após a aplicação dos testes estatísticos supracitados, partiu-se para fase de elaboração dos
modelos. Inicialmente, com o modelo baseado
na resposta da turbidez da água tratada, tendo
em vista que este parâmetro possui grande relevância quanto à segurança da qualidade da água,
conforme já citado pelo Anexo XX da Portaria de
Consolidação MS nº 5/2017; e com base nos resultados deste, a elaboração do segundo modelo
(cor aparente) foi iniciada.
Para a elaboração dos modelos foi utilizado um
quantitativo de 2691 dados para cada parâmetro que compõe os modelos, sendo que estes
foram divididos da seguinte forma: 2000 dados
para etapa de treinamento ou aprendizagem das
redes neurais e 691 dados para a etapa de simulação das mesmas.
Os modelos foram desenvolvidos por meio do
software Matlab®. Nessa etapa, utilizou-se a
ferramenta Neural Network Toolbox – nntool (Figura 1), específica para modelagem com RNA.
O uso dessa ferramenta permite uma aplicação
de forma mais direta e uma modelagem do tipo
“Black-box”. Foram atribuídos apenas os pontos
de contorno, tais como tipologia e arquitetura
da rede, número de neurônio na camada oculta,
número de camadas, tipo de algoritmo de treinamento, função de ativação na camada oculta
e na camada de saída, algoritmo de adaptação
de aprendizagem, algoritmo para o cálculo da
performance e percentual de dados utilizados na
etapa de aprendizagem da rede.
No desenvolvimento desta pesquisa foi iniciada
a elaboração do modelo para a turbidez da água
tratada, tendo como como arquitetura a rede do
tipo Rede do tipo Camada Recorrente, função
de treinamento Levenberg-Marquardt (trainln),
função de adaptação de aprendizagem do tipo
learngdm, cálculo da performance pelo erro quadrado médio (MSE), duas camadas (oculta e de
saída), seis neurônios na camada oculta, função
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de transferência na camada oculta do tipo tangente hiperbólica (tansig) e função de transfe-

rência na camada de saída do tipo linear (purelin),
conforme ilustrado na Fig. 2.

Figura 1. Caixa de ferramentas utilizada para o desenvolvimento da rede neural

Figura 2. Arquitetura da rede neural utilizada nos modelos
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na elaboração desses modelos foram utilizados
2691 dados de 11 parâmetros distintos, conforme anteriormente descritos, totalizando um
conjunto de 29601 dados de três estações de
tratamento de água.

3.1 Análise estatística exploratória
Quanto aos testes de outliers, foi verificado que a
maioria dos conjuntos de variáveis apresentou considerável quantidade de valores extremos ou fora
do padrão do conjunto de dados. No entanto, todos os valores foram mantidos por representarem
fielmente a realidade das estações de tratamento
de água utilizadas na pesquisa. Tal feito também se
deve ao fato de, conforme já apresentado, todas as
ETAs operarem com sobrecarga, além das próprias
características das águas afluentes às mesmas;
por serem oriundas de mananciais lóticos, em que
a qualidade de suas águas sofre grande influência
dos eventos de precipitação.
Dentre os conjuntos das 11 variáveis, todas seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5% para os testes de Shapiro-Wilk
e Kolmogorov-Smirnov. Ambos os testes foram
aplicados devido à diferença de sensibilidade
que há entre eles e pelo fato de não requererem
maiores recursos metodológicos.

A Tabela 2 ilustra o resultado dos testes estatísticos básicos para as 11 variáveis estudadas nos
modelos. Com relação à medida de tendência
central, verificou-se que a maioria dos valores se
encontra dentro do limite comumente encontrado para estações de tratamento de água que realizam o mesmo tipo de operação, bem como para
as características da qualidade da água afluente
e efluente; os valores que se encontram fora desse limite podem estar relacionados à sobrecarga
das estações, além de possíveis imperfeições no
dimensionamento de alguma operação unitária
que compõe o tratamento.
Em se tratando de medidas de dispersão, é possível verificar que há grande variabilidade de
alguns conjuntos de variáveis, conforme apresentado pelos valores do coeficinte de variação,
mínimo e máximo. Tal variabilidade, quando verificada nas variáveis que representam a qualidade da água, pode estar relacionada aos eventos
de chuvas que ocorreram na bacia hidrográfica,
onde o manancial de captação se encontra, bem
como aos fatores que caracterizam o uso e ocupação do solo, tendo em vista que estes irão implicar no escoamento das águas que afluem aos
referidos mananciais. Já para as variáveis TemFloc e TxFilt, essa variabilidade pode ser justificada pela sobrecarga das ETAs, devido à necessidade de aumento de produção de água frente
ao crescimento populacional de cada município.

Tabela 2. Apresentação dos resultados da estatística exploratória para todas as variáveis
VAR.
CorB
TuB
DosCoag
InstOp
EnsJar
TemFloc
VelSed
VelLong
TxFilt
CorT
TuT

MÉDIA
83,62
41,11
12,38
2,45
1,32
1877,02
1,21
0,31
272,00
2,69
0,49

MEDIANA
54,70
16,22
10,67
2,00
1,00
2497,99
1,01
0,23
279,94
2,20
0,23
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COEF. VAR.
116,31
192,54
49,95
20,41
35,53
52,92
33,06
45,62
17,16
86,63
197,86

MÍNIMO
21,80
3,26
3,67
2,00
1,00
507,35
0,72
0,11
60,10
0,01
0,05

MÁXIMO
1631,50
1363,67
59,80
3,00
2,00
3555,59
2,47
0,72
382,86
28,83
15,43
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Quando analisado o atendimento dos parâmetros de qualidade da água tratada (cor aparente
e turbidez) ao Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, foi verificado que em determinados momentos seus valores excederam o
máximo permissível segundo o referido padrão
de potabilidade ora em vigor. Tal fato evidencia
a real situação das ETAs quanto a robustez e/ou
resiliência.

3.2 Modelo em RNA para a turbidez da
água tratada
Na Fig. 3 são ilustrados os valores de turbidez observada e calculada, por meio do Modelo 1. Conforme apresentado, os valores são muitos próximos e verifica-se que se o modelo é capaz de
prever picos positivos e negativos para a variável
em questão, sendo possível realizar estudos de
predição para a turbidez da tratada a partir da
estimativa das variáveis de entrada.

Figura 3. Comparação entre o comportamento dos valores de turbidez da água tratada observados e calculados

Com relação ao atendimento ao padrão de potabilidade ora em vigor, verificou-se que o Modelo
1 foi fidedigno ao Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, bem como aos valores
de turbidez previamente medidos nas saídas das
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ETAs aqui analisadas, tendo em vista que a maioria dos valores foi inferior a 0,5 uT (Fig. 4). Esse
resultado justifica a aplicação do referido modelo, pelo fato de o mesmo apresentar resultados
realísticos.
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Figura 4. Distribuição de frequência para a turbidez observada e calculada

Como forma de atestar a aderência ou a respos-

p-valor = 0), conforme apresentado na Fig. 5. Esse

ta do Modelo 1, foi aplicado o teste de correlação

resultado indica que o Modelo 1 foi capaz de pre-

entre os valores de turbidez observada e calcula-

ver, com grande precisão, o desempenho das es-

da. Foi gerado o modelo de regressão linear, o qual

tações de tratamento de água de pequeno porte

apresentou um excelente resultado (R2 = 0,9288,

a partir dos valores de turbidez de água tratada.

Figura 5. Comportamento da correlação entre a turbidez calculada e observada
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3.3 Modelo em RNA para a cor aparente da
água tratada

Na Fig. 6 é ilustrado o comportamento da cor

Como forma de assegurar que a predição do desempenho das estações de tratamento de água
não estivesse sob o controle de um parâmetro apenas, como ocorre na maioria desses tipos de modelos propostos, a cor aparente da água tratada também foi escolhida como variável dependente ou de
controle. Ambos os parâmetros reúnem informações importantes sobre a qualidade da água, além
de usualmente apresentarem significativa correlação quando a cor verdadeira é baixa. O modelo de
predição de desempenho com base na cor aparente
da água tratada foi denominado Modelo 2. Este foi
desenvolvido a partir de todos os parâmetros admitidos na composição do Modelo 1.

período. Constata-se que, assim como ocorreu

aparente observada e calculada para o mesmo
com o Modelo 1, o Modelo 2 conseguiu prever o
comportamento do parâmetro cor aparente, notadamente acompanhando os valores mais elevados para o referido parâmetro. Também é possível verificar que há uma pequena fragilidade do
Modelo 2 na predição dos valores mais baixos,
fato que pode estar relacionado à própria característica dos parâmetros, que, diferentemente
da turbidez, tem sua origem a partir da presença
de material dissolvido, o que dificulta sua remoção no processo de tratamento, particularmente
quando os valores de entrada são reduzidos.

Figura 6. Comparação entre o comportamento dos valores de cor aparente da água tratada observados e calculados

Em se tratando do atendimento ao Padrão de Potabilidade ora em vigor pelos valores gerados a
partir do Modelo 2, observa-se o mesmo fato que
houve para o Modelo 1 com a maioria dos valores
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observados e preditos ou calculados dentro do
preconizado pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (Fig. 7).
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Figura 7. Distribuição de frequência para a cor aparente observada e calculada

Conforme apresentado na Fig. 8, apesar de inferior ao Modelo 1, o Modelo 2 apresentou aceitável capacidade de predição do desempenho das
ETAs, com coeficiente de determinação (R2) de
0,8233 (p-valor = 1,4*10-261) e coeficiente de cor-

relação (R) de 0,907. Esses resultados atestam
a capacidade de aplicação do referido modelo
para a finalidade pretendida, mesmo que certos
ajustes ainda possam ser necessários.

Figura 8. Comportamento da correlação entre a cor aparente calculada e observada
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4 DISCUSSÃO
Quando comparado com outros modelos de avaliação e/ou predição de desempenho citados na
literatura, o Modelo 1 se apresentou bastante
superior, com elevados coeficientes de determinação (R2 = 0,92) e coeficiente de correlação (R
= 0,96) entre os valores observados e calculados
de turbidez da água tratada. Como exemplo, pode-se destacar o trabalho de Rak (2013), que desenvolveu um modelo semelhante em RNA e com
base na turbidez, com R = 0,84; além do trabalho
desenvolvido por Alsaqqar et al. (2016), que aplicaram RNA no desenvolvimento de índices para
três ETAs em Bagdá (Al-Karakh, Al-Karama e Al-Qadisiya), apresentando coeficiente de correlação de 0,92, 0,83 e 0,79, respectivamente.
Com relação à predição de resultados de turbidez em estações de tratamento de água, também pode-se citar a pesquisa realizada por Kim
& Parnichkun (2017), obtendo coeficiente de determinação de 0,89 entre os valores de turbidez
observada e calculada. Esse resultado corrobora
a aplicação do Modelo 1, notadamente pelo número de variáveis representativas incorporado
ao modelo. Todos esses resultados podem ser
comparados com os apresentados por Maier et
al. (2003), com R = 0,90 para estimativa da turbidez da água tratada.
Como forma de verificar a qualidade dos modelos propostos, foram desenvolvidos modelos em
regressão linear múltipla. Essa etapa foi necessária pelo fato de essa metodologia ser amplamente utilizada no desenvolvimento de modelos
de predição, nas mais diversas áreas de aplicação. No entanto, não foi verificado atendimento
aos pré-requisitos necessários para a aplicação
do teste de regressão, particularmente pela existência de multicolinearidade entre as variáveis
independentes do modelo. Foi verificado que
apenas duas variáveis foram capazes de predizer os Modelos 1 (DosCoag e CorT) e o Modelo 2
(DosCoag e TuT).
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Após verificar que apenas duas variáveis, em
cada modelo, poderiam ser utilizadas no seu
desenvolvimento, o mesmo foi realizado com o
intuito de verificar seus ajustes. Foram gerados
coeficientes de determinação de 0,761 (Modelo
1) e 0,767 (Modelo 2), sendo estes estatisticamente significativos e atendendo aos pré-requisitos para o teste. No entanto, optou-se por não
dar prosseguimento à aplicação dos modelos,
tendo em vista que os mesmos não possuem as
mesmas capacidades de explicação que aqueles desenvolvidos em RNA, compostos por um
quantitativo mais significativo de variáveis, que
representam importantes etapas e operações
realizadas nas estações de tratamento de água
de pequeno porte. Uma alternativa para o desenvolvimento de modelos em regressão seria a
aplicação de modelos não lineares, mas há o inconveniente de esse tipo de metodologia requerer um quantitativo menor de variáveis para ser
efetivado, logo também não se aplica aos objetivos perseguidos na pesquisa.
Quando comparados os resultados dos coeficientes de determinação entre os Modelos 1 e
2, verifica-se que o Modelo 1 apresenta melhor
ajuste que o Modelo 2. Isso pode estar relacionado à variabilidade do conjunto de dados da variável cor aparente, bem como pela amplitude que
há entre os valores máximos permissíveis estabelecidos para ambos os parâmetros pelo Padrão
de potabilidade, 5uT e 15uC para turbidez e cor
aparente respectivamente.

5 CONCLUSÃO
A partir dos resultados apresentados, pode-se
concluir que:
• Os Modelos 1 e 2 foram capazes de prever, com
precisão e eficiência satisfatórias, o desempenho
das estações de tratamento de água aqui analisadas, particularmente o Modelo 1, apresentanRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 87-100 | Jan a Mar, 2020
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do R = 0,96 e R2 = 0,928, além apresentarem importante capacidade quanto ao atendimento ao
padrão de potabilidade ora em vigor;

AL-JEEBORY, A. A.; GHAWI, A. H. PERFORMANCE EVALUATION OF
AL-DEWANYIA WATER TREATMENT PLANT IN IRAQ. Al-Qadisiya J.
for Eng. Sciences 2009, 2, p. 1-18.
ALSAQQAR, A. S.; KHUDAIR, B. H.; ALI, S. K. Prediction of Ryznar

• Com relação à arquitetura e tipologia, redes do
tipo camada recorrente, com função tangente hiperbólica seguida de linear, com função de treinamento Levenberg-Marquardt, com duas camadas
e seis neurônios na camada oculta, apresentam os
melhores ajustes em ambos os modelos;

Stability Index for Treated Water of WTPs Located on Al-Karakh

• Os resultados apresentados corroboram a aplicação e a implementação do uso da modelagem
computacional, notadamente por meio das Redes Neurais Artificiais, nas diversas etapas que
compõem o tratamento convencional da água;

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 12.216, 30

• Esses resultados são de grande importância
para outras estações convencionais de tratamento de água de porte similar ao que aqui foi
tratado, tendo em vista que representam a maioria das ETAs utilizadas em todo o mundo.
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Resumo
No mundo contemporâneo, a gestão de resíduos sólidos (RS) constitui temática relevante para a sustentabilidade, sendo uma questão interdisciplinar que permeia as ciências ambientais, as engenharias e a saúde pública, entre outras. Assim, este artigo buscou analisar a ocorrência de teses e dissertações na temática de RS em
Programas de Excelência de Pós-Graduação no Brasil, de acordo com a especificidade de áreas de avaliação. A
metodologia baseou-se na revisão bibliográfica sistemática, sendo definidos termos de busca para pesquisa
nos bancos de dados dos programas de pré-definidos. Os resultados evidenciam que, no escopo proposto, as
áreas de engenharia sanitária e civil respondem pela maioria das publicações, geograficamente concentradas
na região Sudeste, caracterizando uma assimetria regional. Portanto, nos programas de excelência, evidenciase a necessidade de pluralizar abordagens, garantindo a interdisciplinaridade que a área demanda. Destaca-se
também a necessidade de articulação dos programas existentes, de forma a garantir a abordagem proposta.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Pós-Graduação. Base de Dados. Espacialização de Informações. Acervo Digital.
Abstract
Waste management is a relevant issue for sustainability in the contemporary world. It consists of an interdisciplinary
matter, permeating areas such as environmental sciences, engineering, public health, among others. Thus, this article
analyses the occurrence of thesis and dissertations in the area of solid waste produced in Brazilian Post-Graduate Excellence Programs, according to specific evaluation areas. The method consisted of a Systematic bibliographic review,
being defined research terms to look into pre-determined Post-Graduate Excellence Programs data basis. Results show
that sanitation and civil engineering are to be accounted for the major part of publications, geographically concentrated in the Southeast, marking a regional asymmetry. Therefore, the waste area is mostly studied by engineering
areas, revealing the need for an approach pluralization, in order to guarantee the required interdisciplinary approach.
Articulation is also a necessity, as an attempt to guarantee the referred approach.
Keywords: Waste. Postgraduate studies. Database. Information spacialization. Digital Collection.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 A questão dos resíduos sólidos
O ser humano lida com os resíduos que gera
desde que abandonou as atividades nômades
e fixou-se no território. No decorrer das civilizações, criou-se uma associação histórica dos
resíduos com a ideia de enfermidade e contaminação, uma vez que no passado as populações
viviam sem mínimas medidas de limpeza ou
saneamento ambiental (ACCURIO et al., 1998;
FERREIRA e ANJOS, 2001). Como agravante, as
epidemias contribuíram para a formação da
representação social dos resíduos como aquilo
que é necessário levar para longe e livrar-se,
sendo que até a década de 1950 a temática esteve associada essencialmente à área da saúde
pública (VELLOSO, 2008).
Na atualidade, a gestão de resíduos sólidos é
destacada como uma das temáticas socioambientais relevantes para a sustentabilidade no
meio urbano, junto a temas como o consumismo,
consumo de energia, degradação de recursos
naturais, desigualdades sociais, deficiências no
saneamento básico (DODMAN, MCGRANAHAN e
DALAL-CLAYTON, 2013). Tal destaque vai ao encontro da inserção dessa temática em diversos
capítulos da Agenda 21 estabelecida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, em 1992 (CNUMAD, 1992;
ZVEIBIL, 2002).
Em parte, o destaque para os resíduos sólidos
deve-se ao aumento vertiginoso de sua geração desde a Revolução Industrial e à intensificação da urbanização, bem como à diversificação
da composição dos produtos descartados. Isso
porque o modo de produção contemporâneo
busca desvalorizar aquilo que não é mais produto ou mercadoria (BUSS, 2002; SENG et al.,
2010; MESJASZ-LECH, 2014; SILVA et al., 2014;
MAVROPOULOS, TSAKONA e ANTHOULI, 2015;
MARQUES, 2015).
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A necessidade de uma abordagem integrada
congregando diferentes visões para o enfrentamento de tais temáticas socioambientais, assim
como outras temáticas das ciências ambientais,
é premente (FONSECA, 2000; DODMAN, MCGRANAHAN e DALAL-CLAYTON, 2013). Essa necessidade surge em um contexto de uma crise de
civilização na qual o raciocínio humano contemporâneo busca fracionar o conhecimento para
aprofundar-se em questões individuais, num
processo de especialização (LEFF, 2000).
No entanto, o meio ambiente e os processos que
nele ocorrem são interdisciplinares, não se restringindo a uma única ciência ou a uma abordagem segmentada ou simplista, pois permeiam o
campo de conhecimento de duas ou mais disciplinas. Nessa perspectiva, a evolução da vida humana e as consequentes pressões sobre o meio
ambiente levam a problemáticas que necessitam
de soluções interdisciplinares (LEFF, 2000; PHILIPPI JR., 2000).
A temática dos resíduos sólidos, em particular,
tem como característica intrínseca a interdisciplinaridade, uma vez que congrega elementos sociais, econômicos, políticos, ambientais e
de saúde (TCHOBANOGLOUS, THEISEN e VIGIL,
1993; SISINNO e OLIVEIRA, 2000). Zveibil (2002)
considera que a partir da década de 1990 surgem
novas abordagens e conceitos para a compreensão da complexidade e o enfrentamento dessa
temática. O autor ainda destaca que esses tratamentos diversificados foram absorvidos por
diferentes setores da sociedade.
A complexidade gerada pela pluralidade da temática de resíduos sólidos se contrapõe à urgência de soluções nacionais e internacionais
adequadas (CORNIERI e FRACALANZA, 2010;
SANTOS e GONÇALVES-DIAS, 2012; JACOBI,
2012; MARSHALL e FARAHBAKSH, 2013). Esse
cenário destaca a importante e necessária continuidade da contribuição da pesquisa científica
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sobre resíduos sólidos, que apresenta grande diversidade de abordagens possíveis.
A conformação da pesquisa científica dá-se nas
universidades em atividades que envolvem graduação e pós-graduação, estando também relacionada com o ensino. A presença da pesquisa na
universidade e sua interação com o ensino têm
acompanhado a trajetória da universidade brasileira desde a sua criação, na década de 1920.

1.2 O enquadramento da Pós-Graduação em
Resíduos Sólidos no Brasil
As primeiras atividades de pós-graduação no
Brasil ocorreram no início da década de 1930, na
proposta do Estatuto das Universidades Brasileiras – decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931
–, na qual Francisco Campos propôs a implantação de um sistema de pós-graduação nos moldes
europeus (SANTOS, 2003; VELLOSO, 2014; CACETE, 2014). Esse modelo foi implementado tanto no curso de Direito da Universidade do Rio de
Janeiro como na Faculdade Nacional de Filosofia
e na Universidade de São Paulo (SANTOS, 2003).
Em 1946, com a publicação do decreto nº 21.321,
o termo pós-graduação foi introduzido oficialmente no país, e os cursos assim designados possuíam “por fim especial a formação sistemática
de especialização profissional” (BRASIL, 1946).
Na década de 1950 passaram a ser firmados
acordos entre Estados Unidos e Brasil implicando
em convênios entre escolas e universidades norteamericanas e brasileiras por meio do intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores
(SANTOS, 2003).

dação Ford, e outra na mesma universidade, na
área de Engenharia, com a criação da Comissão
Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação
em Engenharia – COPPE (SANTOS, 2003). Nesse
período deu-se também a implantação de cursos
de mestrado e doutorado em áreas específicas
na Universidade de Brasília, na Escola Superior
de Agricultura de Viçosa, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e os cursos de pósgraduação no ITA (SANTOS, 2003).
A implantação formal dos cursos de pós-graduação no Brasil ocorreu, definitivamente, em 1965,
a partir do Parecer nº 977/65 de 3 de dezembro de 1965 do Conselho Federal de Educação
(CFE), emitido por Newton Lins Buarque Sucupira
(SANTOS, 2003; VELLOSO, 2014), segundo o qual
o modelo de pós-graduação a ser implantado
era adequado à nova concepção de universidade, oriundo dos “países mais desenvolvidos”. O
Parecer 977 fazia a distinção entre cursos latu
sensu e strictu sensu e estabelecia a pós-graduação conforme o modelo norte-americano (SANTOS, 2003), partindo da consideração de que os
cursos de mestrado e doutorado constituem um
lugar privilegiado de produção do conhecimento, dada a centralidade que a pesquisa científica
deve neles assumir (SANTOS e AZEVEDO, 2009).

Porém o grande impulso para o estabelecimento e a dispersão dos cursos de pós-graduação
do Brasil ocorreu na década de 1960. No início
da década houve uma iniciativa importante na
Universidade do Brasil na área de Ciências Físicas e Biológicas seguindo o modelo das graduate
schools, resultado de um convênio com a Fun-

A Reforma Universitária de 1968 foi base para
o estabelecimento da moderna pós-graduação
(VELLOSO, 2014) ao serem criadas condições
propícias para que as instituições de ensino superior passassem a articular – para a formação
de recursos humanos de alto nível de qualificação – as atividades de ensino e de pesquisa, que
até então – salvo raras exceções – estavam relativamente desconectadas (MARTINS, 2009). A
política de implantação desse projeto buscou satisfazer dois quesitos fundamentais de atuação:
a necessidade futura de mão de obra especializada para preencher novos empregos a partir
do desenvolvimento econômico previsto e a necessidade de estimular a formação de cientistas,
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pesquisadores e técnicos que fossem aptos a gerar novos conhecimentos (VELLOSO, 2014).
A avaliação dos programas de pós-graduação foi
definida pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 1998,
sendo considerada atividade essencial para assegurar e manter a qualidade da Pós-Graduação
no país (CAPES, 2016a). A Portaria nº 1.418/1998
do Ministério da Educação regulamenta a classificação dos cursos de pós-graduação de acordo
com um padrão de qualidade pré-definido, em
uma escala crescente de 1 a 7 (BRASIL, 1998). De
acordo com o Plano Nacional da Pós-Graduação
2011-2020, a CAPES considera os programas
classificados com as notas 5, 6 e 7 como programas de excelência, sendo a nota 5 conferida aos
programas de excelência nacional e as notas 6 e
7 de excelência internacional (CAPES, 2013).
Essa classificação expressa que tais programas
possuem produção científica consolidada e divulgação em periódicos internacionais de excelência, bem como prêmios, intercâmbio de
pesquisadores com instituições de ponta, internacionalização dos projetos de pesquisa, infraestrutura de qualidade e alta inserção social.
Dentre os 3.678 programas de pós-graduação
ativos no país, 416 são considerados de excelência (CAPES, 2016a).
Os programas de pós-graduação são classificados em 48 áreas de avaliação, definidas a partir de três colégios – Ciências da Vida; Ciências
Exatas, Tecnológicas e Interdisciplinar; e Humanidades – e nove grandes áreas (CAPES, 2016b).
Dentre as grandes áreas de avaliação, a ocorrência da temática de resíduos sólidos está presente
explicitamente na área de avaliação ‘Engenharias I – Engenharia Sanitária’ sob o título “RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS”,
conforme a tabela de áreas do conhecimento da
CAPES (CAPES, 2016b).
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No entanto, a temática “Resíduos Sólidos” é complexa e passível de diversas abordagens, deixando de estar restrita apenas à área de avaliação
‘Engenharias I’, e sua ocorrência ser identificada
em pesquisas de diversas áreas de avaliação.
A partir dessa premissa, este artigo justifica-se
ao considerar a importância da temática de resíduos sólidos dentre as áreas constituintes do saneamento básico. Além disso, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 – regulamentada pelo decreto 7.404/2010, define em
seu art. 8º inciso VII, a pesquisa científica e tecnológica como instrumento da política pública.
Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo
analisar a ocorrência da pesquisa científica sintetizada em teses e dissertações na temática de
resíduos sólidos em Programas de Excelência de
Pós-Graduação no Brasil de acordo com a especificidade de áreas de avaliação.

2 METODOLOGIA
A definição da metodologia a ser adotada para
o levantamento pretendido baseou-se no método da Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS).
Trata-se de uma metodologia que busca avançar
a revisão bibliográfica convencional a partir de
três etapas elementares: planejamento de pesquisa, execução e análise dos resultados. Assim,
a RBS é aplicável a uma pesquisa estruturada, na
qual o processo de levantamento dos dados deve
seguir uma sequência definida (BIOLCHINI et al.,
2007). A seguir é apresentada a sequência metodológica do artigo.
Partiu-se do recorte por área de avaliação de
acordo com a classificação da CAPES. A definição das áreas de avaliação baseou-se na definição de gestão de resíduos sólidos de Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993). Os autores
destacam a interdisciplinaridade da área, que
deve estar em consonância com premissas das
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áreas de saúde pública, engenharia, economia,
preservação ambiental e ciências sociais. Ademais, os autores ainda destacam a interface da
área com funções administrativas, financeiras,
legais e de planejamento.
Nessa perspectiva, é a busca de soluções para a
gestão de resíduos sólidos que propicia tal interdisciplinaridade, sendo os principais campos
de conhecimento envolvidos: as ciências econômicas, saúde pública, engenharia, geografia,
planejamento local e regional, comunicação,

ciência dos materiais, ciências políticas e ciências ambientais (TCHOBANOGLOUS, THEISEN e
VIGIL, 1993).
A busca realizada no banco de dados da CAPES resultou em um universo de 32 programas
de pós-graduação de excelência internacional, com avaliações seis e sete. Na Tabela 1 são
apresentadas as áreas de avaliação e respectivas áreas básicas definidas como filtros para a
referida pesquisa dos programas no banco de
dados da CAPES.

Tabela 1 – Áreas de Avaliação e Áreas Básicas da CAPES selecionadas para a pesquisa.
Área de Avaliação
Ciências Ambientais
Administração, Ciências Contábeis e Turismo
Interdisciplinar
Planejamento Urbano e Regional / Demografia
Engenharias I
Engenharias I
Planejamento Urbano e Regional / Demografia
Saúde Coletiva
Saúde Pública
Engenharias III

Área Básica
Ciências Ambientais
Administração
Sociais e Humanidades
Demografia
Engenharia Civil
Engenharia Sanitária
Planejamento Urbano e Regional
Saúde Coletiva
Saúde Coletiva
Engenharia de Produção

Fonte: Elaborada pelos autores.

Posteriormente foram definidos seis termos de
busca para pesquisa junto aos bancos de dissertações e teses dos 32 programas de excelência
identificados. As palavras definidas buscaram
abranger diversas abordagens possíveis na área
dos resíduos sólidos. Sendo assim, os termos de
busca escolhidos foram: aterro; catador (es); ciclo de vida; coleta seletiva; compostagem; resíduo (s); e resíduos sólidos. No caso de palavras de
possível ocorrência no singular e plural, as buscas foram realizadas em duplicata.

A partir da busca no banco de teses e dissertações de cada programa1 foi possível realizar o
levantamento da produção de teses e dissertações na área, sendo essa a base de análise dos
resultados. Concomitantemente, foi possível a
identificação de elementos sobre os bancos de
dados de teses e dissertações, que contribuíram
para a discussão acerca da disponibilização do
conhecimento científico na área. A Fig. 1 apresenta um fluxograma da metodologia adotada
no artigo.

O banco de dados do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da COPPE/UFRJ não possui opção de busca por título ou palavra-chave, de forma que a busca neste caso foi realizada individualmente nas 1.744 dissertações e 703 teses disponíveis até setembro de 2016.

1
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Seleção de Áreas
de Avaliação

Espacialização das
informações

Identificação de
Programas

Busca no banco de
dados da CAPES

Levantamento da
produção científica
na área

Identificação de
elementos dos
bancos de dados

Definição dos
termos de busca
por Programa

Busca no Banco de
teses e dissertações
por Programa

Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas.
Fonte: Elaborada pelos autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira busca realizada utilizando os termos
de busca pré-definidos foi realizada no banco de
teses e dissertações da CAPES, apresentando um
total de 41.105 resultados, detalhados para cada
palavra-chave na Tabela 2. Na Fig. 2, observa-se
o percentual de respostas obtidas para cada termo de busca.
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Tabela 2 - Resultados da busca inicial no banco de
teses e dissertações da CAPES.
Termos de busca
Aterro
Catador (es)
Ciclo de Vida
Coleta Seletiva
Compostagem
Resíduo (s)
Resíduos Sólidos
TOTAL

Resultados
1.678
997
4.147
658
715
28.150
4.760
41.105
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Figura 2 – Resultados dos termos de busca para o banco de teses e dissertações da CAPES.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 2 e a Fig. 2 apresentam um panorama geral da temática resíduos sólidos a partir
dos termos de busca utilizados nesta pesquisa.
Ressalta-se o resultado mais expressivo para o
termo de busca “resíduo(s)”, considerando-se
que esse termo é utilizado em outros contextos
e áreas do conhecimento, para expressar outros conceitos.

programas de pós-graduação ativos no país. A
partir da identificação dos programas de pós-graduação de excelência internacional, que
possuem notas seis e sete na última avaliação da
CAPES, observa-se um total de 32 programas –
universo amostral desta pesquisa.

Posteriormente, selecionadas as áreas descritas
na Tabela 1 foram identificados um total de 660

A Tabela 3 apresenta os 32 programas identificados, a instituição correspondente, a área básica e
área de avaliação, e a respectiva nota da avaliação CAPES de cada programa.
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Tabela 3 – Identificação dos programas de Pós-Graduação de excelência internacional.
NOME DO PROGRAMA EM
FUNCIONAMENTO
CIÊNCIA AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

INSTITUIÇÃO

ÁREA BÁSICA

ÁREA DE AVALIAÇÃO

CIÊNCIAS AMBIENTAIS

CIÊNCIAS AMBIENTAIS (I)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIVERSIDADE.DE SÃO PAULO/
ESALQ
ADMINISTRAÇÃO
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO
MINAS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP
POLÍTICA CIENTÍFICA E
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
TECNOLÓGICA
CAMPINAS
POLÍTICAS PÚBLICAS E
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
FORMAÇÃO HUMANA
RIO DE JANEIRO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
HUMANAS
SANTA CATARINA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
DEMOGRAFIA
CAMPINAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
DEMOGRAFIA
MINAS GERAIS
RECURSOS HÍDRICOS E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
SANEAMENTO AMBIENTAL
GRANDE DO SUL
ENGENHARIA CIVIL (RECURSOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
HÍDRICOS)
CEARÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
ENGENHARIA CIVIL
DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ENGENHARIA CIVIL
SANTA CATARINA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
ENGENHARIA CIVIL
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
ENGENHARIA CIVIL
GRANDE DO SUL
ENGENHARIA HIDRÁULICA E
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/
SANEAMENTO
SÃO CARLOS
SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
DE JANEIRO
PLANEJAMENTO URBANO E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
REGIONAL
DE JANEIRO
PLANEJAMENTO URBANO E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
REGIONAL
GRANDE DO SUL
EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PÚBLICA
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
SAÚDE COLETIVA
RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA
SAÚDE COLETIVA
BAHIA
SAÚDE PÚBLICA
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAÚDE PÚBLICA
MINAS GERAIS
SAÚDE PÚBLICA E MEIO
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
AMBIENTE
ECOLOGIA APLICADA

NOTA
CAPES
6
6
7
6

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E TURISMO (II)

6
7
6

SOCIAIS E HUMANIDADES

INTERDISCIPLINAR (III)

6
6

DEMOGRAFIA

PLANEJAMENTO URBANO E
REGIONAL / DEMOGRAFIA (IV)

6
7
6
6
7

ENGENHARIA CIVIL
6
ENGENHARIAS I (V)
6
7
7
ENGENHARIA SANITÁRIA
7
6
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIAS III (VI)

6
6

PLANEJAMENTO URBANO E
REGIONAL

PLANEJAMENTO URBANO E
REGIONAL / DEMOGRAFIA (VII)

6
6
6
6

SAÚDE COLETIVA

7
SAÚDE COLETIVA (VIII)

7
6
6

SAÚDE PÚBLICA

6
6

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Observa-se que, geograficamente, a maior parte dos programas de pós-graduação do universo
desta pesquisa (68,75%) encontra-se na região
Sudeste, seguidos pelas regiões Sul (18,75%),
Nordeste (9,37%) e Centro-oeste (3,12%), não havendo programas na região Norte neste recorte de
pesquisa. Essa realidade se assemelha aos dados
do último Censo do Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) com relação ao número de
instituições de ensino superior (IES), no qual a região Sudeste abriga 48,04% das IES brasileiras, a
Nordeste, 18,09%, a Sul, 17,51%, a Centro-Oeste,
10,62% e a Norte, 5,74% (INEP, 2015).
Nesse cenário é possível observar a concentração tanto de IES como dos programas de exce-

lência que compõem o recorte desta pesquisa
na região Sudeste, que consiste na região mais
populosa do país, responsável por 55,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (IBGE, 2010).
Também é possível observar que, dentre as áreas
básicas, a mais representativa é a da engenharia
civil, concentrando seis programas, seguidos pelas áreas de saúde coletiva e saúde pública, cada
qual com quatro programas.
A Tabela 4 apresenta a síntese dos dados relativos a cada programa, contendo: o número de
publicações – teses e dissertações – encontrados
na busca por palavra-chave; o endereço eletrônico do banco de dados acessado; o ano a partir do
qual as publicações estão disponíveis; e o ano de
criação destes programas.

Tabela 4 – Dados sobre os programas de excelência estudados.
Área
Avaliação
(*)

(I)

(II)

(III)

1994

Ano de
Criação
do
Programa
1990

*Não Disponível

1996

*Não Disponível

2001

2003

1967

*Não Disponível
1940

1973
1974

2005

1988

http://ppfh.com.br/pt_BR/

2009

2005

0

http://ppgich.ufsc.br/sobre-o-curso/
apresentacao/

1999

1995

0

http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/
demografia

2005

1982

1968

1989

Nome do Programa

Instituição

Nº de
Publicações

Ciência Ambiental
Desenvolvimento
Sustentável

USP-IEE

10

UNB

20

Ecologia Aplicada

USP-ESALQ

1

Administração

FGV-RJ

1

Administração
Administração de Empresas

UFMG
FGV-SP

1
5

Política Científica e
Tecnológica

UNICAMP

5

UERJ

0

UFSC
UNICAMP

Políticas Públicas e
Formação Humana
Interdisciplinar em Ciências
Humanas
Demografia

(IV)

(V)

Endereço eletrônico do programa
http://www.iee.usp.br/pos/?q=procam
http://www.cds.unb.br/cds/portal2/
index.php/pt/pos-graduacao
http://www4.esalq.usp.br/pg/
programas/ecologia-aplicada
http://ebape.fgv.br/programas/
mestrado%20academico%20
doutorado/apresentacao
http://www.cepead.face.ufmg.br/
http://cmcd.fgv.br/CMAE
http://www.ige.unicamp.br/posgraduacao/politica-cientifica-etecnologica/

Origem da
disponibilidade das
teses e dissertações

Demografia

UFMG

1

Engenharia Civil

PUC-RJ

13

Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil (Recursos
Hídricos)
Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental

UFSC
UFRJ
UFRGS

12
57
18

http://www.cedeplar.ufmg.br/
demografia/apresentacao.html
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/
ccpg/progciv.html
http://ppgec.posgrad.ufsc.br/?lang=pt
http://www.coc.ufrj.br/
http://www.ufrgs.br/engcivil/ppgec/

UFC

31

http://hidro.deha.ufc.br/posdeha/

2000

1972

UFRGS

24

http://www.ufrgs.br/ppgiph

1970

1969

1966

1965

2002
1968
*Não Disponível

1991
1968
1970

Continua...
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Continuação...
Área
Avaliação
(*)

(V)

(VI)

(VII)

(VIII)

Nome do Programa
Engenharia Hidráulica e
Saneamento
Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Planejamento Energético
Planejamento Urbano e
Regional
Planejamento Urbano e
Regional
Epidemiologia em Saúde
Pública
Nutrição em Saúde Pública

Instituição

Nº de
Publicações

Endereço eletrônico do programa

Origem da
disponibilidade das
teses e dissertações

Ano de
Criação
do
Programa

USP-EESC

102

http://www1.eesc.usp.br/ppgshs/

1970

1970

UFMG

102

http://www.smarh.eng.ufmg.br/

1976

1972

UFPE
UFRGS
UFRJ

1
1
22

https://www.ufpe.br/ppgepcaa/
http://www.ufrgs.br/producao/
http://www.ppe.ufrj.br/

2012
1991
1979

UFRJ

2

http://www.ippur.ufrj.br/

2015
1995
1979
*Base Minerva - Não
Disponível

UFRGS

3

1973

1970

2007

2007

2007

2007

http://www.ufrgs.br/propur/

1971

FIOCRUZ

0

USP-FSP

0

http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/pos-graduacao/site/?site=3
http://www.fsp.usp.br/pos/?cat=27

Saúde Coletiva

UERJ

0

http://www.ims.uerj.br/

1994

1987

Saúde Coletiva

UFBA

2

1977

1973

Saúde Pública

FIOCRUZ

47

1977

1977

Saúde Pública

USP-FSP

25

1970

1970

Saúde Pública

UFMG

0

1995

1994

Saúde Pública e Meio
Ambiente

FIOCRUZ

39

http://www.isc.ufba.br/
http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/pos-graduacao/site/?site=1;
https://www.arca.fiocruz.br/
http://www.fsp.usp.br/pos/?cat=26
http://site.medicina.ufmg.br/
cpgsaudepublica/
http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/pos-graduacao/site/?site=2

2006

2006

(*) Conforme classificação da Tabela 3
Fonte: Elaborada pelos autores.

Na apresentação das publicações por programa
é importante destacar os dois programas de engenharia sanitária que compõem o recorte estudado – da Universidade de São Paulo, campus
São Carlos, e da Universidade Federal de Minas
Gerais – como aqueles com maior número de publicações individualmente – 102 cada –, sendo
representativos no contexto da pós-graduação
de excelência internacional em resíduos sólidos.
Vale destacar também que esses programas figuram entre os mais antigos do universo de análise e apresentam linha de pesquisa específica na
área de resíduos sólidos, como componente básico da engenharia sanitária.

verso. Esses programas pertencem a três áreas
de avaliação: interdisciplinar (2); demografia
(1); e saúde coletiva (5), o que pode ser devido
à interdisciplinaridade dessas áreas em particular, assim como nas linhas de pesquisa dos
programas.

Ainda com relação à análise específica dos programas, observa-se que oito daqueles definidos
no universo da pesquisa não apresentaram nenhuma ocorrência de publicação com os termos
de busca definidos, representando 25% do uni-

A Tabela 4 também apresenta os dados relativos
à origem de dispoinibilidade das teses e dissertações e o ano de criação de cada programa. Esse
levantamento permitiu avaliar que, em alguns
casos, a busca nas plataformas digitais apresenta limitações, visto que alguns programas possuem um banco de dados de teses e dissertações
que não disponibilizam trabalhos mais antigos,
como Engenharia Civil (UFSC); Engenharia Civil Recursos Hídricos (UFC); Demografia (UNICAMP);
Saúde Coletiva (UERJ); Administração (FGV-RJ);
Administração de Empresas (FGV-SP); e Política
Científica e Tecnológica (UNICAMP).
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Os dados dos programas de pós-graduação
também foram analisados em função das áreas
básicas – que permitem maior refinamento se
comparadas às áreas de avaliação – e os resultados são apresentados na Tabela 5. Nesta seleção foi avaliado, em cada um dos programas

de excelência internacional, o número de dissertações e teses publicadas encontradas por
meio de um ou mais termos de busca. De forma
complementar foram identificados os pesquisadores que orientaram na área de resíduos
sólidos.

Tabela 5 – Dados gerais referentes aos programas identificados, separados por área básica.
Área Básica

Programas Ativos

Programas de Excelência

Publicações na Área de
Resíduos Sólidos

ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA SANITÁRIA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
SAÚDE COLETIVA
SAÚDE PÚBLICA
DEMOGRAFIA
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL
CIÊNCIAS AMBIENTAIS
ADMINISTRAÇÃO
SOCIAIS E HUMANIDADES
Totais

62
32
47
70
26
4
43
117
126
133
660

6
2
3
4
4
2
2
3
3
3
32

155
204
24
2
64
1
5
31
7
5
498

Pesquisadores que
orientaram na Área de
Resíduos Sólidos
50
43
10
1
32
1
4
16
7
4
168

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os programas avaliados compõem um total de
498 dissertações e teses na área de resíduos sólidos, contando com 168 pesquisadores que orientaram na área. Com relação às Áreas Básicas com
maior número de produções têm-se, por ordem
decrescente: Engenharia Sanitária (40,96%); Engenharia Civil (31,12%); Saúde Pública (12,85%);
Ciências Ambientais (6,22%); e Engenharia de
Produção (4,82%), tendo as demais áreas menos
de 10 publicações cada.

ficados para a abordagem técnica dos resíduos

Observa-se que 76,9% da produção é advinda
de programas das áreas de engenharia analisados nesta pesquisa (sanitária, civil e produção).
Esse fato contrapõe a percepção apresentada
por Velloso (2008), na qual a área da saúde pública abrigou ao longo do tempo as atividades e
o interesse pela temática dos resíduos sólidos,
havendo nas últimas décadas um deslocamento
do eixo das pesquisas para áreas mais técnicas
ou operacionais. A inserção da pesquisa científica e da formação de recursos humanos quali-

gual de programas e pesquisas nas áreas. Em de-
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sólidos consubstancia o caráter interdisciplinar
da área.
Comparativamente, os menores percentuais de
produção em programas de excelência nas áreas
de ciências ambientais, administração e humanidades podem revelar uma discrepância no percentual de programas de excelência por área de
avaliação e a consequente concentração desicorrência desse fato, a abordagem da temática
pode se mostrar insuficiente, pois vai muito além
dos aspectos técnicos relativos à engenharia,
como já destacado por Tchobanoglous, Theisen
e Vigil em 1993.
A Fig. 3 apresenta a espacialização das publicações (teses e dissertações) dos programas de
pós-graduação de excelência na área de resíduos sólidos.
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Figura 3 – Espacialização das teses e dissertações dos programas de pós-graduação de excelência na
área de resíduos sólidos.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A análise dos resultados espacializados evidencia a predominância da ocorrência de produção
na área nos estados de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Não obstante, é necessário destacar a representatividade dos programas de
pós-graduação de instituições do Ceará e do
Rio Grande do Sul, sendo que os demais estados
contribuem com menor número de publicações
neste universo. É válido reiterar o fato de que o
recorte desta pesquisa consiste em programas
de excelência internacional, o que não significa
que não haja produção na área de resíduos sólidos nos demais programas de pós-graduação
ou nos estados não representados nesta espa-

cialização. Os dados e as informações analisados
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nesta pesquisa referem-se unicamente ao estrato selecionado.
Ressalta-se que ao longo da análise dos dados foi
identificada uma quantidade expressiva de pesquisadores com orientações pontuais de teses e dissertações na área. Tal fato pode ser observado nos
dados apresentados na Tabela 5, que aponta uma
média de 2,96 orientações por pesquisador. Por outro lado, foi possível identificar seis pesquisadores
(3,6%) com histórico significativo de orientações
nestes programas, sendo que a Fig. 4 apresenta os
pesquisadores com mais de dez orientações na área.

Pós-graduação em resíduos sólidos no Brasil: Estudo quantitativo e espacialização da produção de teses e dissertações em Programas de Excelência

Figura 4 – Pesquisadores com mais de dez orientações em dissertações e teses na área de resíduos sólidos em
programas de excelência internacional.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Ao longo da carreira acadêmica, esses pesquisadores concluíram a orientação de 167 dissertações e
teses nos programas analisados, ou seja, 33,6% do
total. Neste sentido, excetuando-se esses pesquisadores da amostra, a média de orientação diminui para 2,03 orientações por pesquisador.

Outro eixo de análise desta pesquisa originou-se
a partir das buscas realizadas nos endereços eletrônicos de cada programa de Pós-Graduação,
pois foi possível a identificação de elementos
dos bancos de dados dos programas, que são
apresentados na Tabela 6.

As médias de 2,96 e 2,03 (excetuando-se os
seis pesquisadores apresentados na Figura 4)
de orientações por pesquisador podem indicar a
inserção de novos pesquisadores nos programas
analisados, orientações pontuais ou ainda orientações com abordagens específicas na área de
resíduos sólidos, impactando na interdisciplinaridade da área.

Os dados são apresentados destacando-se a
forma e o mecanismo de busca das teses e dissertações dos programas, além da disponibilidade dos dados – que levou em consideração a
possibilidade de download dos trabalhos dentro dos sites dos programas de Pós-Graduação
– bem como a identificação clara das linhas de
pesquisa dos programas.
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Tabela 6 – Elementos dos bancos de dados dos programas de Pós-Graduação identificados.
Disponibilidade
dos Dados

Identificação
de linhas de
pesquisa

Sim

Sim

Parcial*

Sim

Sim

Sim

Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Assunto)

Sim

Sim

Busca simples (Termo a ser pesquisado)

Sim

Sim

Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Assunto; Idioma)

Não

Sim

Não

Sim

Parcial**

Sim

Sim

Sim

Sim

Parcial***

Parcial*

Parcial***

Parcial*

Sim

Sim

Parcial***

Sim

Sim

Parcial*

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Parcial***

Parcial*

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Parcial*

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Programa

Instituição

Forma de Busca

Mecanismo de busca

Ciência Ambiental

USP-IEE

Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da USP

Desenvolvimento
Sustentável

UNB

Direto em página do site

Ecologia Aplicada

USP-ESALQ

Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título)
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)

Administração

FGV-RJ

Administração

UFMG

Administração de Empresas

FGV-SP

Política Científica e
Tecnológica

UNICAMP

Direciona para outro site
(Biblioteca Digital da
UNICAMP)

UERJ

Direto em página do site

UFSC

Direto em página do site

Demografia

UNICAMP

Direto em página do site

Demografia

UFMG

Direto em página do site

Engenharia Civil

PUC-RJ

Direto em página do site

Engenharia Civil

UFSC

Direto em página do site

Engenharia Civil

UFRJ

Direto em página do site

Engenharia Civil

UFRGS

Direto em página do site

UFC

Direto em página do site

UFRGS

Direto em página do site

USP-EESC

Direto em página do site

UFMG

Direto em página do site

Engenharia de Produção

UFPE

Direto em página do site

Engenharia de Produção

UFRGS

Direto em página do site

Planejamento Energético

UFRJ

Direto em página do site

Planejamento Urbano e
Regional

UFRJ

Direciona para outro site
(Biblioteca IPPUR - Base
Minerva)

UFRGS

Direto em página do site

FIOCRUZ

Acervo de Teses FIOCRUZ

USP-FSP

Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da USP

Políticas Públicas e
Formação Humana
Interdisciplinar em Ciências
Humanas

Engenharia Civil (Recursos
Hídricos)
Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental
Engenharia Hidráulica e
Saneamento
Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

Planejamento Urbano e
Regional
Epidemiologia em Saúde
Pública
Nutrição em Saúde Pública

Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da USP
Direciona para outro site
(Sistema de Bibliotecas
FGV)
Direto em página do site
Direciona para outro site
(Sistema de Bibliotecas
FGV)

Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Assunto; Resumo; Palavrachave; Instituto/Faculdade; Área de
Concentração)
Busca simples (Título ou Autor ou
Orientador)
Busca dividida por ano - por meio de
cada título em cada ano
Busca por palavras-chave ou parte do
título
Busca dividida por ano - por meio de
cada título em cada ano
Busca avançada (Nome; Título; Ano;
Linha de Pesquisa)
Busca por meio de cada título - não há
a possibilidade de busca por palavraschave ou parte do título
Busca dividida por ano - por meio de
cada título em cada ano
Busca por meio de cada título - não há
a possibilidade de busca por palavraschave ou parte do título
Busca dividida por ano - por meio de
cada título em cada ano
Busca dividida por ano - por meio de
cada título em cada ano
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano)
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano)
Lista com Título/Autor/Orientador por
ano
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)
Lista com Título/Autor/Orientador por
ano
Busca na biblioteca URFJ - IPPUR
Busca dividida por ano - por meio de
cada título em cada ano
Busca por palavras-chave ou parte do
título
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)

Continua...
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Continuação...
Programa

Instituição

Forma de Busca

Mecanismo de busca

Disponibilidade
dos Dados

Identificação
de linhas de
pesquisa

Saúde Coletiva

UERJ

Direto em página do site

Busca dividida por Dissertações/Teses
e por ano - por meio de cada título em
cada ano

Sim

Parcial***

Saúde Coletiva

UFBA

Direciona para outro site
(Repositório Institucional
- UFBA)

Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)

Sim

Sim

Saúde Pública

FIOCRUZ

Acervo de Teses FIOCRUZ

Sim

Sim

Saúde Pública

USP-FSP

Sim

Sim

Saúde Pública

UFMG

Sim

Parcial***

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Saúde Pública E Meio
Ambiente
Epidemiologia em Saúde
Pública
Nutrição em Saúde Pública

Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da USP
Site apresenta lista com
teses e dissertações busca feita na Biblioteca
Digital - UFMG

FIOCRUZ

Acervo de Teses FIOCRUZ

FIOCRUZ

Acervo de Teses FIOCRUZ

USP-FSP

Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da USP

Busca por palavras-chave ou parte do
título
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)
Busca por palavras-chave ou parte do
título
Busca por palavras-chave ou parte do
título
Busca avançada (Nome; Orientador;
Título; Ano; Programa)

*Alguns trabalhos não disponíveis; **Banco de dissertações não disponível; ***Não detalha cada linha de pesquisa
Fonte: Elaborada pelos autores.

Analisando-se os dados sistematizados, é possível observar que cada programa e sua respectiva plataforma de dissertações e teses possui
particularidades, em especial quanto às buscas
e disponibilidade de informações e materiais.
As linhas de pesquisa de cada programa foram
apresentadas com detalhamento em 25 dos 32
programas analisados. Porém a disponibilidade
de download das teses e dissertações foi possível
em 65,6% dos sites dos programas de pós-graduação. Nesse sentido, pode-se apontar uma
limitação das buscas por meio de plataformas
digitais, onde algumas apresentam mecanismos
simples que permitem a busca apenas pelo título
ou autor do trabalho; e outras, avançados, com
um acervo maior de informações, como Nome;
Orientador; Título; Ano; Assunto; Resumo; Palavra-chave; Instituto/Faculdade; Área de Concentração. Ainda nesse sentido destaca-se que
em alguns programas, dissertações e teses mais
antigas não estão digitalizadas e disponíveis nas
plataformas dos programas.

4 CONCLUSÕES
A questão acerca da interdisciplinaridade da área
de resíduos sólidos, permeada em diversas áreas
do conhecimento, ficou evidente ao se constatar
que todas as áreas básicas de avaliação da CAPES selecionadas no presente artigo apresentam
pesquisas relacionadas à temática em questão.
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Ainda, por conta da interdisciplinaridade, notase um número expressivo de pesquisadores que
orientam teses e dissertações na área de resíduos sólidos em programas de excelência internacional. Porém, sob um olhar mais apurado, é
possível constatar a concentração de orientação
– 33,6% – nas publicações analisadas em seis
pesquisadores e orientações pontuais realizadas
por outros pesquisadores.
Com relação à disponibilidade das teses e dissertações produzidas nos programas de excelência analisados, foi possível observar que há
grande heterogeneidade nos formatos das plataformas eletrônicas de busca, até mesmo em

Lima T. Q, Santiago C.D, Pugliesi E, De Franceschi, F.R.A

programas oriundos da mesma instituição, o
que pode dificultar ou mesmo inviabilizar pesquisas similares a esta. Ainda com relação à
disponibilidade dos dados, teses e dissertações
mais antigas são encontradas somente em meio
físico, não estando digitalizadas ou disponíveis
para download nas plataformas.
A espacialização da produção de teses e dissertações na área de resíduos sólidos em programas
de excelência internacional indica uma assimetria significativa com concentração de trabalhos
na região Sudeste – particularmente nos programas de engenharia sanitária, principais representantes das produções alvo desta pesquisa –,
assim como a existência de pesquisas nas regiões
Sul e Nordeste, em diferentes áreas do conhecimento. Ressalta-se o recorte desta pesquisa em
programas de excelência internacional, de modo
que não se afirma que não há produção na área
de resíduos sólidos nos programas e estados não
representados na espacialização.

que incentivem essa abordagem interdisciplinar,
possibilitando pesquisas interinstituições, envolvendo diferentes áreas, bem como o trabalho
em rede de diferentes pesquisadores, a fim de
suplementar o conhecimento compartimentalizado e efetivamente contribuir para questões
práticas relativas aos resíduos sólidos.
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assim como da abordagem promovida à temática de resíduos sólidos.
Por fim, ressalta-se que áreas interdisciplinares
como a de resíduos sólidos necessitam de ações
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Resumo
O dimensionamento de redes de distribuição de água (RDAs) é feito para que as restrições operacionais de velocidade e pressão se mantenham dentro de limites que garantam a eficiência operacional. Assim, buscam-se as
tubulações de menor custo para que essas condições sejam satisfeitas. Entretanto, ao adotar essa prática, outras características da rede podem ser afetadas negativamente, como sua resiliência e capacidade de expansão.
Dessa forma, este trabalho apresenta um estudo de caso em que a análise multicriterial é utilizada para realizar
o dimensionamento de uma RDA. Primeiramente, um mapa cognitivo é feito para identificar os principais critérios a serem considerados na solução do problema. Em seguida, o método Delphi é usado em conjunto com
o Analytic Hierarchy Process (AHP) para determinar os pesos relativos de cada critério. Por fim, três diferentes
métodos de análise multicritérios são utilizados para a solução do problema: AHP, Electre e Promethee.
Palavras-chave: Rede de distribuição. Otimização. Análise multicritério.
Abstract
The design of water distribution networks (WDNs) is made to match velocity and pressure constraints that guarantee operational efficiency. Thus, pipes with lower cost are selected to attend these conditions. However, this procedure can harm other characteristics of the network, as for example its resilience and expansion capacity. Therefore,
this paper presents a case study in which the multicriterial analysis is used to design a WDN. First, a cognitive map is
built to identify the main criteria to be considered during the design process. Then, the Delphi method is used jointly
with the Analytic Hierarchy Process (AHP) to define the relative weights of each criteria. Finally, three different
methods for multicriterial analysis are used to solve the problem: AHP, Electre and Promethee.
Keywords: Water distribution network. Optimization. Multicriterial analysis.
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1 INTRODUÇÃO
As redes de distribuição de água (RDAs) constituem a maior parte do investimento inicial das
companhias de saneamento. Além das tubulações, outros dispositivos, como válvulas, bombas e reservatórios são fundamentais para a boa
operação do sistema, atendendo aos consumidores em quantidade e qualidade, ou seja, dentro de limites normativos de pressão e velocidade de escoamento (SWAMME E SHARMA, 2008).
Por se tratar do principal ativo das empresas,
Gomes (2011) ressalta a busca pelo menor custo de implantação em um projeto. Entretanto,
além dos custos de implantação, os custos operacionais também devem ser considerados nessa busca pelo melhor projeto. Assim, os gastos
com energia elétrica em estações elevatórias
também devem ser adicionados (DANDY et al.,
1994). Recentemente, Meirelles et al. (2017)
também propuseram o dimensionamento considerando a geração de energia elétrica, sendo
neste caso descontado o benefício obtido com
a produção de energia ao longo da vida útil do
custo total de implantação.
Para solucionar o problema de dimensionamento de RDAs, diversos trabalhos aplicam
técnicas de otimização meta-heurísticas mono-objetivas acopladas a simuladores hidráulicos para obter a configuração capaz de atender
aos critérios normativos com o menor custo de
implantação (SIMPSON et al., 1993; CUNHA E
SOUZA, 2001; MOOSAVIAN E ROODSARI, 2014).
Apesar da ampla utilização, esses métodos não
garantem a obtenção da solução ótima global.
Além disso, Maier (2015) ressalta que a maioria
dos trabalhos é feito em redes muito simples,
que não condizem com a realidade, enquanto Marchiori et al. (2017) demonstram que as
funções de penalização, utilizadas para o tratamento das restrições nos métodos meta-heurísticos, também são um fator de incerteza na
busca pela melhor solução.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 118-130 | Jan a Mar, 2020

Devido a essas incertezas, o uso de técnicas multi-objetivo tem ganhado destaque para a solução desse problema (MONTALVO et al., 2014).
Essas técnicas utilizam não apenas o custo como
referência no processo de dimensionamento,
mas também outros indicadores, como a resiliência do sistema (OSTFELD, 2013) e a qualidade
da água (FARMANI et al., 2006).
Dessa forma, neste trabalho será avaliada a performance do dimensionamento de uma RDA utilizando métodos multicriteriais para a tomada
de decisão. Após a elaboração do mapa cognitivo do problema, oito diferentes critérios serão
considerados para realizar o dimensionamento
da rede: resiliência, qualidade da água, custo
operacional, custo de implantação, pressão disponível, velocidade de escoamento, satisfação
da população e impactos ambientais. Os pesos
de cada um desses critérios é obtido por meio do
método Delphi em conjunto com o Analytic Hierarchy Process (AHP). Em seguida, três diferentes
métodos de análise multicriterial, AHP, Electre e
Promethee são utilizados para avaliar seis diferentes alternativas de dimensionamento da rede
Two-Loop (ALPEROVITS E SHAMIR, 1977).

2 METODOLOGIA
2.1 Mapa Cognitivo
Os mapas cognitivos são representações gráficas resultantes da interpretação de determinado problema. De acordo com Ackermann et al.
(2004), eles podem ser utilizados para estruturar,
analisar e dar sentido aos problemas. Para sua
elaboração, Ribeiro et al. (2011) destacam a importância da opinião de especialistas no problema em questão. Assim, após definir como rótulo do problema "Dimensionamento de Redes de
Abastecimento de Água", os integrantes do Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC) da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
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foram questionados sobre quais seriam os parâmetros mais importantes a serem avaliados nesse problema. As respostas obtidas foram organizadas no mapa cognitivo apresentado na Fig. 1,
levando em consideração os questionamentos
fundamentais: "Por que este parâmetro é importante?" e "Como posso obter o resultado positi-

vo?". Analisando o mapa cognitivo, não é possível identificar claramente clusters ou linhas de
argumentação, devido à alta interrelação entre
os parâmetros. Ainda assim, é nítida a formação
de quatro conceitos-fim fundamentais: satisfação da população, impactos ambientais e custos
de implantação e operacionais.

Figura 1 - Mapa cognitivo para dimensionamento de redes de distribuição de água
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2.2 Critérios e Pesos
Com base nos resultados obtidos com o mapeamento cognitivo, oito critérios de avaliação foram selecionados para realizar a análise multicritério, conforme ilustra a Fig. 2.

DIMENSIONAMENTO DE REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Critérios
Técnicos

Critérios Sociais e
Ambientais

Pressão

Velocidade de
Escoamento

Resiliência

Tempo de
Detenção

Destruição da
Fauna e Flora

Satisfação da
População

Critérios
Econômicos
Custo de
Implantação

Custo
Operacional

Figura 2 - Representação hierárquica dos critérios utilizados

Para obter a importância relativa de cada um dos
critérios e seus respectivos pesos na avaliação
multicritério, foi utilizado método Delphi (DALKEY E HEMER, 1963), em que os integrantes do
grupo LHC/Unicamp foram questionados sobre a
importância de cada um dos critérios escolhidos,
atribuindo notas de 1 a 10. O método AHP foi utilizado em conjunto, pois permite a comparação
entre pares de critério para que sejam definidas
as respectivas importâncias relativas (BRIOZO E
MUSETTI, 2015).

Assim, após uma primeira rodada de avaliação
dos critérios, foram extraídos os valores referentes ao primeiro e terceiro quartis da amostra. Os
valores fora dessa região são considerados anormais, e o questionário foi reenviado ao grupo,
perguntando aos avaliadores se eles desejavam
alterar a nota dos critérios marcados. Após essa
segunda rodada, novamente foram encontrados
valores fora da região de interesse. Esses valores
foram desconsiderados, e a média de cada um
dos critérios foi calculada. A Tabela 1 resume o
processo de obtenção das notas dos critérios.

Tabela 1 - Resultados obtidos com os questionários
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Os resultados mostram que o custo operacional
é o parâmetro mais importante para o dimensionamento de uma RDA, enquanto a resiliência se
mostrou o critério menos relevante no projeto.
Em seguida, o método AHP foi aplicado para a
obtenção dos pesos dos parâmetros. Primeiramente, os critérios foram ordenados de forma

decrescente em seu grau de importância. Com
isso, uma matriz de diferenças entre as importâncias foi obtida (Tabela 3). Assim, os valores
calculados são relacionados com a escala proposta por Saaty (1991), conforme mostra a Tabela 2, resultando na segunda matriz de importância relativa apresentada na Tabela 3.

Tabela 2 - Definição da intensidade de importância dos critérios
Grau de Importância
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Definição
Mesma importância
Intermediário entre 1 e 3
Importância pequena
Intermediário entre 3 e 5
Importância grande ou essencial
Intermediário entre 5 e 7
Importância muito grande ou demonstrada
Intermediário entre 7 e 9
Importância absoluta

Diferença Máxima
0
0.2
0.3
0.6
0.8
1.1
1.6
2.1
2.5

Tabela 3 - Matriz de comparação e de importância dos critérios
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Neste estágio, é preciso determinar o índice de
consistência CI e a razão de consistência CR,
através das Eq. 1 e 2 respectivamente. Ambos os
indicadores avaliam a consistência das comparações feitas, sendo que o CR ainda considera um
erro aleatório relacionado à ordem da matriz de
importância relativa.

em que CI é o índice de consistência, λm é a
média dos autovalores da matriz de importância relativa, n é a ordem da matriz de importância relativa, CR é a razão de consistência e
RI é o índice de consistência aleatória (RI=1.41
para n=8).
O valor de CR obtido é de 0.094, indicando a con-

𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝜆𝜆% − 𝑛𝑛 (1)
𝑛𝑛 − 1

𝐶𝐶𝐶𝐶 =

sistência das comparações (CR<0.1). Assim, os
pesos apresentados na Tabela 4 podem ser utilizados na avaliação multicritério.

𝐶𝐶𝐶𝐶 (2)
𝑅𝑅𝑅𝑅
Tabela 4 - Pesos dos critérios adotados
Critério
Custo operacional
Custo de implantação
Impactos ambientais
Tempo de detenção

Peso
3.73
2.39
0.90
0.69

2.3 Funções de Valor
Para que as alternativas sejam avaliadas de acordo com os pesos encontrados, é necessário avaliar
cada um dos critérios individualmente para cada
uma das alternativas disponíveis. Assim, oito di-

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 118-130 | Jan a Mar, 2020

Critério
Satisfação da população
Pressão
Velocidade
Resiliência

Peso
0.69
0.54
0.28
0.16

ferentes funções de valor foram criadas, conforme
mostra a Fig. 3. Para cada uma das alternativas estudadas, uma simulação no software Epanet (Rossman, 2000) foi realizada para obter os valores de
pressão, vazão e tempo de detenção.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(k)

Figura 3 - Funções de valor: a) Pressão; b) Velocidade; c) Resiliência; d) Custo de implantação; e) Tempo de detenção;
f) Impactos ambientais; g) Custo operacional; k) Satisfação da população
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As funções de valor de pressão e velocidade são
restritas pelos limites operacionais estabelecidos pela NBR 12218 (ABNT, 1994), onde em que
se observa-se uma queda acentuada dos valores
dos critérios. Ainda que qualquer valor dentro
dos limites estabelecidos sejam aceitáveisaceitável, considerou-se como ótima uma pressão de
20 m e uma velocidade de 2 m/s.
Os valores referentes ao impacto ambiental
e ao custo operacional foram obtidos indiretamente calculando-se o volume de terra movimentado e o índice de vazamentos
respectivamente, pois estes esses parâmetros estão diretamente relacionados à a estes esses critérios. Para a qualidade da água,
considerou-se uma queda linear do seu valor
para tempos de detenção entre 24 e 72 h de
acordo com recomendação da American Water Works Association (AWWA, 2002). Para determinar a satisfação da população, utilizouse como referência a tarifa de água. Apesar de
sua dependência de alguns dos critérios utilizados, ela possui uma forte influência política
e climática, e portanto, seu valor foi determinado aleatoriamente dentro dos limites de sua
função. Por fim, os custos de implantação e a
resiliência (TODINI, 2000) do sistema são calculados a partir das Eq. 3 e 4 respectivamente.
+,

∑//
&01 𝑞𝑞& ∙ (ℎ& − ℎ"+,- .
(4)
𝐼𝐼" = /6
(∑401 𝑄𝑄4 ∙ 𝐻𝐻4 ) − ∑//
&01 𝑞𝑞& ∙ ℎ"+,-

em que CT é o custo de implantação, NT o número de
tubos da rede, C(Di) o custo unitário de uma tubulação de diâmetro D, L o comprimento da tubulação, Ir
o índice de resiliência, NN o número de nós da rede, q
a demanda nodal, hi a carga piezométrica do nó i, hreqi
a carga piezométrica mínima no nó i, NR o número
de reservatórios da rede, Qk a vazão que sai do reservatório k e Hk o nível d'água do reservatório k.

3 ESTUDO DE CASO
3.1 Rede Two-Loop
A rede conhecida como Two-loop foi proposta por
Alperovits e Shamir (1977), e utilizada por diversos pesquisadores, consistindo em um importante
benchmarking do problema de dimensionamento
de redes. É composta por oito trechos em duas
malhas, com seis nós de consumo abastecidos
por um reservatório de nível fixo, conforme ilustra
a Fig. 4. Em cada um dos nós foi adicionado um
emissor para que os vazamentos sejam simulados,
conforme estabelece a Eq. 5.
&

𝑞𝑞" = 𝑝𝑝% (5)

𝐶𝐶𝐶𝐶 = $ 𝐶𝐶(𝐷𝐷' ) ∙ 𝐿𝐿' (3)

em que ql é a vazão do vazamento, pn a pressão
do nó n e β o coeficiente do emissor.
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Figura 4 - Rede Two-loop

Os diâmetros disponíveis para implantação da rede são apresentados na Tabela 5, bem como seus custo unitários.

Tabela 5 - Tubulações disponíveis para implantação da rede e seus custo unitários
Diâmetro [mm]
25.4
50.8
76.2
101.6
152.4
203.2
254.0

Custo Unitário [$/m]
2
5
8
11
16
23
32

Diâmetro [mm]
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6

Custo Unitário [$/m]
50
60
90
130
170
300
550

3.2 Resultados e Discussão

delas apenas com os diâmetros mínimos, outra

De acordo com a disponibilidade de tubulações, fo-

apenas com os diâmetros máximos e quatro situa-

ram criadas seis alternativas distintas, sendo uma

ções intermediárias, conforme mostra a Tabela 6.

Tabela 6 - Diâmetros das tubulações para cada uma das alternativas estudadas
Alternativa / Tubulação
1
2
3
4
5
6

1
25.4
508.0
406.4
406.4
457.2
609.6

2
25.4
254.0
406.4
254.0
355.6
609.6

3
25.4
304.8
254.0
355.6
304.8
609.6

4
25.4
50.8
25.4
254.0
25.4
609.6

5
25.4
355.6
254.0
304.8
254.0
609.6

6
25.4
254.0
254.0
25.4
25.4
609.6

7
25.4
254.0
355.6
254.0
304.8
609.6

8
25.4
25.4
355.6
304.8
254.0
609.6

Com essas configurações, obtiveram-se os valores apresentados na Tabela 7 para cada um dos critérios avaliados.
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Tabela 7 - Valores dos critérios para cada uma das alternativas estudadas
Alternativa / Critério
Pressão
Velocidade
Resiliência
Tempo de detenção
Impactos ambientais (volume escavado)
Custo de implantação
Custo operacional (vazamentos)
Satisfação (tarifa)

1
-3.4E+07
-285.13
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.41

Além da técnica AHP, outras duas técnicas de
análise multicritério foram utilizadas para determinar as melhores alternativas de dimensionamento da rede. A primeira delas, o método
Electre II, permite a escolha da alternativa preferida pela maioria dos critérios de acordo com
seus respectivos pesos, de forma que não seja
ultrapassado um nível de descontentamento do
decisor (FIGUEIRA et al., 2016). Nesse caso, são

2
0.31
0.10
0.58
1.00
0.65
0.76
0.39
0.51

3
0.66
0.53
0.59
1.00
0.60
0.75
0.39
0.34

4
0.66
0.23
0.56
1.00
0.66
0.80
0.44
0.53

5
0.46
0.18
0.63
1.00
0.67
0.79
0.33
0.51

6
0.16
0.08
0.81
1.00
0.00
0.00
0.00
0.33

estabelecidas duas estruturas de preferência
para a análise das matrizes de concordância e
discordância (Tabela 8): uma forte, onde a concordância deve ser superior a 0.7 e a discordância
inferior à 0.2, e uma fraca, onde os níveis de tolerância são maiores, compreendendo alternativas
com valores de concordância superior a 0.5 e discordância menor que 0.3.

Tabela 8 - Matrizes de concordância e discordância do método Electre II
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.82
0.00
0.00
0.98
0.60
0.00

Matriz de Concordância
0.89
0.82
0.89
0.00
0.00
0.00
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.82
0.00
0.55
0.88
0.00
0.00

0.89
0.98
0.98
0.98
0.98
0.00

0.00
0.61
0.61
0.56
0.67
1.00

5.2E+07
0.00
0.32
0.02
0.06
0.76

Matriz de Discordância
5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07
0.81
0.53
0.22
0.00
0.35
0.32
0.56
0.00
0.08
0.66
0.30
0.00
0.75
0.80
0.79

5.2E+07
0.28
0.27
0.30
0.22
0.00

Dessa forma, por meio das classificações progressivas e regressivas apresentadas nas Fig. 5 e
6, chega-se à classificação final das alternativas.
Ressalta-se que a Alternativa 1, por não apresen-

tar relações com as demais, apresentou um alto
índice de inconsistência, levando-a à pior classificação após a correção dos valores de ordenação,
devido à incerteza sobre sua real classificação.
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(a)

(b)
Figura 5 - Classificação progressiva: a) Estruturação forte; b) Estruturação fraca

(a)

(b)
Figura 6 - Classificação regressiva: a) Estruturação forte; b) Estruturação fraca

O último método aplicado, o Promethee, assim
como o Electre, também realiza a comparação
par a par entre as alternativas disponíveis. Entretanto, nesse método as diferenças entre os valores de cada critério para duas alternativas distintas são consideradas, mesmo que estas sejam
pequenas (BRANS E MARESCHAL, 2005). Dessa

forma, cria-se a matriz de preferências apresentada na Tabela 9, em que a somatória dos valores
das linhas representa o fluxo positivo da alternativa, e a somatória dos valores das colunas, o
fluxo negativo. Assim, fazendo-se o balanço, é
possível encontrar as alternativas com melhores
fluxos e classificá-las.
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Tabela 9 - Matriz de preferências do método Promethee
Alternativa

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Fluxo
Negativo
Fluxo Total

0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01

0.07
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

0.07
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01

0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.07
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

0.15
0.08
0.08
0.09
0.08
0.00

Fluxo
Positivo
0.420
3.9E+05
3.9E+05
3.9E+05
3.9E+05
3.9E+05

1.9E+06

0.090

0.091

0.064

0.097

0.511

-

-1.93888627E+06

3.87777342E+05

3.87777357E+05

3.87777409E+05

3.87777339E+05

3.87776826E+05

-

A classificação das alternativas obtida por meio de cada um dos métodos utilizados é apresentada na Tabela 10. Observa-se a concordância entre os métodos, sendo a Alternativa 4 a melhor opção, coincidindo
com a alternativa de menor custo.

Tabela 10 - Classificação das alternativas para cada um dos métodos utilizados
Alternativa / Método
AHP
Electre II
Promethee

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, diversos trabalhos têm focado no
dimensionamento de redes de abastecimento
de água apenas em seu custo de implantação.
Entretanto, esse conceito não leva em conta
outros fatores importantes, e, em longo prazo,
essa alternativa pode se mostrar inviável, gerando maiores gastos ao longo de sua vida útil.
Dessa forma, este trabalho criou um mapa cognitivo para identificar os principais critérios a
serem avaliados no dimensionamento de uma
rede de abastecimento de água. Em seguida, foram calculados os pesos de cada um desses critérios e suas funções de valor, adotando-se as
técnicas Delphi e AHP em conjunto. Por fim, três
técnicas de avaliação multicritério foram utilizadas para a resolução do estudo de caso apresentado: AHP, Electre II e Promethee. Observou-se uma boa concordância entre os métodos,
demonstrando sua aplicabilidade nesse tipo de
problema. No estudo de caso apresentado, deRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 118-130 | Jan a Mar, 2020

1
6
6
6

2
3
3
3

3
2
4
2

4
1
1
1

5
4
2
4

6
5
5
5

vido aos pesos e às funções de valor adotadas,
a melhor alternativa coincidiu com a de menor
custo. Entretanto esse resultado é dependente
do julgamento dos decisores ao determinarem
os pesos dos critérios e suas funções de valor,
sendo o resultado final o reflexo dos interesses
prioritários de cada sistema.
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Resumo
O estudo de plantas aquáticas (macrófitas) é importante, uma vez que essas plantas apresentam potencial de
utilização em estudos de ecotoxicologia, como bioindicadores no tratamento de águas residuárias. A modelagem criteriosa do crescimento dessas plantas, especificamente a Lemna minor, é útil na determinação das
condições de otimização dessas aplicações; assim, deseja-se sempre obter o modelo que melhor represente a
dinâmica de crescimento populacional da planta em estudo. Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia
de ajuste e seleção de modelos de crescimento não lineares com base em indicadores estatísticos que servem
como avaliadores de qualidade dos modelos. Para ilustrar o uso da metodologia, foi feito o cultivo de Lemna
minor em meio Steinberg e foram ajustados três modelos aos dados médios de crescimento de suas frondes,
selecionando o modelo Logístico como o melhor.
Palavras-chave: Modelo de crescimento populacional. Avaliadores de qualidade. Lemna minor.
Abstract
The study of aquatic plants (macrophytes) is important since such plants present a potential utilization in ecotoxicology as bioindicators, as well in wastewater treatment. The criterious growth modelling of such plants, specifically
Lemna minor, is useful for the determination of the optimal conditions of mentionedin applications - so one always
looks for the best model that represents the dynamic of population growth of the plant in study. This work presents
a methodology of adjustment and selection of nonlinear growth models based on statistical indicators, which work
as quality evaluators for the models. To illustrate this methodology, Lemna minor was grown in Steinberg environment, and three models were fitted to the fronds growth data, the Logistic model was selected as the best model.
Keywords: Population growth model. Quality evaluators. Lemna minor.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o estudo do crescimento populacional de macrófitas tem sido considerado muito
importante, uma vez que essas plantas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas aquáticos, quer seja como produtoras de
gás oxigênio, quer seja como habitat para diversos organismos. Outra razão para o estudo
de macrófitas é sua potencialidade de utilização
no tratamento de águas residuárias (ARROYAVE,
2004; OZENGIN e ELMACI, 2007).
A utilização de macrófitas também se dá no
campo da bioindicação, mais especificamente na
eutrofização. A eutrofização é um processo natural caracterizado pelo aumento da quantidade
de nutrientes inorgânicos e matéria orgânica em
corpos hídricos. Wetzel (1993) descreve esse aumento como um dos estados de sucessão natural de um ecossistema aquático e que, conforme
há o aumento da concentração de nutrientes, há
também aumento na florescência de algas. Esse
processo, quando ocorrido naturalmente, é lento
e gradual; atividades antrópicas podem, no entanto, acelerar o processo e causar um desequilíbrio ecológico no corpo hídrico, caracterizando
um impacto ambiental chamado eutrofização
artificial, ou cultural (SOUZA, 1993).
Dentre as macrófitas mais abundantes em
ecossistemas aquáticos, encontra-se a Lemna
minor, mais conhecida como lentilha d’água,
que é uma angiosperma, monocotiledônea que
reconhecidamente apresenta alta capacidade
adsortiva e, portanto, apresenta o potencial supracitado. Khellaf e Zerdaoui (2009), no estudo
sobre a resposta do crescimento de Lemna minor
sob condições de alta concentração de metais
pesados, descrevem sua capacidade adsortiva
como potencial hiperacumulador. O mesmo se
observa no estudo de Jain et al. (1988), versado em acumulação de níquel (Ni), cobre (Cu) e
manganês (Mn).
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A utilização de macrófitas no campo da ecotoxicologia já está há tempos bem estabelecida,
como cita Fiskesjö (1985), que aponta como
justificativa para isso a sensibilidade das plantas aos poluentes ambientais e sua capacidade
de acumulação, principalmente no que se refere
aos metais pesados. No caso da macrófita Lemna
minor, ela ganha destaque nos estudos de ecotoxicologia por ser seletiva na acumulação de certas espécies químicas, por causa do seu tamanho
diminuto, e por ter propriedades fisiológicas bem
conhecidas, (RADIC et al., 2011).
O crescimento populacional dessas plantas, relacionado a sua capacidade adsortiva seletiva,
pode ser caracterizado a partir de modelos não
lineares apropriados. A utilização de modelos
não lineares é muito eficaz para a modelagem de
crescimento populacional, uma vez que eles se
valem de parâmetros que possuem interpretação
biológica e, portanto, são passíveis de análises
mais adequadas e precisas.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi
apresentar uma metodologia de ajuste e de seleção de modelos de crescimento populacional
não lineares com base em indicadores estatísticos que servem como avaliadores de qualidade
dos modelos. A determinação do melhor modelo
de crescimento populacional para a Lemna minor
pode servir de base para estudos que visem a sua
aplicação no tratamento de águas residuárias
bem como qualquer outro estudo correlato.

2 MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada envolve 4 partes:
(i) os materiais; (ii) os modelos não lineares de
crescimento populacional; (iii) o ajuste dos modelos; (iv) os indicadores estatísticos da qualidade de ajuste.
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2.1 Materiais

Em cada um dos recipientes foram colocados o

A fim de realizar o cultivo da macrófita, foi necessária a preparação das soluções estoque que
constituem o meio Steinberg, que é o meio que
gera o melhor crescimento de Lemna minor. As
concentrações e metodologias de padronização
foram devidamente normalizadas conforme proposto por Steinberg (1946). A proporção escolhida para elaboração do meio experimental foram
20/180, seguindo a relação M/A, em que M é a
quantidade em mL de solução Steinberg e A é a
quantidade, também em mL, de água deionizada.
O experimento foi realizado em triplicata a
fim de se obter um valor médio do número de
frondes ao longo do crescimento populacional.

número inicial de cinco frondes, e o tempo de
duração do experimento foi de 40 dias. Na tentativa de expor as macrófitas às condições luminosas mais próximas o possível do natural,
não foi utilizada câmara de fotoperíodo, assim
as plantas passaram por horas com incidência
direta de luz solar, horas com incidência indireta de luz solar (efeito de nuvens ou reflexos)
e horas de incidência de luz lunar. Cabe ressaltar que a Lemna minor realiza fotossíntese com
qualquer intensidade luminosa.
A Fig. 1 apresenta o gráfico do crescimento do
número médio de frondes de Lemna minor, em
função do tempo.

Figura 1: Crescimento do número médio de frondes de Lemna minor (em dias).
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2.2 Modelos não lineares de crescimento
populacional

eles, os modelos mais utilizados são os modelos

Vários modelos não lineares são utilizados para

(MMF) (ARAÚJO et al., 2009; FREITAS e BARIONI

descrever a dinâmica de crescimento populacional

JUNIOR, 2005; MENDES, 2011). Os modelos e suas

de plantas aquáticas como as macróficas. Dentre

equações estão apresentados na Tabela 1.

Logístico, de Grompertz e Morgan-Mercer-Flodin

Tabela 1: Modelos não lineares de crescimento populacional e suas equações.
Modelo
Logístico
Gompertz
Morgan-Mercer-Flodin (MMF)

Equações
(1)
A(1+Be-kt)-1
(2)
Aexp(-Be-kt)
(Bk+Atd)/(k+td) (3)

Fonte: Liu et al. (2011).

O parâmetro A das Eq. (1), (2) e (3) é o valor assintótico, ou seja, valor para o qual o crescimento
se estabiliza; B é uma constante de integração
e não tem interpretação biológica; k é a taxa de
crescimento (exceto no modelo MMF, no qual não
possui significado biológico); o parâmetro d, que
serve para flexibilizar o ajuste do modelo, está ligado com o ponto de inflexão do modelo.

2.3 Ajuste dos modelos
O ajuste dos parâmetros dos modelos foi realizado a partir do método de mínimos quadrados não
linear generalizado (HOFFMAN e VIEIRA, 1998).
Em particular, no software R (R Development
Core Team, 2013), o método pode ser executado
a partir da função gnls, contida no pacote nlme.
Mais detalhes sobre a utilização da função gnls
encontram-se no Anexo I.

de cada modelo comparando o valor-p do teste
t ao nível de significância. Se o valor-p do teste t
é menor do que o nível de significância utilizado
para todos os estimadores paramétricos de um
modelo, então considera-se o modelo como estatisticamente significativo e representativo da
dinâmica de crescimento populacional da planta. Caso algum estimador paramétrico não seja
estatisticamente significativo, então o modelo é
descartado, ou pontuado negativamente, caso o
estimador paramétrico não significativo não tenha significado físico/biológico.

Aplicando o teste t, com nível de significância (α)
desejado, verifica-se a significância estatística

A fim de selecionar o modelo que melhor representa a dinâmica de crescimento populacional
dentre os modelos estatisticamente significativos, foram utilizados também os seguintes testes e avaliadores de qualidade para avaliação
da qualidade de ajuste dos modelos: teste de
Durbin-Watson (DW) (DURBIN e WATSON, 1951)
para auto correlação residual, coeficiente de determinação ajustado (R2a), critério de informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974), critério de
informação Bayesiano (BIC) (SCHWARZ, 1978) e
Desvio Padrão Residual (DPR). Canto e Schneider
(2004) também utilizaram o coeficiente de determinação e o DPR para comparar os modelos
e selecionar o modelo MMF como o melhor para
descrever o crescimento da Grevillea robusta.
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2.4 Indicadores estatísticos da qualidade de
ajuste
A seleção do modelo é realizada a partir de
um esquema de pontuação dos modelos descrito a seguir:
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A geração dos indicadores estatísticos de avaliação de qualidade dos modelos também foi realizada com a utilização dos pacotes nlme e car do
software R.
As curvas de crescimento são a base em que são
aplicados os modelos não lineares, e elas são obtidas pela coleta de dados de crescimento, em
uma determinada amostra, ao longo do tempo.
Devido a isso, talvez a hipótese de independência dos erros que geralmente é assumida nos
modelos básicos de regressão não seja apropriada, pois pode haver correlação entre o erro relativo a um período e o erro da observação anterior, portanto há que se verificar a existência de
correlação entre os erros. O teste DW deve ser
realizado para todos os modelos testados para
verificação da existência de auto correlação nos
resíduos. Nesse teste, a hipótese nula de que os
resíduos não são autocorrelacionados é testada contra a hipótese de que os resíduos seguem
um processo auto regressivo de primeira ordem,
conforme DRAPER e SMIYH (1998). Quando um
modelo apresentar valor-p menor que o nível de
significância utilizado, então, o modelo é pontuado negativamente.
Com relação aos demais testes, pontua-se positivamente o modelo com: menores valores AIC,

BIC e DPR; maiores valores R2a. Também se pontuam positivamente os modelos com menores
números de parâmetros.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção, será aplicada a metodologia supracitada para a modelagem do crescimento da
Lemma minor.

3.1 Ajuste dos modelos
Aplicando-se o método dos mínimos quadrados
não linear generalizado, foram obtidos os estimadores paramétricos para os modelos Logístico, de Gromptz, e MMF. Aplicando o teste t, com
nível de significância (α) de 5%, verificou-se que
o valor-p do teste t é menor que o nível de significância para todos os estimadores paramétricos
de todos os modelos, exceto para o parâmetro k
do modelo MMF. Os valores dos parâmetros dos
modelos e seus respectivos erros padrões são
apresentados nas Tabelas 2 a 4.
A Tabela 2 apresenta as estimativas dos parâmetros, erros padrões e valores-p para o teste t do
modelo ajustado de Gompertz.

Tabela 2: Estimativas dos parâmetros, erros padrões e teste t referentes ao modelo de Gompertz ajustado.
Parâmetros
A
B
K

Estimativas
102,32079
5,23399
0,10528

Erros padrões
5,73901
0,78195
0,01243

Valor-p (teste t)
0,0000
0,0000
0,0000

Os dados da Tabela 2 mostram que todos os parâmetros do modelo foram significativos, de acordo com o valor-p encontrado para cada um deles. Pela estimativa do parâmetro A, nota-se que
o número médio de frondes foi superestimado
nesse modelo, uma vez que o valor observado foi

92 aproximadamente. Araújo et al. (2009) e Frei-
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tas e Barioni Junior (2005) também encontraram,
em seus estudos sobre búfalas da raça Murrah e
bovinos Canchim, respectivamente, parâmetros
assintóticos superestimados com esse modelo.
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O valor de k indica a taxa de crescimento da espécie. Valores maiores do que k indicam velocidade de crescimento mais rápida, ou seja, que a
planta vai atingir a sua assíntota de crescimento
de maneira mais rápida do que aquelas espécies
que possuem valor menor para esse parâmetro.

Mendes (2011) relatou valor de k semelhante ao
analisar o crescimento de tomates.
A Tabela 3 apresenta as estimativas dos parâmetros, erros padrões e valores-p para o teste t do
modelo Logístico ajustado.

Tabela 3: Estimativas dos parâmetros, erros padrões e teste t referentes ao modelo Logístico ajustado.
Parâmetros
A
B
K

Estimativas
91,87129
31,17971
0,19003

Erros padrões
2,37069
6,35608
0,01341

Valor-p (teste t)
0,0000
0,0006
0,0000

Nota-se, na Tabela 3, que todos os parâmetros

lo de Gompertz. Isso indica que o modelo Logís-

foram considerados significativos pelo teste

tico atinge mais rapidamente a sua estabilidade,

t e que o parâmetro A possui uma estimativa

comparando-se ao modelo de Gompertz. Isso

condizente com a realidade da espécie, que

pode ser comprovado pelo próprio valor estima-

é cerca de 92. Araújo et al. (2009) e Oliveira,

do do parâmetro A, quando comparado ao mes-

Lôbo e Pereira (2000) relataram a subestima-

mo parâmetro do modelo de Gompertz, que pos-

ção desse parâmetro com o modelo Logístico

sui menor k e, por isso, atinge a assíntota em um

em seus estudos.

momento posterior.

Observa-se ainda, na Tabela 3, que a taxa de

A Tabela 4 apresenta as estimativas dos parâme-

crescimento, k do modelo Logístico, é pratica-

tros, erros padrões e valores-p para o teste t do

mente o dobro da taxa de crescimento do mode-

modelo ajustado de MMF.

Tabela 4: Estimativas dos parâmetros, erros padrões e teste t referentes ao modelo MMF ajustado.
Parâmetros
A
B
K
D

Estimativas
98,8600
6,7100
39296,0200
3,5600

Erros padrões
4,7000
1,6700
44530,6500
0,4100

Valor-p (teste t)
0,0000
0,0031
0,4005
0,0000

Nota-se, na Tabela 4, que todos os parâmetros
foram considerados significativos pelo teste t, a
menos do parâmetro k. O parâmetro A também
foi superestimado nesse modelo, porém não tanto quanto no modelo de Gompertz. Mas, mesmo
superestimando o parâmetro A, os valores estimados pelo modelo resultam em valores compatíveis com os dados tomados no experimento.

O modelo MMF possui o parâmetro d que serve

136

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 131-141 | Jan a Mar, 2020

para flexibilizar o ajuste do modelo e está ligado
com o ponto de inflexão do modelo. Assim como
nos outros modelos, esse ponto é observado nas
proximidades do vigésimo primeiro dia de cultivo.
A Fig. 2 apresenta o ajuste das curvas de crescimento dos três modelos estudados. O modelo

Modelagem otimizada de indicadores biológicos de qualidade da água

de Gompertz não possui parâmetro que indica o
ponto de inflexão da curva, mas analisando a Fig.
2, percebe-se visualmente que a curva muda sua
inclinação por volta do vigésimo primeiro dia de
cultivo, o que indica que, a partir daí, a taxa de
crescimento diminui. Assim como o modelo de
Gompertz, o modelo Logístico não possui parâ-

metro referente ao ponto de inflexão, o que não
impede sua avaliação visual. A curva sugere um
ponto de inflexão em torno do vigésimo primeiro dia de cultivo. Apesar de também não possuir
parâmetro que leva em conta o número inicial de
frondes, o modelo Logístico não subestimou esse
valor, diferentemente do modelo de Gompertz.

Figura 2: Comparação gráfica dos modelos.

Ainda que o parâmetro A tenha sido superestimado para o modelo Gompertz, a função gera
boa estimativa para o valor assintótico, ou seja,
isoladamente, o parâmetro A está superestimado, mas em conjunto com os outros parâmetros
da função o valor assintótico gerado pelo modelo
aproxima-se do observado na prática.
Nota-se, ainda na Fig. 2, que o modelo Logístico apresenta um comportamento semelhante
ao experimental em toda a sua extensão, e não
há subestimação ou superestimação excessiva
do número médio de frondes. Oliveira, Lôbo e
Pereira (2000), por exemplo, relataram valores
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superestimados no início da curva ajustada pelo
modelo Logístico para o crescimento de fêmeas
da raça Guzerá.
A curva gerada pelo modelo MMF pode ser observada também na Fig. 2, e percebe-se que ela
não superestima nem subestima bruscamente
os valores iniciais da função e tampouco possui
assíntota muito distante do dado observado ao
fim do experimento. Outro ponto que pode ser
observado é o número médio de frondes dos primeiros dias, que é mais bem estimado por este
modelo do que pelo modelo de Gompertz.
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3.2 Seleção do melhor modelo
Qualitativamente, os modelos são praticamente
equivalentes, então será necessário analisar os
avaliadores estatísticos para selecionar o modelo
que melhor representa a dinâmica de crescimento populacional experimental. Observe, contudo,
que o modelo MMF teve o estimador do parâme-

tro k considerado estatisticamente não significativo, o que permitiria descartar o modelo MMF.
A Tabela 5 apresenta o resultado dos indicadores Durbin-Watson (DW), Critério de Informação
Bayesiano (BIC), Critério de Informação de Akaike (AIC), Coeficiente de Determinação Ajustado
(R2a), e Desvio Padrão Residual (DPR) para cada
um dos modelos.

Tabela 5: Avaliadores e testes de qualidade para os modelos ajustados.
Modelo
Logístico
Gompertz
MMF

N. de parâmetros
3
3
4

Valor-p (DW)
0,402
0,080
0,728

BIC
69,598
76,467
70,147

AIC
67,338
74,207
67,322

R2a
0,993
0,989
0,993

DPR
2,703
3,521
2,637

Em que: N = número de parâmetros.

Quanto ao número de parâmetros dos modelos,
ressalta-se que o modelo de Gompertz e Logístico possui um parâmetro a menos que o modelo MMF, ou seja, mais simples de convergir a um
resultado e, ainda assim, possui dois parâmetros
passíveis de interpretação biológica, enquanto o
modelo MMF possui apenas um.

para o caso, uma vez que quanto menor o valor
do desvio padrão residual, melhor o modelo.

De acordo com os resultados do AIC, o modelo
MMF é apontado como o mais adequado, seguido do Logístico, que tem praticamente o mesmo
valor AIC. Quando se analisa o valor de BIC, percebe-se que o modelo Logístico é mais adequado. O DPR, que indica a variabilidade dos dados,
sugere novamente o modelo MMF como o melhor

Os gráficos de resíduos são usados para que a
aleatoriedade dos resíduos de cada modelo seja
percebida visualmente. Quanto mais dispersos e
aleatórios os pontos, melhor; e quanto mais tendenciosos e organizados, pior. A Fig. 3 apresenta
os gráficos de resíduos dos modelos ajustados.
Os resíduos do modelo de Gompertz não estão
completamente aleatorizados e possuem uma
tendência que pode ser facilmente observada;
todavia, essa tendência não foi suficientemente
forte para que o teste de DW detectasse autocorrelação residual no modelo. No que se refere aos
resíduos do modelo Logístico e MMF, diferentemente do modelo acima descrito, há maior aleatoriedade dos resíduos, o que também foi detectado pelo teste de DW, que acusou inexistência
de erros autocorrelacionados.
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Quanto ao valor de R2a, eles são praticamente
iguais para os modelos, indicando que cerca
de 99% dos dados são explicados pela função
ajustada.

Modelagem otimizada de indicadores biológicos de qualidade da água

(a)

(b)

(c)

Figura 3: Gráficos dos resíduos de cada modelo (a) Gompertz (b) Logístico (c) MMF.

Na análise geral dos gráficos de resíduos, percebe-se que o resíduo da oitava observação se
apresentou discrepante dos demais, para os três
modelos. Ressalta-se que a oitava observação é
aquela situada logo após o ponto de inflexão das
curvas de todos os modelos. Em se tratando de
organismos vivos distintos, em que cada fronde
é um indivíduo e tem as suas características de
crescimento independentes, ou seja, cada uma
pode atingir a sua taxa máxima de crescimento
em um momento distinto, o ponto de inflexão
de uma fronde pode não coincidir com o das de-

mais, o que gera o resíduo maior nesse momento
do experimento.
A Tabela 6 mostra a tabela de pontuação dos
modelos segundo a análise apresentada. O modelo Logístico se confirma como o melhor modelo para o crescimento de Lemna minor, o que
está de acordo com o exposto por Puiatti et al.
(2013), que trazem o modelo Logístico como um
dos mais utilizados para descrever o crescimento
de plantas.

Tabela 6: Pontuação dos Modelos.
Modelo
Logístico
Gompertz
MMF

N. de
parâmetros
1
1
0

Parâmetros não
significativos
0
0
-1

Valor-p (DW)

BIC

AIC

R2a

DPR

Total

0
0
0

1
0
0

1
0
1

1
1
1

0
0
1

4
2
2

Em que: N = número de parâmetros.

4 CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada uma metodologia de ajuste e de seleção de modelos de crescimento populacional não lineares com base em
indicadores estatísticos que servem como avaliadores de qualidade dos modelos. Para ilustrar
o uso da metodologia, foi feito o cultivo de Lemna
minor em meio Steinberg e foram ajustados três

modelos não lineares aos dados médios de cres-
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cimento populacional de suas frondes.
O cultivo de Lemna minor em diferentes concentrações mostrou-se ineficiente em baixa
concentração, devido à falta de nutrientes, e
eficiente em concentrações maiores. O ajuste
dos modelos ao crescimento de Lemna minor e
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a avaliação dos parâmetros de cada um deles
indicam que o modelo Logístico é o que melhor
representa a dinâmica de crescimento populacional da macrófita.

JAIN, S. K. et al. Heavy metal uptake by Pleurotus sajor-caju from

Áreas como bioindicação, ecotoxicologia e de
tratamento de águas residuárias podem se beneficiar desse resultado, uma vez que, estabelecido
o melhor modelo de crescimento para a espécie,
pode-se então estabelecer parâmetros que permitam realizar o controle da qualidade da água e
assim propor medidas corretivas ou preventivas
para que a qualidade da água seja mantida em
boas condições.
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ANEXO I
A seguir, será apresentada, de maneira sucinta, a
forma de realizar os ajuste paramétrico e os testes estatísticos utilizando o softwar R, lembrando
que é necessário carregar os pacotes nlme e car.

armazena todos os dados experimentais (dias,
frondes) que já devem ter sido carregados; start=c(A=90,B=10,k=40,d=1) define condição inicial
para estimação dos parâmetros. A função gnls
também retorna o valor para o DPR.

O método de mínimos quadrados generalizado
pode ser realizado utilizando a função gnls conforme exemplo das Eq. (1-2).

O teste DW pode ser realizado utilizando as Eq.
(3-5).

r0 <- residuals(modelo)

(3)

modelo<-frondes~(B*k+A*dias^d)/(k+dias^d)(1)

mmf<-gnls(modelo,dados,start=c(A=90,B=10,k=40,d=1))(2)

A Eq. (1) ilustra como montar o modelo MMF, em
que: frondes e dias são dados experimentais; A, k,
d, B são parâmetros do modelo.
A Eq. (2) ilustra como utilizar o comando gnls,
em que: modelo refere-se ao modelos definido na Eq. (1); dados é a variável matricial que
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A função residuals das Eq. (3) retorna os resíduos
do modelo.
A função durbinWatsonTest retorna o valor do
teste DW a partir de um vetor residual de um modelo linearizado (m0) para um lag máximo, conforme ilustra a Eq. (5). A eq. (4) ilustra como obter
o vetor residual de um modelo linearizado (m0).

m0 <- lm(r0~1)

(4)

durbinWatsonTest(m0,max.lag=3)

(5)
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Resumo
O fósforo é considerado o principal fator responsável pela eutrofização de lagos e reservatórios. No presente
estudo, utilizou-se um modelo transiente de mistura completa para analisar a dinâmica do fósforo em 40
lagos e reservatórios localizados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Os resultados confirmaram a dependência do coeficiente de decaimento de fósforo com o inverso da raiz quadrada do tempo
de residência hidráulica. No entanto, em virtude da elevada temperatura da água dos lagos e reservatórios do
Nordeste, esse coeficiente assumiu valores cerca de duas vezes superiores àqueles observados em regiões de
clima tropical. Por outro lado, devido à alta variabilidade de temperatura dos lagos e reservatórios do Sudeste, o coeficiente oscilou entre valores extremos observados em regiões de clima temperado e semiárido. Em
virtude disso, propôs-se uma equação geral para calcular o coeficiente de decaimento de fósforo como uma
função não apenas do tempo de residência hidráulica, mas também da temperatura da água. Após validação
e análise de sensibilidade do modelo proposto, o mesmo foi aplicado a um reservatório hipotético sujeito a
variações temporais de volume, vazão, carga e temperatura da água. Espera-se que este modelo simplificado
possa auxiliar na gestão de lagos e reservatórios brasileiros.
Palavras-chave: Eutrofização. Temperatura. Qualidade da água.
Abstract
Phosphorus is considered the main factor responsible for eutrophication of lakes and reservoirs. In the present
study, a transient complete mixing model was used to analyse phosphorus dynamics in 40 lakes and reservoirs
located in the Northeast, Southeast and Central-West regions of Brazil. The results confirmed the dependence of
the phosphorus decay coefficient on the inverse of the square root of the hydraulic residence time. However, due
to the high-water temperature of the lakes and reservoirs of the Northeast, this coefficient assumed values about
two times higher than those observed in regions of tropical climate. On the other hand, due to the high temperature
variability of the lakes and reservoirs in the Southeast, the coefficient oscillated between extreme values observed
in temperate and semiarid regions. As a result, a general equation was proposed to calculate the phosphorus decay
coefficient as a function not only of the hydraulic residence time, but also of the water temperature. After validation and sensitivity analysis of the proposed model, it was applied to a hypothetical reservoir subject to temporal
variations of water volume, flow, load and temperature. This simple model will potentially assist in the management
of Brazilian lakes and reservoirs.
Keywords: Eutrophication. Temperature. Water quality.
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1 INTRODUÇÃO
O elevado aporte de fósforo tem sido apontado
como o principal fator responsável pela eutrofização de corpos hídricos lênticos, tais como lagos e reservatórios. As consequências disso são
o aumento significativo nos níveis de toxicidade
e nos custos para tratamento da água, além dos
graves impactos ambientais (ESTEVES, 1998;
TUNDISI, 2003).

No Estado do Ceará, o problema da eutrofização
tem sido atribuído a fatores como a erosão in-

tensa, altas cargas poluidoras e baixas profundidades dos lagos e reservatórios (FIGUEIRÊDO et
al., 2007; PACHECO & LIMA NETO, 2017). A Fig. 1
mostra um levantamento realizado recentemente pela Cogerh, em que mais de 3/4 dos 155 reservatórios monitorados por essa companhia já
apresentam estado eutrófico ou hipereutrófico.
Avalia-se que a eutrofização também atinja uma
parcela significativa de reservatórios menores
(não monitorados), os quais apresentam em geral baixas profundidades e condições precárias
de proteção ambiental, sendo, portanto, mais
suscetíveis ao problema. Note que, somente no
Ceará, estima-se um número total de aproximadamente 30.000 reservatórios (CAMPOS et al.,
2016). Logo, dada a importância desses mananciais para o abastecimento da população do Nordeste brasileiro, várias pesquisas têm sido conduzidas recentemente com o intuito de avaliar a
dinâmica de fósforo em reservatórios (BEZERRA
et al., 2014; VIDAL & CAPELO NETO, 2014; BARBOSA & CIRILO, 2015; ARAÚJO et al., 2016; PACHECO et al., 2016; LIMA et al., 2018). No entanto, estudos envolvendo modelagem do fósforo
nesses reservatórios ainda são escassos (LIMA,
2016; ARAÚJO et al., 2019).
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Em função das concentrações de fósforo e/ou das
manifestações ecológicas verificadas em lagos e
reservatórios, esses ambientes podem ser classificados de forma genérica, como oligotrófico,
mesotrófico, eutrófico ou hipereutrófico, e para
a caracterização do seu estado trófico vários índices são utilizados (CARLSON, 1977; TOLEDO
Jr. et al., 1983; SALAS & MARTINO, 1991; LAMPARELLI, 2004; CUNHA et al., 2013). Em pesquisa realizada recentemente utilizando os dados
disponibilizados pela Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Cogerh),
Rolim (2016) fez uma primeira adaptação do Índice de Estado Trófico - IET para a região semiárida do Brasil.

Toné A.J.A, Lima Neto, I. E

Figura 1. Estado trófico dos reservatórios do Estado do Ceará (Cogerh, 2018).

A modelagem matemática da qualidade da água
em lagos e reservatórios remonta à década de
1960, quando surgiu o primeiro modelo de mistura completa (ou zero dimensional) para previsão da concentração de fósforo nesses corpos
hídricos (VOLLENWEIDER, 1968). Posteriormente, inúmeros estudos de simulação matemática
foram desenvolvidos (CHAPRA, 1997). Contudo,
a utilização desses modelos, restringiu-se, principalmente, a lagos de regiões temperadas. Nas
décadas de 1980 e 1990, porém, algumas pesquisas visaram à adaptação a corpos hídricos
tropicais, como as de Castagnino (1982) e Salas
e Martino (1991). No Brasil, o modelo de Salas
e Martino (1991) tem sido utilizado frequente-

mente para avaliação da dinâmica do fósforo em
lagos e reservatórios (VON SPERLING, 1996), inclusive em regiões semiáridas (COGERH, 2011).
Porém tal modelo desconsidera o efeito da variação da temperatura no decaimento do fósforo, podendo levar a erros significativos, uma
vez que os mananciais superficiais brasileiros
apresentam temperaturas que podem variar entre aproximadamente 10 e 35ºC, dependendo
da sua localização e/ou das condições de tempo
(ANGELOCCI & VILLA NOVA, 1995; MEIRELES et
al., 2007; APRILE & DARWICH, 2009; FERREIRA &
CUNHA, 2013; BARBOSA et al., 2015; SOUZA et
al., 2015). Em princípio, isso teria um impacto direto não apenas na viscosidade da água, afetan-
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do o processo de sedimentação do fósforo, mas
também nas taxas de consumo desse nutriente
pelas algas, conforme relatado por Castagnino (1982). No outro extremo de complexidade,
encontram-se os modelos multidimensionais
(1D, 2D ou 3D), como o CE-QUAL-W2, DELFT3D,
DYRESM-WQ, MIKE11, RMA-11, WASP5 e CAEDYM, os quais incorporam outros parâmetros de
qualidade da água além do fósforo e da temperatura (KUO & YANG, 2002; SILVA, 2006).

foram obtidas dos seguintes órgãos: Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, Companhia
de Gestão de Recursos Hídricos – Cogerh, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – Funceme, Departamento Nacional de Obras
contra Secas – DNOCS e Companhia Hidrelétrica
do São Francisco – CHESF. A seguir, apresenta-se
uma lista dos dados que foram levantados para
cada lago/reservatório para pelo menos dois períodos de tempo distintos:

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo
foi analisar os dados hidrológicos e de qualidade da água disponíveis para 40 lagos e reservatórios brasileiros, visando propor uma metodologia simples baseada no modelo de mistura
completa para previsão da dinâmica do fósforo nesses corpos hídricos, levando em conta a
variabilidade de temperatura da água entre as
diferentes regiões do país e estações do ano.
Espera-se que a ferramenta proposta possa auxiliar na gestão dos recursos hídricos brasileiros,
sobretudo em sistemas que envolvam múltiplos
lagos e reservatórios.

• Volume do lago/reservatório (V);
• Vazão de saída (Q);
• Carga de fósforo afluente (W);
• Concentração de fósforo na água (P);
• Temperatura da água (T), somente disponível
para alguns reservatórios.
De posse dos dados de V, Q, W e P, pode-se utilizar o modelo proposto por Vollenweider (1968),
que descreve um balanço de massa em regime
de mistura completa, em que a concentração de
fósforo ao longo do tempo é dada pela Eq. (1) e a
sua respectiva solução analítica – Eq. 2:
							
dP
V
= W - QP - kVP (1)

2 METODOLOGIA
A primeira fase do trabalho consistiu no levantamento de dados e informações referentes à morfologia, hidrologia e qualidade da água de lagos e
reservatórios brasileiros. Em função da disponibilidade e consistência desses dados/informações,
o universo da amostra se restringiu a 26 lagos e
reservatórios localizados nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste (SALAS & MARTINO, 1991) e 14 na
região Nordeste (GUNKEL et al., 2003; MESQUITA,
2009; AZEVEDO, 2012; OLIVEIRA, 2012; SILVA JÚNIOR, 2013; BEZERRA et al., 2014; LIMA & SEVERI,
2014; VIDAL & CAPELO NETO, 2014; LIMA, 2016;
ARAÚJO et al., 2019). Cabe salientar que informações complementares, principalmente sobre a
morfologia e hidrologia dos lagos e reservatórios,

em que: λ=k+1/ t , sendo t = tempo de residência
hidráulica (s), definido por τ = V/Q, k – coeficiente
de decaimento do fósforo (s-1); P – concentração
de fósforo total ao longo do tempo (kg/m³); Po
– concentração de fósforo total no instante inicial (kg/m³); t – tempo (s); V – volume do lago ou
reservatório (m³); W – carga de fósforo afluente
(kg/s); e Q – vazão de saída do reservatório (m³/s).

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 221 / pp 142-156 | Jan a Mar, 2020

145

dt

						

P = Po e- lt +

W
1 - e- lt (2)
lV

(

)
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O modelo descrito pela Eq. 2 também foi utilizado por Chapra (1997) para previsão da dinâmica
do fósforo em diversos lagos temperados. Esse
modelo é particularmente interessante para os
reservatórios da região Nordeste do Brasil, uma
vez que incorpora a possibilidade de variação
dos parâmetros V, Q, W e P ao longo do tempo,
condição bastante característica do semiárido.
Por outro lado, devido às menores variabilidades temporais dos parâmetros supracitados (em
contraste à maior variabilidade de T) em lagos
e reservatórios tropicais em geral, normalmente despreza-se o termo transiente da Eq. 2 para
avaliar as concentrações (ou cargas) de fósforo,
como realizado por Salas e Martino (1991) para
corpos hídricos lênticos das regiões Sudeste e
Centro-Oeste do Brasil.
Para os lagos e reservatórios localizados na região Nordeste do Brasil, os valores do coeficiente k foram ajustados por meio da minimização
dos desvios entre medida e modelagem da concentração de fósforo entre diferentes períodos,
conforme mostrado na Tabela 1. Para os lagos e
reservatórios localizados nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste, utilizou-se o banco de dados fornecido por Salas e Martino (1991).
Os valores de k obtidos para os 40 lagos/reservatórios brasileiros selecionados foram comparados com aqueles estimados por meio das
equações a seguir, as quais foram propostas por
Vollenweider (1968) e Salas e Martino (1991)
para regiões de clima temperado e tropical, respectivamente:

k=
k=

1 (3)

t
2 (4)

t

foro como uma função do tempo de residência
hidráulica e da temperatura da água, com base
no estudo de Castagnino (1982):

k = f (t , T )(5)

Em seguida, realizou-se uma análise de sensibilidade do modelo com relação à temperatura da
água, conforme valores típicos observados nas
diferentes regiões do Brasil.
Por fim, após validação do modelo usando dados
disponíveis na literatura para diferentes condições climáticas, aplicou-se o mesmo a um reservatório hipotético sujeito a variações mensais de
V, Q, W e P. Avaliou-se ainda o impacto de redução das cargas de fósforo no atendimento à Resolução Conama 357/05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 mostra os dados de volume (V), tempo de residência hidráulica ( t ) e coeficiente de
decaimento de fósforo ajustados (k) para os 40
lagos e reservatórios localizados em diferentes
estados brasileiros.
Seguindo a mesma sistemática dos trabalhos de
Vollenweider (1968) e Salas e Martino (1991),
que descrevem k = f ( t -0,5) (ver Eq. 3 e 4), a Fig.
2 mostra os valores de k obtidos para os 40 lagos/reservatórios brasileiros em função dos seus
respectivos tempos de residência hidráulica t .
Conforme esperado, observa-se uma tendência
geral de decaimento de k em relação a t . No entanto, os valores obtidos para a região Nordeste
são consistentemente superiores aos estimados
pela Eq. 4 de Salas e Martino (1991), sendo estes
mais bem descritos por meio da seguinte relação:

Após análise dos dados, propôs-se uma equação
geral para o coeficiente de decaimento do fós-

k=
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Isso sugere que os lagos e reservatórios do semiárido apresentam um coeficiente de decaimento de fósforo mais elevado devido às suas
maiores temperaturas da água (T ≅ 28ºC) em
comparação com aquelas esperadas em lagos
tropicais em geral (T ≅ 20ºC). Esse efeito da temperatura entre corpos hídricos localizados em
regiões temperadas (T ≅ 10ºC) e tropicais (T ≅
20ºC) já havia sido identificado por Castagnino
(1982), que atribuiu o aumento de k em função
de T a um aumento combinado da viscosidade da
água (que influencia na sedimentação do fósforo) e da taxa de consumo de fósforo pelas algas.
Por outro lado, verifica-se na Fig. 2 uma elevada
dispersão para os dados de k referentes aos lagos
e reservatórios localizados na região Sudeste,
com os valores ora sendo melhores representa-

dos pela Eq. 3 de Vollenweider (1968) para o clima temperado, ora pela Eq. 4 de Salas e Martino
(1991) para o clima tropical, ora pela Eq. 6 obtida no presente estudo para o clima semiárido
brasileiro. Isso pode ser atribuído à variação considerável de temperatura (± 10ºC) observada ao
longo do ano em lagos e reservatórios do Sudeste (ver ANGELOCCI & VILLA NOVA, 1995; FERREIRA & CUNHA, 2013; SOUZA et al., 2015), em contraste à variação relativamente pequena (± 4ºC)
observada nas regiões Nordeste e Centro-Oeste
(MEIRELES et al., 2007; BARBOSA et al., 2015;
ARAÚJO et al., 2019). Portanto, pode-se afirmar
que o uso da Eq. 4 de Salas e Martino (1991) para
prever a dinâmica do fósforo em lagos e reservatórios brasileiros, como normalmente realizado,
pode incorrer em erros significativos.

Tabela 1. Dados de volume (V), tempo de residência hidráulica ( t ) e coeficiente de decaimento de fósforo ajustados
(k) para os 40 lagos e reservatórios brasileiros. Os números entre parênteses indicam estudos realizados
em diferentes períodos.
Estado

Lago / Reservatório

V (hm3)

t (ano)

k (ano-1)

Referência

Bahia

Sobradinho
Descoberto
Paranoá
Acarape do Meio
Gavião
Santo Anastácio
Camalaú
Epitácio Pessoa
Tapacurá
Funil (1)
Funil (2)
Funil (3)
Lajes
Santana
Vigário
Boqueirão de Parelhas
Cruzeta
Dourado
Gargalheiras
Itans
Passagem das Traíras
Sabugi

34100,0
102,8
564,9
29,6
33,3
0,3
48,1
411,7
94,2
875,5
875,5
699,3
353,6
11,9
37,7
84,8
23,6
10,3
40,0
81,8
49,7
60,3

0,59
0,28
0,73
1,85
0,12
0,03
1,92
1,17
0,96
0,15
0,13
0,08
0,76
0,00
0,08
3,01
0,18
0,45
0,61
1,54
0,24
2,43

9,05
2,30
3,80
2,97
12,35
19,31
2,23
4,97
5,35
3,30
9,40
9,00
2,00
110,00
48,00
2,30
9,23
5,54
4,09
2,48
20,45
3,41

Lima e Severi (2014)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Lima (2016)
Vidal e Capelo Neto (2014)
Araújo et al. (2019)
Azevedo (2012)
Silva Júnior (2013)
Gunkel et al. (2003)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Mesquita (2009)
Bezerra et al. (2014)
Oliveira (2012)
Bezerra et al. (2014)
Mesquita (2009)
Mesquita (2009)
Mesquita (2009)

Brasília

Ceará

Paraíba
Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Continua...
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Continuação...
Estado

Lago / Reservatório

V (hm3)

t (ano)

k (ano-1)

Referência

São Paulo

Americana (1)
Americana (2)
Atibainha
Barra Bonita (1)
Barra Bonita (2)
Barra Bonita (3)
Barra Bonita (4)
Cachoeira
Guarapiranga (1)
Guarapiranga (2)
Itupararanga
Jaguari
Paiva Castro (1)
Paiva Castro (2)
Paraibuna
Ponte Nova (1)
Ponte Nova (2)
Taiaçupeba

105,8
99,1
260,0
1986,2
2392,0
2492,4
2150,0
76,0
136,2
115,6
163,0
588,0
38,2
22,1
4435,2
187,8
170,2
19,4

0,05
0,08
0,39
0,27
0,07
0,21
0,22
0,13
0,24
0,33
0,66
1,23
0,06
0,03
1,92
0,62
0,81
0,14

29,30
29,46
1,91
3,41
8,04
3,74
9,19
4,40
1,30
4,86
7,81
4,60
15,10
8,41
1,35
0,67
1,02
1,98

Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)
Salas e Martino (1991)

1000

Vollenweider (1968)
Salas e Martino (1991)
Curva ajustada (semiárido)
Nordeste

100

k (ano -1)

Sudeste
Centro-Oeste
10

1

0

0,0

0,5

1,0

1,5
2,0
t (ano)

2,5

3,0

3,5

Figura 2. Coeficiente de decaimento de fósforo em função do tempo de residência hidráulica para os 40 lagos e
reservatórios brasileiros selecionados no presente estudo, em comparação com os valores previstos pela Eq. 3 de
Vollenweider (1968) para o clima temperado, Eq. 4 de Salas e Martino (1991) para o clima tropical e Eq. 6 ajustada para
o clima semiárido.
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Essa equação fornece valores para k em regiões
tropicais (T ≅ 20ºC) cerca de 2,5 vezes superiores
aos valores para regiões temperadas (T ≅ 10ºC) e
valores para k em regiões semiáridas (T ≅ 28ºC)
cerca de 4,9 vezes superiores aos valores para
regiões temperadas (T ≅ 10ºC). Esse resultado é
consistente com as tendências observadas na Fig.
							
1 µ10 T -10
2 a partir das Eq. 3, 4 e 6.
k=
q (7)
µ
t T
A Fig. 3 mostra uma comparação entre os coeficientes de decaimento de fósforo ajustados
na Tabela 1 e os calculados por meio da Eq. 4,
Essa equação engloba os efeitos da viscosidade
de Salas e Martino (1991), e da Eq. 8, proposta
da água (µ) e da taxa de consumo de fósforo (θ)
neste estudo. Note que, devido à carência de dano valor de k, tomando-se como referência uma
dos de temperatura da água, adotaram-se vatemperatura T = 10ºC. Logo, ajustando-se uma
lores médios de T = 20, 23 e 28ºC para os lagos
equação para a viscosidade em função da tempee reservatórios localizados nas regiões Sudeste,
ratura da água a partir dos dados disponíveis em
Centro-Oeste e Nordeste, respectivamente. PerKundu et al. (2012), obtém-se µT = 0,0017e-0,025T
2
-3
cebe-se para os lagos/reservatórios do Nordeste
(R = 0,998). Assim, considerando µ10 = 1,307.10
uma melhoria significativa na aderência dos daPa.s e θ = 1,066, obtém-se a seguinte equação
dos com o uso da Eq. 8, em comparação com a Eq.
geral para descrever o comportamento do coefi4. Por outro lado, os resultados obtidos com as
ciente de decaimento de fósforo k em função da
duas equações são semelhantes para o Sudeste e
temperatura da água T e do tempo de residência
o Centro-Oeste. Porém esperava-se uma menor
hidráulica t :
dispersão dos dados caso a temperatura real de
T -10
							
0,025T
cada lago/reservatório fosse utilizada no cálculo
(1,066)
0,769e
k=
(8)
de k, em vez de valores fixos (T = 20 e 23ºC).
t

Com o intuito de obter uma equação geral para o
coeficiente de decaimento de fósforo que possa
ser utilizada para prever a dinâmica desse nutriente nos lagos e reservatórios das diferentes
regiões do Brasil, propõe-se a seguinte equação
com base no estudo de Castagnino (1982):
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1000

Modelo Proposto (NE) - T=28ºC
Salas e Martino (NE)
Modelo Proposto (SE) - T=20ºC
Salas e Martino (SE)
Modelo Proposto (CO) - T=23ºC
Salas e Martino (CO)
Ajuste perfeito

kc (ano-1)

100

10

1

0,1

0,1

1

10
k (ano-1)

100

1000

Figura 3. Comparação entre os coeficientes de decaimento de fósforo (k) ajustados na Tabela 1 e os calculados (kc) por
meio da Eq. 4 (Salas e Martino, 1991) e da Eq. 8 (modelo proposto).

A Fig. 4 mostra uma análise de sensibilidade do
modelo proposto (Eq. 2 e 8) para investigar o impacto da temperatura da água na dinâmica do
fósforo em um lago hipotético com V = 300 hm3,
Q = 3.000 hm3/ano e W = 10 ton/ano. Adotou-se
uma variação da temperatura típica de lagos e
reservatórios localizados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, isto é, 15ºC < T < 30ºC (ANGELOCCI
& VILLA NOVA, 1995; FERREIRA & CUNHA, 2013;
SOUZA et al., 2015). Os resultados mostram que,
dependendo do valor de T (15 ou 30ºC), as concentrações de fósforo P podem levar em torno de
20 ou 120 dias para atingir o limite previsto na
Resolução Conama 357/05 para mananciais de
classe 2. Observe que a simulação considerando
o modelo de Salas e Martino (1991) resultou em
valores de P bem próximos daqueles obtidos com

o modelo proposto, considerando T = 15ºC. Por
outro lado, se a temperatura do lago estiver em
torno de T = 30ºC, haverá uma aceleração no decaimento do fósforo e o modelo de Salas e Martino (1991) não será mais capaz de prever com
precisão a variação temporal desse nutriente.
Isso confirma a importância de incorporar o efeito da temperatura nos valores de k, já que T pode
afetar substancialmente as respostas do modelo. Vale ressaltar que, embora nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste as variações de T sejam
menores, isto é, da ordem de ± 4ºC (MEIRELES et
al., 2007; APRILE & DARWICH, 2009; BARBOSA et
al., 2015; ARAÚJO et al., 2019), suas temperaturas médias podem chegar a 30ºC, o que também
requereria correção do coeficiente k em função
da temperatura.
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0,09

Modelo Proposto (T=30ºC)

PT (mgL-1 )

0,08

Modelo Proposto (T=15ºC)

0,07

Salas e Martino (1991)

0,06

CONAMA 357/05

0,05
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0,02
0,01

0,00
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80
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Figura 4. Sensibilidade do modelo proposto com relação à temperatura da água, em comparação com o modelo de
Salas e Martino (1991).

Para validação do modelo proposto nesta pesqui-

de 0,98 e em um desvio padrão (σ) de 16%. Re-

sa, utilizaram-se os dados disponíveis para reser-

sultados semelhantes (NSE = 0,98 e σ = 19%) fo-

vatórios localizados nas regiões Sul e Nordeste. A

ram obtidos com o coeficiente de Salas e Martino

Fig. 5 mostra uma excelente aderência do modelo

(1991). Pode-se dizer que isto é esperado, uma vez

proposto aos dados de campo obtidos por Silva

que Salas e Martino (1991) selecionaram lagos e

(2006) para o reservatório Fiú no Paraná, resul-

reservatórios com temperaturas médias da ordem

tando em um coeficiente de Nash–Sutcliffe (NSE)

de 20ºC, como o reservatório Fiú.
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Silva (2006)
Salas e Martino (1991)
Modelo proposto (T=15-25ºC)
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Figura 5. Validação do modelo proposto para o reservatório Fiú localizado na região Sul do Brasil. Simulações com o
coeficiente de Salas e Martino (1991) também são mostradas como referência.

A Fig. 6 mostra uma boa aderência do modelo
proposto aos dados de campo obtidos por Lima
(2006) para o reservatório Acarape do Meio no
Ceará, resultando em um coeficiente de Nash–
Sutcliffe (NSE) de 0,68 e em um desvio padrão (σ)
de 17%. No entanto, a aderência obtida com o
coeficiente de Salas e Martino (1991) foi signifi-

cativamente inferior (NSE = 0,32 e σ = 90%). Isso
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se explica pelo fato de a temperatura média no
referido reservatório ser da ordem de 28ºC, isto
é, significativamente superior à média de aproximadamente 20ºC dos lagos e reservatórios analisados por Salas e Martino (1991).
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Figura 6. Validação do modelo proposto para o reservatório Acarape do Meio localizado na região Nordeste do Brasil.
Simulações com o coeficiente de Salas e Martino (1991) também são mostradas como referência.

Uma vez validado, o modelo proposto pode ser
aplicado a casos práticos, como ilustrado a seguir. As Fig. 7(a) e 7(b) mostram valores médios
mensais para V, T, Q e W em um reservatório hipotético. Ressalta-se que tais valores podem ser
obtidos tanto considerando médias histórias
como por meio de modelagem hidrológica. Logo,
considerando as Eq. 2 e 8, pode-se simular a variação da concentração de fósforo ao longo do
tempo, bem como analisar o impacto de redução

de cargas afluentes em relação ao atendimento à
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Resolução Conama 357/05, conforme mostrado
na Fig. 7(c). Nesse caso, verifica-se que, reduzindo-se a carga afluente pela metade, seria possível atender à legislação supracitada em 2/3 do
tempo. Salienta-se que o modelo proposto pode
ser utilizado ainda para prever cenários de variação de V, T e Q em função de atividades antrópicas e/ou mudanças climáticas.
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Figura 7. Aplicação do modelo proposto a um reservatório hipotético.
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4 CONCLUSÕES
Este trabalho analisou os dados hidrológicos e de
qualidade da água disponíveis para 40 lagos e reservatórios brasileiros, visando propor uma metodologia simples baseada no modelo transiente
de mistura completa para análise e previsão da
dinâmica do fósforo nesses corpos hídricos lênticos. Os resultados confirmaram a dependência
do coeficiente de decaimento de fósforo com o
inverso da raiz quadrada do tempo de residência
hidráulica, conforme observado anteriormente para lagos e reservatórios localizados em regiões temperadas e tropicais. Contudo, devido à
elevada temperatura da água dos lagos e reservatórios do Nordeste brasileiro, o coeficiente de
decaimento de fósforo apresentou valores duas
vezes superiores àqueles observados em regiões
de clima tropical e quatro vezes superiores aos
reportados para regiões de clima temperado.
Além disso, em virtude da alta variabilidade da
temperatura da água dos lagos e reservatórios
do Sudeste, o coeficiente de decaimento de fósforo oscilou entre valores extremos observados
em regiões de clima temperado e semiárido. Assim, propôs-se uma equação geral para calcular
esse coeficiente como uma função do tempo de
residência hidráulica e da temperatura da água.
Realizou-se uma análise de sensibilidade do modelo proposto que confirmou a necessidade de
incorporar a temperatura da água na modelagem do fósforo em corpos hídricos lênticos brasileiros. O modelo proposto foi validado e posteriormente aplicado a um reservatório hipotético,
demonstrando-se o seu potencial para prever
cenários de variação de volume, vazão, carga e
temperatura da água em função de atividades
antrópicas e/ou mudanças climáticas.
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publicações

Encomendas Tecnológicas No Brasil: Guia Geral
de Boas Práticas
André Tortato Rauen e Caio Márcio Melo Barbosa
O tema é mais do que atual. As mudanças no sistema legal-regulatório, introduzidas em janeiro de 2016 e regulamentadas em 2018, abriram novos horizontes para a inovação e o desenvolvimento tecnológico no Brasil. As encomendas tecnológicas são instrumentos que atuam pelo lado da demanda. Ou seja, o governo e as instituições
públicas, em seus vários níveis, definem os resultados que precisam ser alcançados (uma vacina, equipamentos de
prospecção, sistemas complexos, materiais e outros) e se dirigem para organizações qualificadas da sociedade (universidades, empresas, centros de pesquisa), individualmente ou em consórcio, capazes de dar conta da tarefa. A tecnologia, assim, está inteiramente voltada para satisfazer necessidades da sociedade. O poder público, as empresas
privadas, grandes ou pequenas, consolidadas ou startups, as universidades e os núcleos de pesquisa têm um novo
campo avançado de atuação. Neste livro, os leitores encontram definições, conceitos, referências jurídicas, exemplos
e boas práticas internacionais, que podem dar suporte para a utilização desse novo instrumento que enriquece e
moderniza o nosso sistema de inovação. O Observatório da Inovação saúda os autores (já convidados para uma apresentação aqui no IEA) e recomenda fortemente a leitura de seu mais recente livro.
Mais informações: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/190116_encomendas_tecnologicas.pdf

Água de Lastro & Mexilhão Dourado &
Incrustações X Hidrelétricas
Jorge Antonio Barros de Macedo
O e-book “Água de Lastro & Mexilhão Dourado & Incrustações X Hidrelétricas” traz nas suas mais de 300 páginas
uma revisão sobre o assunto, ou seja, é uma história contada com base em documentos técnicos, dissertações, teses,
artigos científicos, FISPQ’s, legislações e publicações no Diário Oficial da União, que foram consultados em mais de
500 referências bibliográficas. A obra apresenta também um apanhado de tratamentos sobre água de lastro e os
problemas operacionais decorrentes da proliferação do mexilhão-dourado, considerado uma praga nos rios e nos
reservatórios de água doce da região Sul do Brasil, cujo meio de inserção principal foi a água de lastro das embarcações internacionais. Um dos principais impactos é o econômico: a espécie se fixa em superfícies submersas e forma
incrustações, trazendo prejuízos financeiros em usinas hidrelétricas. O molusco está presente em cerca de 40% das
hidrelétricas brasileiras. Os custos para os processos de manutenção associados às infestações variam de R$ 220
mil a R$ 1,4 milhão por ano para cada uma das usinas afetadas. Suas colônias podem atingir densidades de mais de
100 mil indivíduos por metro quadrado. O livro apresenta o processo de desinfecção química, as características das
substâncias químicas e as misturas utilizadas em águas de resfriamento das usinas hidrelétricas para controle do
mexilhão dourado. O autor é o Prof. Jorge Macedo, que indica que esse livro tem duas motivações para publicação: a
primeira é que, em 2019, apesar dos volumes de águas envolvidos, ainda não existe uma solução de consenso para
o tratamento da água de lastro dentro dos navios, apesar da Convenção da Água de Lastro (International Convention
for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments - BWMC) da IMO (International Maritime Organization) já estar publicada há 15 anos e ter entrado em vigor em 2017. A segunda motivação é que em 2019 nenhuma
substância química ou mistura de substâncias químicas possui o registro definitivo junto aos órgãos governamentais
brasileiros, justamente para impedir a incrustação do mexilhão dourado em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas, o que indica claramente uma falta de informações científicas sobre os processos químicos de controle do
mexilhão dourado. Pelas informações apresentadas pode-se entender a importância deste livro para a solução das
questões levantadas e o aprendizado que ele vai trazer para as novas pesquisas na área.
O livro pode ser obtido gratuitamente após cadastramento no site www.aguaseaguas.com e de envio de e-mail ao autor.
Mais informações: www.aguaseaguas.com
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29 a 31

16th International Conference on
Environmental, Cultural, Economic
& Social Sustainability

Local: Santiago, Chile
Mais informações: https://onsustainability.com/2020conference

9 a 13

15th IWA Specialist Conference on
Water Basin and River Management

Local: Quy Nhon, Vietnã
Mais informações: https://iwa-network.org/events/15th-iwaspecialist-conference-on-water-basin-and-river-management/

25 a 28

Utility Management Conference
2020

Local: Anaheim, Califórnia, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/conferences/upcomingconferences/Utilitymanagement2020/

15 a 18

Odors and Air Pollutants
Conference 2020

Local: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/conferences/upcomingconferences/odors-and-air-pollutants-conference-2020/

30 a 2 de abril

EcoSTP2020 – Impacting the
environment with innovation in
wastewater treatment (Supported)

Local: Milão, Itália
Mais informações: https://iwa-network.org/events/ecostp2020impacting-the-environment-with-innovation-in-wastewatertreatment-supported/

10 a 14

13th IWA Specialised Conference on
Design, Operation and Economics
of Large Wastewater Treatment
Plants

Local: Viena, Áustria
Mais informações: https://iwa-network.org/events/13th-iwaspecialised-conference-on-design-operation-and-economicsof-large-wastewater-treatment-plants/

11 a 15

IWRA’s XVII World Water Congress

Local: Daegu, República da Coreia
Mais informações: www.worldwatercongress.com/index.php

Nutrient removal and recovery
conference

Local: Spoo, Finlândia
Mais informações: https://iwa-network.org/events/nutrientremoval-and-recovery-conference/

ICSTPP 2020 : International
Conference on Sludge Treatment
Processes and Problems

Local: Roma, Itália
Mais informações: https://waset.org/conference/2020/10/rome/
ICSTPP

Maio

Março

Fevereiro

Mês

Junho

8 a 12

Outubro

15 a 16
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