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Resumo
O presente estudo teve como objetivo avaliar a tratabilidade e a toxicidade de efluente têxtil submetido ao
processo Foto-Fenton heterogêneo utilizando sementes de alface (Lactuca sativa) como organismos-teste. As
amostras de efluentes foram coletadas na ETE de uma indústria têxtil e submetidas ao tratamento oxidativo,
que teve duração de 105 minutos. Em intervalos de tempo (15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105 minutos), alíquotas
foram retiradas para análises da toxicidade e para análises físico-químicas (cor, compostos aromáticos, turbidez, nível de pH e peróxido residual). As respostas da toxicidade foram avaliadas a partir dos resultados do
percentual de germinação e da inibição de crescimento da radícula e do hipocótilo da planta. A taxa média
de germinação absoluta após o tratamento foi de 72,5%. Uma inibição de 30,6% do hipocótilo e de 99% da
radícula foi observada. Em relação aos parâmetros físico-químicos, o processo foto-Fenton heterogêneo foi
efetivo, apresentando uma remoção de cor de 90%, dos compostos aromáticos de 80 % e da turbidez de 30%.
Palavras-chave: Efluente têxtil. Foto-Fenton heterogêneo. Lactuca sativa.
Abstract
This study aims to evaluate the treatability and toxicity of the textile effluent submitted to the heterogeneous-Photo-Fenton process using lettuce seeds (Lactuca sativa) as test organisms. The samples of effluents were collected
in the ETE of a textile industry and submitted to oxidative treatment, which lasted for 105 minutes. From time to
time (15, 30, 45, 60, 75, 90 and 105 minutes), samples were withdrawn for toxicity and physico-chemical analysis
(color, aromatic compounds, turbidity, pH level and residual peroxide). The assessment of toxicity was based upon
readings regarding the percentage of germination and the growth inhibition of the radicle and the hypocotyl of
the plant. The average rate of absolute germination after the procedure was 72.5%. An inhibition of 30.6% of the
hypocotyl and 99% of the radicle was observed. Regarding physical-chemical parameters, the heterogeneous-photo-Fenton process was effective, as it resulted in removal levels of 90% referring to color, 80% regarding aromatic
compounds and 30% for turbidity.
Keywords: Textile effluent. Photo-Fenton heterogeneous. Lactuca sativa
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1 INTRODUÇÃO
O segmento industrial é um dos mais importantes setores da economia do país, sendo de grande
importância na geração de empregos, em atividades de importação e exportação e geração de
renda. Entretanto, do ponto de vista ambiental,
as indústrias são apontadas como causadoras
de degradação ambiental, especialmente quando não possuem sistemas de gestão adequados
para gerenciar seus resíduos.
As indústrias têxteis se destacam na economia
nacional e internacional. No Estado de Santa Catarina, elas ocupam uma importante posição no
mercado, principalmente no vale do Itajaí. Contudo, são mundialmente conhecidas como uma
das maiores consumidoras de água. Seus processos produtivos demandam de 80 a 100 m3 de
água por tonelada de tecido acabado. Como consequência desse alto consumo de água, ocorre a
geração de grandes volumes de efluentes industriais (SAVIN; BUTNARU, 2008).
Os efluentes liberados por essas indústrias contêm elevada quantidade de sólidos suspensos e
dissolvidos e corantes. No âmbito da produção
mundial de corantes, cerca de 10% a 15% são
lançados no meio ambiente durante o processo
de manufatura dos produtos por não aderirem
às fibras do tecido (MATTAR, 2015). Segundo
Vasques (2011), os corantes são considerados
demasiadamente poluentes e podem causar alterações no ecossistema aquático, como a diminuição da transparência da água e da penetração da radiação solar e, consequentemente, da
atividade fotossintética e da solubilidade dos
gases. Ainda como agravante do lançamento de
corantes no meio ambiente tem-se a toxicidade.
A remoção de corantes presentes em efluentes
têxteis é um desafio enfrentado nas estações
de tratamento de efluentes (ETE) (BALCI et al.,
2011). Em sua maioria, essas empresas empre-
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gam processos biológicos e físicoquímicos como
forma de tratamento. Todavia, esses processos
são ineficientes na degradação de contaminantes persistentes, como os corantes.
Apesar de existirem várias alternativas para o
tratamento de efluentes têxteis, a remoção de
certos compostos é um problema que persiste.
Essa questão, aliada à crise hídrica e aos requisitos exigidos pela legislação ambiental, intensifica as buscas por sistemas que representem alternativas eficientes no tratamento de efluentes.
Com o objetivo de alcançar a degradação completa de poluentes, e não apenas transferi-los de
fase, novos métodos de tratamento estão sendo
propostos. Os processos oxidativos avançados
(POA) se destacam na degradação de compostos
orgânicos tóxicos e resistentes, como os corantes
(GUIMARÃES et al., 2012; AMORIM et al., 2013).
Os POA têm como principal característica a geração de radicais hidroxila (HO•). A reação desses
radicais é capaz de degradar vários compostos
poluentes em curto espaço de tempo, promovendo a alteração da estrutura química de compostos recalcitrantes e diminuindo sua toxicidade (WANG e XU, 2012; ARAÚJO et al., 2016).
O processo foto-Fenton Heterogêneo é um POA
que permite operação em uma fixa de pH ampla
e, ao mesmo tempo, minimiza a geração de lodo.
A reação de foto-Fenton Heterogênea consiste
na utilização de peróxido de hidrogênio (H2O2)
em conjunto com um catalisador sólido contendo ferro “imobilizado” na presença de radiação.
(NOGUEIRA et al., 2007)
O processo Fenton Heterogêneo ainda não foi
suficientemente estudado, entretanto, Kwan
(2003) sugeriu que a formação de radicais hidroxila deveria acontecer por meio das reações representadas pelas Eq. (1) a (3).
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Fe3+ + H2O2 → Fe3+ H2O2

(1)

Fe3+ H2O2 → Fe2+ + HO2. + H+

(2)

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ +OH. + OH-

(3)

A fonte de ferro usada como catalisador para o
processo Fenton heterogêneo pode ser uma superfície sólida incluindo óxidos minerais ou partículas de sílica contendo ferro, além do ferro
adsorvido em outros compostos como carvão,
minerais, polímeros, argilas, nanomateriais, dentre outros (WANG et al., 2016).
Neste estudo, a superfície sólida utilizada foi esferas de quitosana. Segundo Dias (2013), a quitosana destaca-se por suas caraterísticas de biocompatibilidade e biodegradabilidade. Ela pode
ser facilmente modificada por processos químicos ou físicos para preparar derivados ou para
obtê-la em diversas formas, como membranas,
esferas, gel, microesferas e fibras (MARTINO,
2005; TORRES, et al., 2005). Essas características
permitem que sua aplicação ocorra em diversas
áreas, como no tratamento de água, na produção de cosméticos e medicamentos, de aditivos
alimentícios, na preparação de membranas semipermeáveis e no desenvolvimento de bionanopartículas (DI FILIPPO, et al., 2016; DOTTO et
al., 2015; TOLEDO; SOARES, 2015).
O monitoramento de sistemas de tratamento de
efluentes é realizado pela abordagem de parâmetros físico-químicos e biológicos, contudo esses
parâmetros não são capazes de fornecer dados
sobre possíveis impactos na comunidade biótica.
(RONCO et.al., 2004). Nesse contexto, a ecotoxicologia surge como método de monitoramento ambiental, baseando-se principalmente em respostas de organismos vivos a estressores químicos.
Por representarem uma parte essencial dos ecossistemas, as plantas são úteis no monitoramento
da toxicidade ambiental. Uma das espécies mais
8

utilizadas na avaliação toxicológica de amostras
ambientais é a Alface (Lactuca sativa) (ANDRADE
et al., 2010). O bom desempenho desses organismos para ensaios toxicológicos em efluentes
ocorre devido à alta sensibilidade ao estresse
químico e à rápida germinação da planta; além
disso, a fácil disponibilidade e a importância
econômica são fatores que contribuem para a
realização dos ensaios e a representatividade
dos resultados. (TIGRE et al., 2012).
Durante o período de germinação e desenvolvimento, a planta é submetida a uma série de
processos fisiológicos e a presença de certas
substâncias químicas pode interferir no seu desenvolvimento, bem como na sua sobrevivência
(SOBRERO e RONCO, 2004).
A literatura reporta uma série de estudos com
sementes de Lactuca sativa, no monitoramento
da eficiência de processos oxidativos avançados
(GARCIA et al., 2009; PALÁCIO, 2009; KERN, 2012);
em efluentes domésticos (ARIASBARREIRO et al.,
2010; ZALTAUSKAITE e VAISIUNAITE, 2010; YOUNG et al, 2011); no monitoramento de efluentes e
compostos farmacêuticos (LARSSON et al., 2007).
Considerando a boa aceitação da comunidade
cientifica e as várias vantagens da Lactuca sativa,
o presente trabalho objetivou avaliar a toxicidade e a tratabilidade do efluente de uma indústria têxtil aplicando como tratamento terciário o
processo foto-Fenton Heterogêneo.

2 METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Reuso de Águas (LaRA) pertencente ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). As amostras do efluente foram coletadas
na saída do decantador secundário da ETE de
uma indústria de tinturaria, localizada na cidade
de Brusque-SC. O processo de tratamento biolóRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 06-19 | Ed. Esp. Mar 2020
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gico que a indústria utiliza é o de lodos ativados,
portanto o efluente de estudo é caracterizado
como efluente pós-biológico (E2).

cada de 1,2L de volume útil de parede dupla refrigerada com água destilada (Fig. 1). O efluente
foi mantido em constante agitação por meio de
um agitador magnético. A radiação foi conduzi-

2.1 Reator fotoquímico
Os ensaios do processo foto-Fenton heterogêneo
foram realizados em reator fotoquímico de ban-

da por meio de uma lâmpada a vapor de mercúrio
(125 W), inserida na solução através de um tubo
de quartzo, o qual protege a lâmpada e permite
a passagem de radiação UV para o meio líquido.

Figura 1 - Representação esquemática do reator fotoquímico. 1) Agitador magnético; 2) Tubo de quartzo; 3) Lâmpada
de vapor de mercúrio; 4) Coletor de amostra; 5) Saídas de água para refrigeração; 6) Refrigerador

A parede dupla do reator tem o objetivo de circular água de refrigeração, mantendo, assim, condições isotérmicas nas reações.

2.2 Condições experimentais
As condições utilizadas no tratamento foram estabelecidas por meio da realização de um planejamento experimental 2k, sendo k=2, com ponto
central. Essa técnica consiste em realizar testes
com cada uma das combinações da matriz experimental para, em seguida, determinar e interpretar os efeitos principais e de interação dos
fatores investigados e assim poder identificar as
melhores condições experimentais do processo.
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Para obter as melhores condições operacionais
do processo, foram analisados dois parâmetros:
concentração de H2O2 e massa das esferas modificadas com ferro. O pH não foi considerado no
planejamento, pois com as formas imobilizadas
de ferro é capaz de se elevar à faixa operacional
do pH. Com isso, nesse estudo, foi considerado o
pH natural do efluente, que era 8,30.
Conforme apresentado na Tabela 1, os dois parâmetros operacionais foram variados em níveis
(- e +) com ponto central. A escolha dos níveis
desses parâmetros foi determinada com base
em diferentes autores (NAGEL-HASSEMER, 2006;
SOUZA, 2009; AMORIM, et. al, 2013; AMARANTE
et. al, 2016).
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Tabela 1 - Variáveis utilizadas no planejamento fatorial
para obtenção das condições ótimas do processo.
Variáveis
Massa (g)
H2O2 (mg. L-1)

Nível (-)
1
400

Nível (0)
1,5
450

Nível (+)
2
500

Os experimentos foram realizados aleatoriamente
no software Statistica® (Statsoft, Inc.) pela análise
de variância (ANOVA), para a validação do modelo, por meio do teste F. Após a obtenção da melhor
configuração das variáveis estudadas, foram realizados os ensaios no reator em escala de bancada,
aplicando o processo foto-Fenton heterogêneo.
O tempo de tratamento foi de 105 minutos de duração. Cerca de 30 mL de amostra eram retirados
nos intervalos 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105 minutos, para determinação da cor, turbidez, pH, compostos aromáticos, peróxido residual e toxicidade.

2.3 Monitoramento Analítico
Os métodos analíticos foram empregados de
acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).
A cor foi avaliada espectrofotometricamente
no comprimento de onda de maior absorção do
efluente (455 nm), utilizando espectrofotômetro
Hach modelo DR/2500.
A turbidez foi determinada pelo método Nefelométrico em turbidímetro Hach 2100N.
Os compostos aromáticos foram avaliados espectrofotometricamente por meio da leitura da
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absorbância em 280 nm, utilizando uma cubeta
de quartzo de 1 cm de caminho óptico.
O pH foi determinado pelo método potenciométrico em pHmetro GEHAKA PG1800.
O peróxido residual foi determinado por calorimetria de acordo com a metodologia proposta por
Nogueira (2005), que se baseia na reação entre o
íon vanadato, levando a uma coloração vermelha
devido à formação do cátion peroxovanádio.

2.4 Bioensaios com Lactuca sativa
Para a detecção de diferentes níveis de sensibilidade aos possíveis compostos tóxicos presentes
no efluente, ou ainda sobre compostos formados
durante o tratamento pelo processo foto oxidativo, foram selecionadas três variáveis: o índice de
germinação das sementes, o crescimento da radícula e o crescimento do hipocótilo. A metodologia
utilizada foi proposta por Sobrero e Ronco (2004).
Para o efeito agudo foram considerados os índices de germinação das sementes, e para determinação do efeito crônico foi monitorado o
desenvolvimento da planta por meio do crescimento da radícula e do hipocótilo.
Na execução dos ensaios, primeiramente as placas de Petri de borosilicato foram lavadas e esterilizadas em autoclave. Discos de papel-filtro
Wahtmann número 1, com 5 cm de diâmetro,
foram colocados em cada placa e, sobre estes, as
sementes de alface foram depositadas (Fig. 2).
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Figura 2 - Síntese da metodologia aplicada nos ensaios de toxicidade.
Fonte: Adaptado de Giroletti, 2017.

Em seguida, adicionaram-se 4 mL da solução
teste (efluente) para saturação do papel filtro. A
umidade da placa foi retida com uma cobertura
de filme de PVC. Após esses procedimentos, as
placas foram incubadas por 120 horas em temperatura de 22ºC ± 2, sob ausência de luz.
Após as 120 horas de incubação, contou-se o
número de sementes germinadas e mediram-se
os comprimentos das radículas e dos hipocótilos
das plantas.
As respostas da toxicidade foram avaliadas a
partir dos resultados do percentual de germinação das sementes e da inibição de crescimento
das plantas, obtidos pela média e desvio padrão.
A germinação seguiu como critério de avaliação
o surgimento efetivo da radícula em relação ao
controle positivo; esta foi calculada pela fórmula
apresentada na Eq. 4. A inibição do crescimento
foi determinada pelo comprimento do hipocótilo
e da radícula da planta (Eq. 5 e 6), baseando-se
também no controle positivo.

%𝐺𝐺𝐺𝐺 =

𝑁𝑁°𝑆𝑆𝑆𝑆
× 100 (4)
𝑁𝑁°𝑆𝑆

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
× 100 (5)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
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%𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

(6)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
× 100
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Onde:
GA = Germinação Absoluta;
ICRH = inibição do crescimento relativo do
hipocótilo;
ICRR = inibição do crescimento relativo da radícula;
MCHC = média do comprimento do hipocótilo do
controle positivo; MCHA = média do comprimento do hipocótilo na amostra;
MCrC = média do comprimento da radícula do
controle positivo;
MCrA = média do comprimento na radícula da
amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As melhores configurações, obtidas por meio do
planejamento fatorial, foram 2g de massa das
esferas e 400mg. L-1 de H2O2. Sendo assim, foi
aplicado o processo foto-Fenton heterogêneo
seguindo essa configuração com o pH natural do
efluente (E2) de 8,30.
Os resultados das análises físico-químicas do
efluente são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 2 - Caracterização dos efluentes têxteis.
Parâmetro
Cor (mg/L PtCo)
Compostos
Aromáticos (280 nm)
Turbidez (NTU)
pH

Ef. PósBiológico
825

Ef. PósTratamento
67

2,431

0,482

15,20
8,30

10,55
6,87

A caracterização do efluente revelou que o processo de tratamento biológico da indústria não
atende aos parâmetros exigidos pela legislação em vigor disposta na Resolução Conama nº
357/2005 complementada pela 430/2011.
A Fig. 3 apresenta o percentual de remoção de
cor após a aplicação do processo foto-Fenton
heterogêneo, em função do tempo de ensaio e
consumo de H2O2.

Figura 3 - Percentual de remoção de cor em função do tratamento foto oxidativo.

Com o tempo final de ensaio em 105 minutos, foi
alcançado o parâmetro determinado pela Resolução Conama nº 357/2005; complementada pela
430/2011, dispõe do valor máximo de cor verdadeira de até 75 mg Pt.L-1, resultando em uma coloração de 67 mg Pt.L-1, apresentando um percentual
de redução de 90,63%. Em estudos similares, Souza
e colaboradores (2010) alcançaram 90% de descoloração do corante reativo Azul QR-19, utilizando
processo foto-Fenton com esferas de quitosana.
Para esse estudo, a concentração inicial de H2O2
foi de 400 mg.L-1 e não houve a necessidade de
reposição de H2O2, pois ao final do ensaio, no
12

tempo de 105 minutos, ainda restavam 70 mg.L-1
de H2O2 na solução.
A velocidade média de decomposição do H2O2 foi
calculada por meio da razão entre a variação da
concentração de H2O2 pelo intervalo de tempo de
ensaio, como mostra a Eq. 7.

1
1
−
= 𝐾𝐾 × 𝑡𝑡 (7)
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 0

Onde:
Ca = concentração final do H2O2 (mg.L-1);
Ca0 = concentração inicial do H2O2 (mg.L-1);
K= constante de velocidade;
T = tempo da reação (s).
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Os cálculos revelaram que a constante cinética
da reação do H2O2 era de segunda ordem, a partir
disso foram calculadas as constantes de velocidades, como mostra a Eq. 8.

Onde:
- ra = velocidade da reação (mg H2O2 min-1 L-1);
K = constante específica da reação;
Ca = concentração final do H2O2 (mg.L-1).

- ra = k x Ca2

A Fig. 4 mostra a velocidade média de decomposição do H2O2 durante os 105 minutos de ensaio.

(8)

4,0

Velocidade (H2O2 mg. min-1. L-1)

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

15

30

45

60

75

90

105

Tempo de r eação (min)

Figura 4 - Velocidade média de decomposição do H2O2.

Os cálculos da constante específica de reação

é maior quando há maior disponibilidade do rea-

(K) mostraram que a velocidade de decomposi-

gente. (FOGLER, 2009).

ção do H2O2 foi maior nos primeiros minutos de

Os valores de turbidez do efluente de estudo (E2)

tratamento, seguindo uma tendência de linearidade. Nos primeiros 15 minutos de ensaio, a ve-

já atendiam à legislação (Fig. 5), uma vez que o
valor ficou bem abaixo do limite máximo de lan-

locidade média foi de 3,3 mg de H2O2.L1.min-1;

çamento (100 NTU), apresentando valores de E2

já no tempo de 105 minutos houve um decai-

de 15,2 NTU. Entretanto, após a aplicação do

mento e resultou em uma velocidade média de

processo oxidativo houve uma diminuição desse

0,11 mg de H2O2.L1.min-1. Esses resultados eram

parâmetro. No final do tratamento foto oxidati-

previstos, pois a velocidade das reações químicas

vo, a turbidez foi de 10,5 NTU.
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Figura 5 – Valores de turbidez ao longo do tempo de ensaio de 105 minutos.

O processo foto-Fenton heterogêneo aplicado intensificou a remoção dos compostos aromáticos presentes no efluente. O efluente (E2) apresentava inicialmente uma absorbância elevada, e ao final do tratamento (105 min) observou-se uma redução de 70,87% (Fig. 6).

3

Absorbância

2.5
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1
0.5
0

0
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75

90

105
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Figura 6 - Decaimento da absorbância dos compostos aromáticos ao longo do tempo de ensaio de 105 minutos.
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Esses resultados indicam que o processo modificou a estrutura desses compostos, transformando-os em fragmentos menores no comprimento
de onda de 280 nm.
A literatura reporta que para processos fotoFenton homogêneo o valor ideal, a fim de evitar
a precipitação do ferro, deveria estar na faixa
de 2,5 a 3,5 (HAMEED et al., 2011). Entretanto,
nesse estudo utilizaram-se catalisadores sólidos
para verificar a eficiência do processo no efluente têxtil com o seu pH natural de 8,30. Sendo assim, os resultados mostram que foi possível ampliar a faixa operacional do pH, mantendo-o com
valores elevados ao longo do processo, no qual o
efluente apresentou um pH de 6,87.

3.1 Bioensaios com Lactuca sativa
A avaliação da germinação contabilizou as sementes que germinaram dentre as 40 que compreendem a duplicata, nos diferentes tempos
de tratamento aplicados. Foram consideradas
germinadas as sementes nas quais visivelmente
houve o aparecimento da radícula da planta.
Os resultados de toxicidade obtidos mostraram
que o efluente bruto (E2) teve um percentual de
germinação absoluta de 65%.
No efluente tratado pelo processo foto oxidativo até os 75 minutos de ensaio, o percentual
de germinação em média foi abaixo de 50%.
Somente a partir de 90 minutos a toxicidade
diminuiu em relação a E2, conforme a Tabela 3.
Palácio e colaboradores (2012) verificaram que
o efluente bruto pós-tratado por processo foto-Fenton com luz artificial, apresentou apenas

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 06-19 | Ed. Esp. Mar 2020

20% de germinação indicando que o tratamento oxidativo produziu intermediários responsáveis pela elevação da toxicidade.

Tabela 3 - Percentual de germinação das sementes
Lactuca sativa ao longo de 105 minutos de ensaio.
Tempo

Média (%)

Controle
Bruto (E2)
15 min
30 min
45 min
60 min
75 min
90 min
105 min

85
65
15
12,5
13,4
35
47,5
70
72,5

Desvio
Padrão
7,07
14,14
7,07
3,54
4,94
7,07
17,68
14,14
10,61

Nesse estudo, foi possível observar que houve
a redução da toxicidade do efluente. Entretanto não foram alcançados índices de germinação
acima de 80%. De acordo com Young (2012), esse
percentual é o mínimo aceitável para que sejam
desconsiderados os possíveis efeitos negativos
sobre a germinação.
O comprimento do hipocótilo das plantas controle foi em média de 19,5 mm com desvio padrão de 0,09. Giroletti (2017) relatou uma média
de 29,3 mm, com desvio padrão de 0,3 para o
controle, avaliando a toxicidade em efluentes da
indústria de papel e celulose pós tratamento UV/
H2O2. Nesse estudo, em E2, a média e o desvio
padrão do comprimento do hipocótilo foram de
10,34 mm e 0,30, respectivamente.
A Fig. 7 mostra o percentual de inibição do crescimento do hipocótilo. A partir de 60 minutos de
ensaio, o percentual decresce até os 105 minutos.
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Figura 7 - Percentual de inibição do crescimento do hipocótilo.

Observa-se que, até a concentração de 276
mg.L-1 de H2O2 em média (equivalente ao tempo de 60 minutos de tratamento), promoveu-se
uma notável inibição no crescimento do hipocótilo. Possivelmente as maiores concentrações
de H2O2 contribuíram para a formação de algum
subproduto tóxico (não identificado) que atuou
durante o tempo em que a disponibilidade de
H2O2 era maior, cedendo sua ação na medida em
que o tempo de irradiação foi prolongado, e a
concentração de H2O2, reduzida.

estudo sobre a influência do H2O2 sobre aspec-

A média do comprimento da radícula das plantas
controle foi de 28,8 mm com desvio padrão de
0,03. Moraes et al. (2015) relataram um comprimento de 21,1mm nas radículas controle, em seu

Em relação ao desenvolvimento da radícula

16

tos fisiológicos e efeitos inibitórios para Lactuca
sativa. Almeida; Corso (2016) reportou acréscimos de 51,8 e 69% de inibição do crescimento
radicular em mudas expostas a soluções tratadas
durante 24 e 240 h, respectivamente, no estudo
da toxicidade do corante Acid Blue 161 pós-tratamento microbiológico. Entretanto, no mesmo
estudo, após 336h de tratamento, a toxicidade
diminuiu aproximadamente 30%.

não foram detectadas alterações consideráveis quando exposto às diferentes amostras do
efluente tratado, conforme mostra a Fig. 8.
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Figura 8 - Percentual de inibição do crescimento da radícula.

A espécie Lactuca sativa mostrou-se capaz de se
estabelecer em meio potencialmente tóxico e se
desenvolver parcialmente, apresentando efeitos
letais (inibição da germinação) e sub-letais (inibição do desenvolvimento das radículas).
Os resultados mostram que o efluente (E2) já
tinha percentual de germinação de 65%. Entretanto, após o tratamento, o percentual médio
de germinação absoluta atingiu 72,5%. Garcia
(2009) avaliou a toxicidade de efluentes têxteis
após tratamento com TiO2/H2O2 e concluiu que o
processo aumentou a toxicidade durante um certo tempo de exposição. Todavia, ao final do processo, todas as amostras tratadas apresentaram
uma toxicidade inferior à do efluente bruto.

4 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no estudo da toxicidade do
efluente têxtil tratado por processo foto-Fenton
heterogêneo permitiram as seguintes conclusões:
A eficiência de remoção dos parâmetros físicoquímicos avaliados foi maior após a aplicação do
processo foto-Fenton heterogêneo.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 06-19 | Ed. Esp. Mar 2020

A cor diminuiu progressivamente ao longo do
tempo de tratamento de 105 minutos. Obteve-se
uma remoção de 90,63%. Ao final do tratamento,
o efluente apresentou valores de cor inferiores a
75 mg/L PtCo, atendendo aos requisitos impostos pela legislação ambiental para lançamento de
efluentes em corpos hídricos de classe II.
A concentração inicial de H2O2 foi de 400 mg.L-1 e
não houve a necessidade de reposição do oxidante.
A velocidade média de decomposição de H2O2 teve
um decaimento nos últimos minutos de tratamento, o que já era esperado, pois, em se tratando de
reações químicas, suas velocidades são maiores
conforme maior disponibilidade do reagente.
O processo foto-Fenton heterogêneo se mostrou
eficiente na remoção dos compostos aromáticos,
os quais foram alcançados índices de 70,87%.
Para a turbidez, apesar de E2 já ter atendido à
legislação, ao final do tratamento obteve-se um
valor de 10,5 NTU.
Para os estudos de toxicidade, observou-se que
o processo foto-Fenton heterogêneo reduziu os
efeitos tóxicos do efluente. Contudo, o índice de
germinação ficou abaixo dos 80%, indicando que
o efluente ainda era tóxico.
17

Dalari , B. L. S. K, Giroletti, C.L, Tomassoni, F, Amorim, M.C.D A, Hassemer, M. E.N

As maiores concentrações de H2O2 aplicadas promoveram uma notável inibição do hipocótilo. Possivelmente, estas foram responsáveis pela formação de algum subproduto tóxico não identificado
que interferiu no desenvolvimento da planta.
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Resumo
O assentamento de redes de esgotos sanitários é uma obra de custo elevado e complexa execução, considerando-se o emaranhado de sistemas de infraestrutura existentes no subsolo de áreas urbanas. O presente
estudo objetiva avaliar métodos de implantação/substituição de redes coletoras, comparando custos de assentamento de Métodos Não Destrutivos (MND) com o método convencional de abertura de vala, incluindo
custos diretos e sociais. São apresentadas as principais vantagens e desvantagens de distintas metodologias.
A pesquisa enfatiza duas tipologias de MND, analisando aspectos como diminuição do tempo de interdição,
rapidez no assentamento e menor área de recapeamento do asfalto, o que minimiza o impacto dessas obras.
Os resultados demonstram que os MND podem apresentar custos competitivos e, em alguns casos, mesmo
inferiores aos de execução por meio de vala. Uma vez que os MND vêm sendo crescentemente empregados,
seu custo de execução tende a se reduzir, tornando-se ainda mais viável.
Palavras-chave: Assentamento de redes de esgotos. Métodos Não Destrutivos. Custos diretos e indiretos.
Abstract
The construction of sewer systems actually involves both high costs and complex execution, due to the infrastructure systems and networks which is spread throughout the subsoil of urban areas. The present study aims to access
some of the technologies used, comparing non-destructive digging (NDD) methods costs with the conventional
method of trenching, including their direct and indirect costs. The research emphasizes two types of NDD, analyzing
aspects such as the reduction of the roads and sidewalks interdiction time, less area of asphalt recapping demands
and also more speed in the system commissioning, which contributes to reduce the general impact of those interventions in the community. The results demonstrate that NND may have competitive costs, in some cases even lower
than those through conventional ditches. Since NND has been increasingly employed, its execution costs have a
tendency to decrease, thus making them even more feasible.
Keywords: Sewer systems construction. Trenchless installation of conduits. Direct and indirect installation costs.
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1 INTRODUÇÃO
Os investimentos em saneamento básico no Brasil ocorreram de forma espacialmente heterogênea e concentrada em alguns períodos específicos. Destacam-se as décadas de 1970 e 1980,
quando existia um “predomínio da visão de que
avanços nas áreas de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário nos países em desenvolvimento resultariam na redução das taxas de
mortalidade” (Soares et al., 2002).

daí a denominação “Não Destrutiva”. Os Méto-

Com a expansão da oferta de serviços e de infraestrutura, as tubulações de saneamento compartilham o subsolo crescentemente congestionado
das cidades com sistemas de outras companhias/
concessionárias nos segmentos de gás, eletricidade, telefonia, TV a cabo, internet e outros. A
partir dessa situação e visando no sentido mais
amplo a ampliação dos sistemas de saneamento pela necessidade de universalização do setor
(conforme reiterado pela Política Nacional de
Saneamento Básico), há uma demanda crescente
pelo emprego de novos métodos alternativos de
execução e assentamento de tubulações, inclusive de forma a viabilizar a execução dessas redes
em determinadas situações mais complexas, em
que os métodos usuais não são aplicáveis.

dos impactos gerados no entorno urbano, carac-

Em muitos casos, o método tradicional de execução por abertura de vala gera diversas externalidades, como interrupções indesejáveis no tráfego, aumento do nível de ruídos, além de outros
impactos, inclusive ambientais. Na abertura de
vala perde-se ainda muito tempo em função da
necessidade de execução de diversas etapas, tais
como a retirada da pavimentação, a escavação e
escoramento da vala, o bombeamento/rebaixamento do nível d’água, o reaterro, a compactação
e a reposição do pavimento (Motta et al., 2017).

custo monetário do produto em si enquanto bem

A terminologia “Métodos Não Destrutivos” aplica-se à operação de instalação subterrânea de
dutos por meio de diversas metodologias, evitando rompimento de calçadas, ruas e estradas,

insatisfação da população afetada e outros (De-
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dos não Destrutivos (MND) se configuram como
uma alternativa para a execução de novas instalações ou ainda para reabilitar/substituir dutos,
tubos e cabos subterrâneos utilizando métodos
que diminuem ou eliminam a necessidade de escavações características dos métodos tradicionais (Najafi et al., 2005; Abraham et al., 2002).
Um dos fatores relevantes para a utilização da
metodologia de MND é justamente a diminuição
terísticos do método de abertura de valas (Rodrigues, 2016).
Muitos desses impactos geram custos indiretos,
geralmente pouco tangíveis, como por exemplo
os custos sociais a eles inerentes. Esses custos
dizem respeito a itens não diretamente ligados à
obra propriamente dita, como escavação, escoramento, assentamento, reaterro e recomposição de pavimento, sendo esses últimos apropriados nos custos diretos da referida intervenção.
Segundo Campos (1996), na linguagem econômica o custo social expressa os sacrifícios impostos à sociedade para que o processo produtivo se concretize. A população é onerada pelo
de consumo, assim como pelos encargos decorrentes dos descartes de resíduos e seus impactos
no meio ambiente. No caso da abertura de vala
_que implica na necessidade de remoção e recomposição do pavimento_, esses custos sociais
são representados por impactos indiretos (tais
como danos a utilidades adjacentes) bem como
pelos transtornos gerados pelas interdições para
viabilizar o assentamento da canalização sob a
via, como perdas para os negócios e comércio,
zotti, 2008). Por apresentarem alguns aspectos
pouco tangíveis, alguns desses custos só podem
ser quantificados de maneira estimada.
21
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Por proporcionarem uma execução mais rápida,
em alguns casos os MND podem reduzir os custos sociais, e essa vantagem pode se refletir diretamente na diminuição do custo global da obra
(Motta et al., 2017).
Há atualmente diversos exemplos de redes sendo executadas por MND, tanto para pequenos
diâmetros – é o caso de ligações domiciliares
de água em PEAD e de redes de distribuição de
gás – como para grandes diâmetros, tendo como
exemplo clássico o assentamento de coletores
tronco do Programa de Despoluição da Baía de
Guanabara (PDBG) no RJ, com DN de até 2.000
mm (https://www.cedae.com.br/despoluicao_baia_
guanabara, acesso em 08/01/2017).
Diversas empresas que trabalham no segmento de assentamento e instalação de redes vêm
optando crescentemente pela aplicação dessa
tecnologia. Em uma primeira análise, os custos
de construção podem se apresentar geralmente
mais elevados do que os custos com assentamento por meio de abertura de valas contínuas,
mas, por outro lado, a metodologia não destrutiva pode dispor de vantagens, tais como a precisão e a redução de prazos na execução da obra
e ainda a não interrupção das vias de trânsito na
área/frente de trabalho.
Segundo Motta et al. (2017) e Rodrigues (2016),
em determinados casos, além de viabilizar obras
que pelos métodos tradicionais, como o de vala
a céu aberto, seriam praticamente impossíveis, o
custo de execução por MND vem gradativamente
ficando mais competitivo no mercado, a partir de
aspectos como diminuição do tempo de interdição, rapidez na execução da inserção dos tubos e
de sua mínima área de recapeamento do asfalto,
minimizando o impacto dessas obras nas vias e
áreas públicas. Além disso, os custos vêm se reduzindo em função da maior disseminação e aplicação/aperfeiçoamento da referida metodologia.
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2 OBJETIVO
O presente estudo tem como objetivo principal
abordar a utilização dos métodos disponíveis
para a implantação e a substituição de dutos/canalizações subterrâneas em obras de saneamento (redes coletoras), apresentando algumas das
principais metodologias de MND.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Com base em um estudo de caso, o estudo objetiva realizar uma comparação expedita entre
duas das principais tecnologias de MND (PIPE
BURSTING e HDD) e o método tradicional de vala
a céu aberto, agregando-se a essa avaliação os
custos denominados como custos sociais ou indiretos, além dos custos diretos convencionais,
quais sejam, aqueles referentes à construção e
assentamento das redes propriamente ditas.

4 METODOLOGIA
Primeiramente são apresentadas as diversas alternativas de MND, caracterizando-as e citando
suas vantagens e desvantagens em relação aos
métodos tradicionais (vala a céu aberto). Em sequência, realiza-se um estudo de caso, onde são
analisados de forma comparativa os custos de
execução e substituição de coletores de esgotamento sanitário, utilizando tanto a metodologia
convencional (vala) como MND.
Para o método de abertura de vala são adotadas
como premissas as profundidades médias de vala
de 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m e 4,0 m, tendo sido
utilizada largura de vala variável, de acordo com
o diâmetro da tubulação e dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma da NBR 12266/92,
e considerando-se ainda uma escavação em solo
não rochoso.
Para os outros métodos avaliados (MND), são utilizadas como base as mesmas profundidades e
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 20-35 | Ed. Esp. Mar 2020
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considerada a execução em terreno com tipo de
solo sem interferência, também em solo sem material rochoso. No desenvolvimento da pesquisa
são adotados/detalhados dois tipos de básicos
de metodologia não destrutiva: o HDD (Horizontal Directional Drilling) ou perfuração direcional
para implantação de redes novas e o PIPE BURSTING ou substituição por arrebentamento para
substituição de rede existente.
A faixa de diâmetros considerada varia de 150
a 400 mm. No cálculo dos custos referentes aos
métodos não destrutivos adota-se uma tubulação
em PEAD com SDR 17, sendo esse material usualmente empregado devido às suas características
adequadas aos esforços necessários para a inserção da tubulação. Sua resistência ao atrito lateral
do solo sobre a tubulação a ser utilizada e a junção
entre um tubo e outro é bem superior à dos tubos
de PVC, evitando, portanto, que os tubos se desprendam durante a “puxada” da tubulação.
No caso do método tradicional de abertura de
vala, os tubos de PVC para redes de esgoto (EB644/NBR-7362 da ABNT) são de longe os mais
utilizados para diâmetros até 250 mm. Acima
dessa faixa (diâmetros de 350 e 400 mm), são
empregados tubos de concreto armado (NBR –
8890/03).
Sendo assim, esses materiais são adotados na
compilação dos custos no caso do método de
abertura de vala. Para a comparação entre as
duas metodologias, toma-se como base no cálculo dos custos referentes ao método tradicional
o diâmetro nominal (DN) de tubulação correspondente em PEAD.
Enquanto o tubo junta elástica, ponta e bolsa
(de PVC ou concreto) é instalado basicamente
com o auxílio de alavancas e as conexões são
executadas por meio de anéis de borracha e argamassa de areia e cimento, respectivamente, o
assentamento do tubo de PEAD ocorre por meio
da execução de solda de termofusão ou com a
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utilização de luvas de eletrofusão, devendo ser
respeitados os tempos para aquecimento e resfriamento da solda.
Os tubos são comercializados em distintos comprimentos. Enquanto os de PVC são fornecidos em
varas de 6 m e os de concreto em tubos de 2 m, as
canalizações de PEAD acima de 160 mm são confeccionadas em barras com 6 ou 12 m de extensão.
Especificamente em relação ao tempo de instalação da canalização, considerou-se que tanto
as vantagens como as desvantagens das duas
metodologias se equivalem, e dessa forma esse
aspecto foi relegado a um plano secundário na
presente comparação.
Em ambos os métodos é adotada uma extensão
média de execução de 100 metros de canalização, por se tratar de uma extensão facilmente
obtida em uma “puxada” de tubo pelo método
HDD nos diâmetros comparados. Além disso,
essa é considerada uma distância média comumente encontrada em casos que envolvam a
transposição de obstáculos como rios, canais,
ferrovias e outros.
Os custos diretos se referem aos itens de construção, como escoramento, esgotamento de
valas, fornecimento e assentamento dos tubos
propriamente ditos e demais custos inerentes à
implantação da rede coletora.
O orçamento é calculado a partir da quantificação dos serviços, adotando-se a tabela de preços
EMOP – RJ, de maio/2017, como base para os preços unitários. Adicionalmente, para o preço dos
serviços especiais referentes ao MND, são utilizadas as cotações de mercado, por meio de consulta
a uma empreiteira. Em todos os orçamentos são
considerados os custos, incluindo o BDI.
Já os custos sociais ou indiretos são calculados
com base na metodologia desenvolvida por Dezotti (2008), tanto no que se refere ao método de
abertura de vala como no método não destruti23
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vo, usando como base os mesmos critérios e cenários. São eles:
• Interrupção ao tráfego veicular
• Danos à rodovia e pavimento
• Danos às utilidades adjacentes
• Danos às estruturas adjacentes
• Barulho e vibração; segurança dos pedestres
• Perdas para negócios e comércios
• Danos às estradas utilizadas com desvios
• Segurança local e pública

Segundo Najafi (2016; 2004), os parâmetros que
influenciam a produtividade de assentamento
podem ser divididos em quatro grupos:
• Condições do solo;
• Condições do projeto;
• Condições do empreiteiro;
• Condições das máquinas.
Tais parâmetros não são os únicos, mas eles tendem a ser comuns a todos os projetos de MND,
além de possuírem um maior impacto sobre a
produtividade.

• Insatisfação dos cidadãos
• Impactos ambientais.
Para o método de abertura de vala, foram utilizados os custos relacionados à interdição de duas
faixas de rolamento, enquanto para o método
não destrutivo foi considerada a interdição de
apenas uma faixa de rolamento. Para o cálculo
de interdição foi considerado um período de 40
horas. Como critério para assentamento da rede
a céu aberto foi adotada uma produção diária de
25 metros em 10 horas de trabalho, sendo necessários 4 dias para a execução do assentamento dos 100 metros de rede convencionados. Para
o MND foi considerada uma produção diária de
100 metros, portanto com um dia de duração.

24

5 METODOLOGIAS NÃO DESTRUTIVAS PARA
IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÕES
A utilização dos métodos não destrutivos (MND)
pode ser dividida basicamente em três categorias:
a) reabilitação e recuperação de redes; b) substituição in loco, como por exemplo, o PIPE BURSTING
(Figs. 1 e 2); e c) instalação de novas redes, como é
o caso do HDD e SHIELD (Figs. 3 e 4).
O método PIPE BURSTING aproveita o espaço de
canalização existente para aumentar o furo e inserir uma nova tubulação, rompendo-se a antiga.
Já o HDD e o SHIELD são técnicas de construção/
assentamento de rede por meio de uma perfuração inteiramente nova no solo.
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Figuras 1 e 2 – Execução do Método PIPE BURSTING e sua chegada da tubulação ao poço de visita de jusante

Fontes: http://www.tttechnologies.com/methods/pipe-bursting/ e Construtora Medeiros Carvalho de Almeida

Figuras 3 e 4 – Execução do Método HDD e chegada da tubulação PEAD onde será construído o poço de desague

Fontes: http://www.vermeer.com.au/equipment/utility-installation/horizontal-directional-drills-utility/ e Construtora Medeiros Carvalho de Almeida

Figura 5 e 6 – Poço de cravação para perfuração com o método SHIELD

Fonte:http://www.enotec.com.br/mnd.htm
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Para execução dos serviços utilizando MND é
necessário que seja preliminarmente realizado
em campo o levantamento cadastral das diversas interferências que possam existir ao longo
do percurso da tubulação a ser executada, assim
como o tipo de solo no local de implantação. O
detalhamento do plano de furo deve ser realizado
da forma mais embasada possível, a fim de evitar maiores imprevistos na execução/perfuração
propriamente dita (ABRATT, 2007; Bennet et al.,
2004). Nos casos de substituição utilizando o espaço já disponível pela existência de uma tubulação antiga (PIPE BURSTING), esses imprevistos
são minimizados.
Os Métodos Não Destrutivos – MND necessitam
de máquinas especiais para a execução da perfuração que ocorre no subsolo de forma horizontal,
entre dois poços de serviço _um de entrada e outro de saída_ por onde passarão os tubos. Desta
forma, não é necessário escavar, escorar, esgotar
e realizar outros serviços inerentes ao método
tradicional de abertura de vala ao longo de toda
a extensão do solo por onde passará a tubulação.

6 RESULTADOS
A comparação entre os custos de implantação
de uma tubulação utilizando a metodologia de

vala aberta e os métodos não destrutivos é apresentada a seguir, na forma de tabelas e gráficos,
tanto para execução de redes novas (Método
HDD) como para a substituição de redes existentes (inservíveis e/ou a serem remanejadas) (Método PIPE BURSTING).

6.1 Custos diretos
Como já citado, os custos diretos se referem aos
itens de construção, como escavação, escoramento, esgotamento de valas, fornecimento e
assentamento dos tubos propriamente ditos,
além dos demais custos de implantação/assentamento de redes.
O orçamento foi elaborado a partir da quantificação dos serviços, adotando-se um BDI de 16%,
valor usual para esse tipo de serviço.
A Tabela 1, a seguir, apresenta os custos totais
diretos em reais para assentamento de rede pelo
método convencional (execução por abertura de
vala), para diâmetros variando entre 150 e 400
mm e profundidades de 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5
m e 4,0 m, considerando uma extensão de 100,0
m de rede. O orçamento foi feito com base na
Tabela EMOP de Maio de 2017.

Tabela 1 – Custos diretos para execução do método (convencional) por abertura de vala.
Método
Construtivo

DE (mm)

Extensão (m)

Abertura de Vala

150
200
250
300
400

100

(R$)
H=2,0 m
63.837,9
68.874,0
81.150,4
88.030,2
97.401,8

(R$)
H=2,5 m
91.005,0
99.935,1
113.276,3
120.092,2
132.754,1

(R$)
H=3,0 m
105.696,1
111.628,5
125.752,2
132.568,1
147.577,7

(R$)
H=3,5 m
120.160,1
126.711,7
142.073,9
148.889,8
167.614,4

(R$)
H=4,0 m
133.360,7
140.425,8
156.815,1
163.631,0
185.436,8

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Tabela 2, a seguir, apresenta os custos totais diretos em reais para execução de rede pelo Método
Não Destrutivo HDD, para os diâmetros variando
entre 160 e 400 mm, e profundidades de 2,0 m,
2,5 m, 3,0 m, 3,5 m e 4,0 m, considerando-se um
26

trecho base de 100,0 m de rede. O orçamento foi
feito com base na Tabela EMOP de Maio de 2017.
Alguns itens não disponíveis nessa base de preços
foram cotados junto à empresa DRACHMA, empreiteira especializada neste tipo de serviço.
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Tabela 2 - Custos diretos para execução de rede pelo método não destrutivo - HDD.
Método
Construtivo

DE (mm)

Extensão (m)

HDD

160
225
280
355
400

100

(R$)
H=2,0 m
66.568,5
93.094,2
116.230,4
152.633,6
174.687,5

(R$)
H=2,5 m
68.481,7
95.007,4
118.143,6
154.546,7
176.600,6

(R$)
H=3,0 m
70.717,6
97.243,3
120.379,5
156.782,6
178.836,5

(R$)
H=3,5 m
81.707,3
112.115,5
138.538,0
179.421,0
204.163,8

(R$)
H=4,0 m
83.856,9
114.265,1
140.687,6
181.570,6
206.313,4

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Tabela 3, a seguir, apresenta os custos totais
diretos em reais para execução (substituição) de
rede coletora pelo método PIPE BURSTING, para
os diâmetros variando de 160 a 400 mm, e profundidades de 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m e 4,0 m,
considerando um trecho de 100,0 m de rede.

Também nesse caso o orçamento foi feito com
base na Tabela EMOP, de Maio de 2017. Alguns
itens não disponíveis nessa base de preços foram
cotados junto à empresa DRACHMA, empreiteira
especializada neste tipo de serviço.

Tabela 3 - Custos diretos para substituição de rede pelo método não destrutivo – PIPE BURSTING.
Método
Construtivo

DE (mm)

Extensão (m)

PIPE
BURSTING

160
225
280
355
400

100

(R$)
H=2,0 m
40.741,1
59.500,6
76.065,4
103.507,6
120.184,9

(R$)
H=2,5 m
41.873,9
60.633,4
77.198,2
104.640,3
121.317,6

(R$)
H=3,0 m
43.006,6
61.766,1
78.330,9
105.773,0
122.450,3

(R$)
H=3,5 m
44.139,3
62.898,8
79.463,6
106.905,8
123.583,1

(R$)
H=4,0 m
45.272,0
64.031,6
80.596,4
108.038,5
124.715,8

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2 Custos Indiretos (Sociais e Ambientais)
A Tabela 4, a seguir, apresenta os custos indiretos (sociais e ambientais) referentes ao método
de abertura de vala, no qual se prevê a interdição

de duas faixas de rolamento e tempo total de interdição de 40 horas. Foram adotados distintos
tempos parciais para cinco faixas de razão/vazão
de tráfego ora consideradas.

Tabela 4 - Custos indiretos para interdição de duas faixas (Abertura de vala)
Vol. Tráfego (veículos/h)
2392
4784
7176
9568
11960
TOTAL

Tempo (h)
2,5
4
18,5
7
8
40

Custos indiretos (R$/h)
41,36
301,91
850,96
949,92
1.039,97
-

Total (R$)
103,40
1.207,64
15.317,28
6.649,44
8.319,76
31.597,52

Fonte: Baseado em Dezotti (2008).
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No presente estudo foi adotado como critério
para assentamento da rede por MND uma produção diária de 100,0 metros, sendo necessário
um dia para o término do assentamento de rede

e um período total de 10 horas de interdição de
apenas uma faixa de rolamento, sem contar a
mobilização e desmobilização (Tabela 5).

Tabela 5 - Custos indiretos para interdição de uma faixa (MND – HDD e PIPE BURSTING)
Vol. Tráfego (veículos/h)
2392
4784
7176
9568
11960
TOTAL

Tempo (h)
1
1
4,5
1,5
2
10

Custos indiretos (R$/h)
41,36
301,91
850,96
949,92
1.039,97
-

Total (R$)
41,36
301,91
3.829,32
1.424,88
2.079,94
7.677,41

Fonte: Baseado em Dezotti (2008).

Por terem sido utilizados no cálculo dos custos
diretos os preços dos serviços baseados na tabela EMOP de maio de 2017, os custos indiretos
calculados com base em Dezotti (2008) foram

atualizados, utilizando o índice da família EMOP
05.100 (índice de construção civil), considerando
a variação encontrada no período entre os meses
de julho de 2008 a maio de 2017 (Tabela 6).

Tabela 6 – Variação do Índice EMOP 05.100 (período de julho de 2008 a maio de 2017).
Método Construtivo
Abertura de Vala
MND

ÍNDICE EMOP
05.100
JUL/2008
I0
2.798
2.798

ÍNDICE EMOP
05.100
MAI/2017
I1
4.841
4.841

I1/I0 - 1
73,01%
73,01%

Custos indiretos
(Sociais e
ambientais)
2008
31.597,52
7.677,41

Custos indiretos
(Sociais e
ambientais)
2017
54.666,86
13.282,68

Fonte: Elaborado pelos autores

6.3 Custos totais

pregados o método de execução tradicional de

A seguir é apresentada uma compilação dos dados obtidos pelos orçamentos realizados, considerando os custos diretos, indiretos (Tabelas
7 a 9) e totais (Tabelas 10 e 11), quando em-

abertura de vala e os métodos não destrutivos
(MND) elencados (HDD e PIPE BURSTING), para
as profundidades e os diâmetros adotados por
essa pesquisa.

Tabela 7 – Custos indiretos e diretos para execução de rede pelo método por abertura de vala.
Método
Construtivo

DN (mm)

Custos
Indiretos (R$)

Abertura de
Vala

150
200
250
300
400

54.666,9

Diretos
(R$)
H=2,0m
63.837,9
68.874,0
81.150,4
88.030,2
97.401,8

Diretos
(R$)
H=2,5 m
91.005,0
99.935,1
113.276,3
120.092,2
132.754,1

Diretos
(R$)
H=3,0 m
105.696,1
111.628,5
125.752,2
132.568,1
147.577,7

Diretos
(R$)
H=3,5 m
120.160,1
126.711,7
142.073,9
148.889,8
167.614,4

Diretos
(R$)
H=4,0 m
133.360,7
140.425,8
156.815,1
163.631,0
185.436,8

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 8 – Custos indiretos e diretos para execução de rede pelo método não destrutivo HDD.
Método
Construtivo

DE (mm)

Custos
Indiretos (R$)

HDD

160
225
280
355
400

13.282,7

Diretos
(R$)
H=2,0m
66.568,5
93.094,2
116.230,4
152.633, 6
174.687,5

Diretos
(R$)
H=2,5 m
68.481,7
95.007,4
118.143,6
154.546,7
176.600,6

Diretos
(R$)
H=3,0 m
70.717,6
97.243,3
120.379,5
156.782,6
178.836,5

Diretos
(R$)
H=3,5 m
81.707,3
112.115,5
138.538,0
179.421,0
204.163,8

Diretos
(R$)
H=4,0 m
83.856,9
114.265,1
140.687,6
181.570,6
206.313,4

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 9 – Custos indiretos e diretos para execução (substituição) de rede pelo método não destrutivo PIPE BURSTING.
Método
Construtivo

DE (mm)

Custos
Indiretos (R$)

PIPE BURSTING

160
225
280
355
400

13.282,7

Diretos
(R$)
H=2,0m
54.023,8
72.783,3
89.348,1
116.790,2
133.467,6

Diretos
(R$)
H=2,5 m
55.156,5
73.916,1
90.480,9
117.923,0
134.600,3

Diretos
(R$)
H=3,0 m
56.289,3
75.048,8
91.613,6
119.055,7
135.733,0

Diretos
(R$)
H=3,5 m
57.422,0
76.181,5
92.746,3
120.188,4
136.865,8

Diretos
(R$)
H=4,0 m
58.554,7
77.314,2
93.879,0
121.321,2
137.998,5

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 10 – Custos totais (Diretos + Indiretos) referentes à execução de rede pelo método de vala aberta em
comparação com método não destrutivo HDD
Método
Construtivo

Abertura de
Vala

HDD

DN/DE (mm)
150
200
250
300
400
160
225
280
355
400

(R$)
H=2,0 m
118.504,8
123.540,9
135.817,2
142.697,0
152.068,6
79.851,2
106.376,9
129.513,1
165.916,2
187.970,2

(R$)
H=2,5 m
145.671,9
154.601,9
167.943,2
174.759,1
187.421,0
81.764,3
108.290,1
131.426,3
167.829,4
189.883,3

(R$)
H=3,0 m
160.363,0
166.295,3
180.419,1
187.235,0
202.244,6
84.000,2
110.526,0
133.662,1
170.065,3
192.119,2

(R$)
H=3,5 m
174.827,0
181.378,6
196.740,7
203.556,6
222.281,3
94.990,0
125.398,2
151.820,7
192.703,7
217.446,5

(R$)
H=4,0 m
188.027,5
195.092,7
211.481,9
218.297,8
240.103,7
97.139,6
127.547,8
153.970,3
194.853,3
219.596,1

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 11 - Custos totais (Diretos + Indiretos) referentes à execução de rede pelo método de abertura de vala em
comparação ao método não destrutivo PIPE BURSTING
Método
Construtivo

Abertura de
Vala

PIPE BURSTING

DN/DE (mm)
150
200
250
300
400
160
225
280
355
400

(R$)
H=2,0 m
118.504,8
123.540,9
135.817,2
142.697,0
152.068,6
54.023,8
72.783,3
89.348,1
116.790,2
133.467,6

(R$)
H=2,5 m
145.671,9
154.601,9
167.943,2
174.759,1
187.421,0
55.156,5
73.916,1
90.480,9
117.923,0
134.600,3

(R$)
H=3,0 m
160.363,0
166.295,3
180.419,1
187.235,0
202.244,6
56.289,3
75.048,8
91.613,6
119.055,7
135.733,0

(R$)
H=3,5 m
174.827,0
181.378,6
196.740,7
203.556,6
222.281,3
57.422,0
76.181,5
92.746,3
120.188,4
136.865,6

(R$)
H=4,0 m
188.027,5
195.092,7
211.481,9
218.297,8
240.103,7
58.554,7
77.314,2
93.879,0
121.321,2
137.998,5

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os Gráficos 1 a 5, a seguir, apresentam a evolução dos custos direto e total para implantação
de rede coletora pelo método de abertura de
vala em comparação aos não destrutivos (HDD

e PIPE BURSTING), considerando as distintas profundidades e diâmetros de canalização adotados
como premissas no presente trabalho, para uma
extensão padrão de 100,0 m de rede.

Gráfico 1 - Evolução dos custos diretos e totais para implantação de rede por abertura de vala em comparação com o
método não destrutivo HDD e PIPE BURSTING, para H=2,0 m

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 2 - Evolução dos custos diretos e totais para implantação de rede por abertura de vala em comparação com o
método não destrutivo HDD e PIPE BURSTING, para H=2,5 m

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Gráfico 3 – Evolução dos custos diretos e totais para implantação de rede por abertura de vala em comparação com o
método não destrutivo HDD e PIPE BURSTING para H=3,0 m

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 4 - Evolução dos custos diretos e totais para implantação de rede por abertura de vala em comparação com o
método não destrutivo HDD e PIPE BURSTING, para H=3,5 m

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Gráfico 5 - Evolução dos custos diretos e totais para implantação de rede por abertura de vala em comparação com o
método não destrutivo HDD e PIPEBURSTING, para H=4,0 m

Fonte: Elaborado pelos autores.

7 DISCUSSÃO
Com base na análise dos dados obtidos por
essa pesquisa, considerando-se a implantação
de redes novas, pode se concluir que na maior
parte dos casos avaliados o MND, notadamente
o HDD, possui custos de construção (custos diretos) ainda elevados em relação à metodologia
tradicional com abertura de vala, especialmente para os menores diâmetros e maiores profundidades ora considerados.
No assentamento de redes novas utilizando-se
o método não destrutivo HDD, considerando-se
apenas os custos diretos, essa metodologia se
apresenta vantajosa em relação à convencional
de vala para as profundidades de 3,0 m, 3,5 m
e 4,0 m e para os diâmetros de 160 mm a 280
mm. Quando na comparação são incluídos também os custos indiretos (sociais e ambientais), a
metodologia não destrutiva HDD passa ser vantajosa em quase todas as profundidades, com
exceção dos diâmetros de 355 e 400 mm, para
32

a profundidade de 2,0 m, e na profundidade de
2,5 m, para diâmetro de 400 mm.
Quanto ao emprego de PIPE BURSTING, se comparado ao método de execução de valas, considerando somente os custos diretos, ele se apresenta como economicamente vantajoso nas
seguintes situações: 1) profundidade de 2,0 m,
para o diâmetro de 160 mm; 2) para as profundidades de 2,5 m e DN 400 mm, 3) nas profundidades de 3,0 m, 3,5 m e 4,0 m em todos os diâmetros analisados.
Quando são também computados os custos indiretos (sociais e ambientais) das obras, o MND
PIPE BURSTING é o método mais vantajoso para
todos os casos analisados.
Deve ser ressaltado que grande parte da rede coletora de esgotos (rede secundária) é usualmente
executada nos diâmetros de 150, 200 e 250 mm.
Nesses diâmetros, e a partir da profundidade de
2,5 m, ambas as tecnologias MND são viáveis,
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mesmo se forem considerados apenas os custos
diretos (de construção).
Constata-se ainda que, em comparação com o
método tradicional, os custos de MND apresentam uma maior variação em função dos distintos diâmetros de rede, para todas as profundidades avaliadas.

8 CONCLUSÃO
Além de sua capacidade de redução na geração
de agravos socioambientais e nos custos a eles
inerentes, a utilização dos métodos não destrutivos (MND) pode representar uma alternativa
econômica para os métodos de instalação, reforma e reparo de tubulações e redes de esgotamento sanitário, quando comparados com o
método tradicional de escavação de vala a céu
aberto. A metodologia de MND vem sendo crescentemente aplicada inclusive em outros segmentos, como por exemplo, no assentamento de
redes de distribuição de gás.
Por outro lado, os custos de construção ainda
elevados dos MND se devem em parte à pequena
demanda por este tipo de serviço, se comparada
ao método tradicional de execução com abertura
de vala, esse largamente difundido. Prevê-se que
à medida que houver uma maior demanda por
execução de redes por meio dos métodos não
destrutivos (MND) pode ser esperada uma redução gradual dos seus custos, tornando-os, portanto, mais competitivos. Apesar de os custos diretos do método de abertura de vala ainda serem
inferiores em boa parte dos casos, ele apresenta
como desvantagem uma maior morosidade de
execução se comparado ao método não destrutivo (MND). Os MND podem se tornar mais vantajosos justamente em função dessa maior presteza de sua execução, que tem influência direta na
redução do prazo da obra, diminuindo concomitantemente o transtorno gerado por essas interRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 20-35 | Ed. Esp. Mar 2020

venções na vida da população. Há uma melhora
geral da situação do empreendimento, tanto
para pedestre quanto para os veículos, levando
assim a uma economia no custo total da obra,
por meio da diminuição dos custos indiretos. Os
custos indiretos (sociais) referentes aos métodos
não destrutivos são inferiores aos custos indiretos inerentes ao método tradicional de abertura
de vala. Apesar de normalmente não serem considerados no preço da obra, esses custos sociais
e ambientais (indiretos) podem se constituir em
um elemento de grande importância na definição do preço final (real) de um empreendimento.
A apropriação destes custos se torna ainda mais
difícil uma vez que os custos diretos referentes às
obras são pagos pelas prefeituras ou concessionárias responsáveis pela prestação do serviço; já
os custos sociais e ambientais normalmente não
são contabilizados e são pagos indiretamente
pela população afetada.
Se forem considerados, por exemplo, todos os
transtornos e prejuízos gerados pelas interdições, muitos dos quais não podem sequer ser
quantificados, os métodos não destrutivos podem se configurar como uma solução bastante
indicada. Isso é especialmente válido para a execução de redes em locais de grande movimentação, tanto de pedestres como de veículos, pois
haverá uma execução mais rápida, gerando menos transtornos.
Embora parte da economia apresentada pelos
MND se concentre nessa porção menos tangível
dos custos das obras de assentamento de canalizações, pode ser constatado pelo presente
estudo que para diâmetros menores e maiores
profundidades há viabilidade para aplicação dos
MND, mesmo quando comparados somente os
custos de assentamento (diretos).
Os MND se apresentam ainda como uma alternativa para obras que seriam inviáveis por abertura de vala, tais como travessias sobre rodovias,
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ferrovias, rios, assentamento de grandes troncos
coletores a grandes profundidades e outras situações similares.
Outra possível vantagem do MND em relação ao
método de abertura de vala é evitar o retrabalho
em relação aos serviços de fechamento de vala
e pavimentação, considerando a ocorrência frequente de recalque do pavimento na área de intervenção, no caso de abertura de vala.
Considerando as vantagens demonstradas em
relação à alternativa do emprego de PIPE BURSTING, na existência de uma tubulação em estado
precário de conservação ou mesmo que necessite
de remanejamento, essa opção deve ser prioritariamente avaliada para minimizar os custos de
execução de redes coletoras, troncos e emissários.
Porém é importante mencionar que a utilização
de metodologia não destrutiva (MND) é ainda limitada para alguns tipos de solo, como também
contraindicada para localidades muito afastadas
dos grandes centros, em função das dificuldades
relacionadas à logística e aos deslocamentos necessários. Para a execução por meio de MND são
necessários equipamentos especiais e um bom
conhecimento prévio do solo/terreno onde se dará
a intervenção. Existem também restrições quanto
à profundidade mínima para os diâmetros usualmente utilizados em coletores de esgoto, uma vez
que em alguns casos pode haver levantamento de
pavimento durante sua execução.
Cabe ainda ressaltar a necessidade de um maior
aprofundamento dos estudos em relação aos
custos mencionados/apresentados neste trabalho, especialmente os indiretos, pois existem
custos relacionados aos impactos socioambientais gerados pelas intervenções que são difíceis
de serem mensurados monetariamente. Esses
custos são de grande importância, pois podem
elevar bastante o custo final de uma obra, tornando inclusive o emprego de MND mais atraente/competitivo.
34

Mais estudos também se fazem necessários visando a um refinamento dos dados de entrada
em relação ao método de abertura de vala, considerando que a produtividade da obra pode variar
em função da profundidade da rede a ser executada, mas que no presente estudo foi adotada
como constante por questões de simplificação.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo a avaliação das cargas poluentes transportadas pelos principais corpos hídricos
inseridos no município de Maceió/AL. Para tanto, delimitaram-se como áreas de estudo as bacias hidrográficas
dos rios Meirim, Pratagy e Jacarecica e dos riachos do Silva e do Reginaldo. A metodologia consistiu na medição
de variáveis de qualidade das águas e das vazões dos rios e riachos, obtendo-se assim as cargas poluentes. Os
resultados alcançados indicaram que os corpos hídricos estudados apresentaram elevados valores médios de
cargas poluentes com relação aos seguintes constituintes de qualidade da água: sólidos totais, DBO5, DQO, coliformes totais e Escherichia coli. Tais resultados permitiram concluir que o comprometimento da qualidade das
águas superficiais dos corpos hídricos estudados se deve principalmente às características de uso e ocupação
do solo das bacias hidrográficas.
Palavras-chave: Qualidade da água. Bacias hidrográficas. Cargas poluentes.
Abstract
This work aims to evaluate the transportation of pollution at the main water bodies found at Maceió/AL. Therefore, the
study area was delimited as the watersheds of the Meirim river, Jacarecica river, Silva stream, and also the Reginaldo
stream. The methodology consisted in measuring the flow rate and water quality variables of the streams and rivers, obtaining, as result, the pollutant loads. The results achieved and the medium values of the pollutant loads pointed that the
studied water bodies have significant magnitude values concerning the following variables: Total solids, BOD5, COD, total
coliforms and Escherichia coli. These results led to the conclusion that the loss in surface water quality is a reaction mainly
of land use and occupation at the watersheds.
Keywords: Water quality. Watershed. Pollutant load.
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1 INTRODUÇÃO
O monitoramento da qualidade da água é o esforço em obter informações quantitativas e
qualitativas da água por meio de amostragem
estatística. Segundo Naime e Fagundes (2005),
o monitoramento ambiental é o procedimento
mais adequado para a correta gestão dos corpos
d’água, uma vez que é possível reconhecer o estado e as causas que atuam na sua qualidade. O
tipo de informação procurada depende dos objetivos da rede de monitoramento, e esses variam
desde a detecção de violações dos padrões de
qualidade do corpo d’água até a determinação
das tendências temporais da qualidade da água
(SANDERS et al., 1983).

quência mais visível desse aspecto, isso aliado à
maior geração de esgotos domésticos nos centros urbanos, fato que torna mais grave a poluição. O aumento da produção agrícola resulta em
uso mais intensivo de agrotóxicos e fertilizantes
que, de forma variada, alcança os corpos d’água,
em uma das facetas da poluição difusa (LIBÂNIO, 2010). Além disso, o sistema de drenagem
das águas pluviais em áreas urbanas é tido como
uma das principais fontes de degradação da qualidade das águas superficiais dos corpos hídricos
(U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
2000, apud HATT et al., 2004), uma vez que carreiam para rios/riachos poluentes acumulados
na superfície do solo.

A caracterização e o controle da qualidade das
águas superficiais são de grande importância em
qualquer localidade, sobretudo em regiões urbanizadas, sendo condição indispensável para o
desenvolvimento das populações, seja sob o aspecto socioeconômico ou para a obtenção e manutenção da qualidade de vida. Para Clausen &
Fugl (2010), a gestão dos recursos hídricos deve
ser um processo que promova o desenvolvimento coordenado, em relação à gestão das bacias
hidrográficas e a outros recursos relacionados,
para a sustentabilidade da vida e consequentemente o aumento do bem-estar socioeconômico.

A carga de determinado poluente é a sua quantificação expressa em termos de massa por unidade de tempo. Para Tucci (2005), a concentração
isolada não possui representatividade temporal
e espacial, visto que apresenta variações com a
alteração de vazão.

Segundo Abessa (2003), a degradação dos recursos hídricos, devido ao lançamento crescente
de efluentes domésticos e industriais nos rios e
córregos, constitui grande problema, principalmente em regiões metropolitanas. A falta de planejamento e o crescimento elevado das áreas urbanizadas têm gerado significativa preocupação
com a qualidade das águas superficiais urbanas.
O elevado crescimento populacional observado
nas últimas décadas é a maior causa da poluição
dos corpos d’água. Os impactos provocados pela
ocupação urbana e pelas atividades industriais,
agrícolas e pecuárias resumem-se na conseRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 36-51 | Ed. Esp. Mar 2020

O conhecimento das cargas poluentes é fundamental para compreender a deterioração da
qualidade da água nos corpos hídricos. De acordo com Littlewood e Marsh (2005), a avaliação
das cargas de constituintes na dinâmica da água
também é necessária para a gestão de sua qualidade, pois auxilia na compreensão da dinâmica
dos nutrientes e nos processos de mobilidade da
bacia hidrográfica, além de contribuir com a avaliação dos recursos hídricos.
No município de Maceió, assim como em outros
centros urbanos, é possível afirmar que o comprometimento da qualidade da água está associado principalmente à falta de infraestrutura
básica de saneamento (inexistência ou precariedade do sistema de coleta e destinação final
adequada dos sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e líquidos) e aos processos erosivos
e de assoreamento dos corpos hídricos. Desse
modo, tem-se que os corpos d’água inseridos
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nos limites territoriais do município são influenciados pelo aporte frequente de poluentes de
fontes difusas, proveniente principalmente dos
aglomerados urbanos.

qualitativos ocorridos no segundo semestre do
ano de 2015.

Neste sentido, a fim de avaliar a situação ambiental dos principais corpos hídricos inseridos
no município de Maceió, este trabalho teve como
objetivo determinar as cargas poluentes para
diferentes parâmetros de qualidade da água, a
partir de resultados obtidos por meio de monitoramento mensal dos aspectos quantitativos e

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
As áreas de estudo do presente trabalho compreendem as principais bacias hidrográficas inseridas parcialmente ou totalmente no município de Maceió/AL, identificadas na Fig. 1, seguida
de um diagnóstico sucinto.

Figura 1 - Localização das bacias estudadas.

2.1.1 Bacia hidrográfica do rio Meirim

possui uma área de drenagem de 264,7 km², for-

A bacia hidrográfica do rio Meirim está inserida

mada pelo rio Meirim e seus afluentes, dentre os

em parte dos municípios alagoanos de Maceió,

quais se destaca o riacho Saúde.

Messias, Flexeiras e ainda em uma pequena parcela de Murici. Possui cerca de 45 km de extensão e seu escoamento ocorre no sentido sudeste

O rio Meirim tem sua cabeceira a uma altitude
de aproximadamente 180 metros no interior do

até o seu deságue no Oceano Atlântico, entre

município de Messias. Trata-se de um rio pere-

os bairros de Pescaria e Ipioca, no município de

ne que banha região de intenso uso agrícola, na

Maceió. De acordo com Alagoas (2010), a bacia

qual predomina o plantio da cana de açúcar.
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2.1.2 Bacia hidrográfica do riacho do Silva
A bacia hidrográfica do riacho do Silva está inserida totalmente na zona urbana da cidade de Maceió, totalizando uma área de 10,13 km², abrangendo totalmente os bairros Petrópolis, Santo
Amaro e Chã da Jaqueira e parcialmente os bairros
Tabuleiro do Martins, Santa Amélia, Bebedouro,
Gruta de Lourdes, Pinheiro (SILVA, 2011).
De acordo com Silva (2011), essa bacia tem seu
baixo curso desenvolvendo-se na planície lagunar,
com baixa declividade e áreas alagadiças, o que
proporciona cheias frequentes nessa porção nos
períodos de chuvas intensas. Sua porção superior
tem feições características dos tabuleiros costeiros.
Em decorrência do elevado crescimento demográfico apresentado nas duas últimas décadas
no município de Maceió, a bacia hidrográfica do
riacho do Silva passou por uma grande transformação em sua paisagem. Todavia, ainda é possível observar em sua área de drenagem trechos
significativos com fragmentos de vegetação nativa. Isso ocorre em função da presença de duas
unidades de conservação ambiental, a saber:
Parque Municipal de Maceió e reserva do Ibama.

2.1.3 Bacia hidrográfica do riacho Reginaldo
A área que compreende a bacia hidrográfica do
riacho Reginaldo está totalmente inserida no município de Maceió. Segundo Vidal (2012), a bacia
drena uma área de 26,5 km², abrangendo total ou
parcialmente 18 bairros da capital alagoana.
O riacho Reginaldo, principal corpo hídrico da
bacia, tem durante o período seco sua perenidade garantida pelo lançamento de esgotos domésticos. Seus principais efluentes são pequenos e alguns estão canalizados, como os riachos
do Sapo e o Gulandim, na planície litorânea (NEVES et al., 2007).
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O percurso do riacho Reginaldo possui cerca de
90% do seu trajeto percorrendo vales encravados
entre tabuleiros, no qual predomina a ocupação
por população de baixa renda, que também habita as encostas de tabuleiros, sem infraestrutura
de saneamento básico (FERNANDES, 2006).
Segundo Holz (2010), a característica marcante
dessa bacia quanto ao uso e ocupação do solo é
a impermeabilização sem controle de todos os
tipos de ocupação.

2.1.4 Bacia hidrográfica do rio Jacarecica
A bacia hidrográfica do rio Jacarecica encontra-se totalmente inserida no município de
Maceió. De acordo com Peplau (2005), tratase de uma bacia hidrográfica relativamente
pequena, drenando uma área de aproximadamente 25,65 km². Sua topografia apresenta
elevadas declividades que favorecem o desenvolvimento de processos erosivos formadores
de vales profundos.
O processo de ocupação urbana desenfreado
tem desencadeado a substituição e a minimização da cobertura da vegetação natural responsável pela proteção do solo (LIMA; REIS,
2015). Apesar de bastante antropizada, ainda
é possível encontrar áreas com remanescentes
de vegetação nativa, principalmente na parte
baixa da bacia.
Com processos de degradação desde a nascente até a sua foz, observa-se a ocorrência de
ocupação não planejada, ocorrendo geralmente
disposição inadequada de esgoto doméstico in
natura e resíduos sólidos em toda sua extensão.
A erosão dos talvegues ocorre pela concentração do escoamento, em regiões de alta declividade, e pela falta de proteção das superfícies, o
que contribui para o assoreamento da foz (CABRAL, 2011).
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2.1.5 Bacia hidrográfica do rio Pratagy
De acordo com a base cartográfica das Regiões
Hidrográficas da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas
(SEMARH-AL), a bacia hidrográfica do rio Pratagy possui uma área de drenagem de 194,5 km²,
localizando-se nos municípios de Maceió, Rio
Largo e Messias.

Um fato considerado importante para a preservação ambiental da bacia hidrográfica foi a
criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do
Pratagy. A APA, com área de 133,69 km², abrange terras nos municípios de Messias, Rio Largo e
Maceió. Foi criada pelo Decreto nº 37.589/1998
com o objetivo de harmonização das atividades
com o equilíbrio ambiental do ecossistema da
bacia hidrográfica do rio Pratagy.

Seu curso d’água principal tem suas nascentes
na Zona da Mata alagoana, nas proximidades da
sede municipal de Messias e tem como principal
afluente o rio Messias, conhecido também como
rio do Meio (ALAGOAS, 2010). Trata-se de um
corpo hídrico perene, que é atualmente o principal manancial superficial que abastece a capital do Estado. Apesar desse fato, grande parte
de sua mata ciliar foi substituída pela de cana de
açúcar e por áreas de pastagem para a prática de
atividades pecuárias. Entretanto, ainda existem
áreas preservadas de Mata Atlântica que podem
ser encontradas nas bordas do tabuleiro.

2.2 Localização dos Pontos Amostrais
Para o monitoramento realizado neste trabalho,
foram escolhidos cinco pontos amostrais, identificados na Fig. 2, sendo cada uma das bacias hidrográficas contempladas com um único ponto
de monitoramento. Os critérios adotados para
as escolhas dos locais de monitoramento levaram em conta os padrões de ocupação (principalmente das áreas a montante), acessibilidade
(existência de estradas ou caminhos facilitando
o acesso às margens dos corpos d’água) e leitos
com seções transversais bem definidas.

Figura 2 - Identificação dos pontos de monitoramento.
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Os pontos amostrais estão situados nas seguintes coordenadas geográficas (sistema UTM, datum WGS84): riacho do Silva (8936862.03 m S;
196501.14 m E), riacho Reginaldo (8933729.85
m S; 200528.66 m E), rio Jacarecica (8936771.90
m S; 204614.27 m E), rio Pratagy (8946143.19 m
S; 203362.06 m E) e rio Meirim (8954913.84 m S;
200003.59 m E).

2.3 Monitoramento quali-quantitativo
O monitoramento foi realizado mensalmente por
meio da obtenção de informações quantitativas
(vazão) e qualitativas (variáveis físicas, químicas e microbiológicas). Foram realizadas cinco
campanhas de monitoramento, iniciadas em
agosto e concluídas em dezembro de 2015. Estas ocorreram nas seguintes datas: 18/08/2015,
22/09/2015, 21/10/2015, 25/11/2015 e
15/12/2015.
É importante salientar que no rio Meirim foram
realizadas apenas duas campanhas, tendo início no mês de novembro de 2015, ocorridas em
25/11/2015 e 15/12/2015.
O método utilizado para a determinação das vazões relacionou as velocidades instantâneas dos
corpos hídricos com as áreas das seções transversais, obtidas a partir da batimetria dos trechos selecionados. Desse modo, fez-se necessária a determinação dessas duas grandezas.
As velocidades foram obtidas por meio do medidor de fluxo Modelo FP111 da Global Water,
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equipamento fornecido pelo Laboratório de Hidráulica do Centro de Tecnologia da UFAL. Esse
equipamento determina a velocidade de escoamento por meio da rotação da hélice acoplada a
uma haste e a um leitor digital de LCD. Segundo o
fabricante, é recomendado para estudos de medições de vazão de esgotos, rios e córregos. Apesar de o medidor de fluxo fornecer a velocidade
média no canal, para uma melhor discretização
das áreas, elas foram divididas em seções.
O método de cálculo da vazão total na seção
transversal adotado foi o da Meia Seção, que
consiste em dividir a seção transversal em uma
série de verticais. Para corpos hídricos com larguras menores que 3,0 m, foram realizadas medições a cada 0,3 m, e para larguras superiores a
3,0 m, as medidas foram tomadas a cada 0,5 m.
Em cada vertical foram realizadas as medições
de velocidade segundo o método Simplificado
(tomando-se uma velocidade a 60% da superfície, para profundidades menores que 60,0 cm, e
para profundidades que variavam de 61,0 cm a
200,0 cm, dois pontos, um a 20% e outro a 80%
da superfície), obtendo-se uma velocidade média para a vertical. Essa velocidade é multiplicada pela área de influência da vertical correspondente, determinada como sendo o produto da
profundidade da vertical pela soma das semidistâncias das verticais adjacentes, como mostra a
Fig. 3. A vazão total é a soma das vazões parciais,
e a velocidade média do rio na seção é o valor da
vazão total dividido pela área da seção.
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Figura 3 - Ilustração do método da Meia Seção (SEFIONE, 2002).

Com relação aos aspectos qualitativos, foram
analisadas 10 (dez) variáveis com base nas características físico-químicas e microbiológicas das águas dos corpos hídricos estudados.
Em cada uma das campanhas foram coletadas
amostras das águas (uma para cada ponto de
monitoramento), que em seguida foram armazenadas em recipientes de polietileno devidamente ambientados e encaminhados ao laboratório
para obtenção das seguintes variáveis: demanda
bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST), fósforo
total (FT), nitrito, nitrato, nitrogênio total Kjel-

dahl (NTK), nitrogênio total (NT), coliformes totais (CT) e Escherichia coli (E. coli).
As análises foram realizadas no Laboratório de
Saneamento Ambiental (LSA), situado no Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) do Centro
de Tecnologia (CTEC) da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL). Visando à conservação das características físico-químicas e bacteriológicas,
as amostras coletadas foram mantidas devidamente refrigeradas até a chegada ao laboratório.
Os métodos utilizados nos procedimentos estão
indicados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Variáveis de qualidade da água com seus respectivos métodos/equipamentos utilizados
para as determinações.
VARIÁVEIS
DBO5 (mg/L)
DQO (mg/L)
Sólidos Totais – ST (mg/L)
Fósforo Total – FT (mg P-PO43-/L)
Nitrito (mg N-NO2-/L)
Nitrato (mg N-NO3-/L)
NTK (mg N-NH4+/L)
Nitrogênio Total – NT (mg/L)
Coliformes Totais – CT (UFC/100 mL)
Escherichia coli (UFC/100 mL)
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MÉTODOS/EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Manométrico – Aparelho BOD Oxidirect (Aqualiytic)
Digestão por dicromato em bloco digestor a 150oC –
(APHA, 1999)
Gravimétrico
Método do Ácido ascórbico após digestão com
persulfato – (APHA, 1999)
Colorimétrico da Diazotização – (APHA, 1999)
Determinação segundo MACKERETH et al. (1978)
Destilação e Titulação – (APHA, 1999)
NT = NTK + Nitrito + Nitrato (VON SPERLING, 2014)
Membrana filtrante - Chromocult® - Meio de cultura
desidratado em pad de celulose em placas de petri
estéril
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Com os dados de concentração e vazão de cada

𝑆𝑆𝑥𝑥 =

coleta, foi possível calcular as cargas instantâneas de cada variável de qualidade analisada.
As cargas poluentes foram quantificadas a

𝑆𝑆

√𝑛𝑛

(1)

tes considerados.

Onde:
S¯x: Erro padrão das médias amostrais;
S: Desvio padrão das amostras;
n: Tamanho da amostra.

2.4 Análise estatística

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As dispersões em torno dos valores observados

3.1 Vazão

partir do produto entre concentrações dos poluentes e vazões dos cursos d’água nos instan-

A identificação das estações secas e chuvosas
faz-se necessária para a avaliação dos resultados
obtidos de vazão instantânea. Dessa forma, a fim
de conhecer a sazonalidade da precipitação ocorrida durante o período de monitoramento, foram
compilados dados de precipitação diária ocorrida
no município de Maceió no ano de 2015, fornecidos pelo INPE/CPTEC pelo Programa de Monitoramento Climático da Região Nordeste (Proclima).

das variáveis de qualidade da água foram determinadas por meio dos erros padrão das médias
amostrais de cada corpo hídrico estudado, e em
seguida expostos na forma de tabelas.
O erro padrão é uma medida da precisão da média amostral calculada. É obtido dividindo-se o
desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho da
amostra, conforme Eq. 1:
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Figura 4 - Precipitação mensal ocorrida em 2015 no município de Maceió/AL (Proclima, 2016).
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Em destaque na Fig. 4 estão os meses em que
foram realizadas as campanhas (de agosto a dezembro). Avaliando-se a precipitação ocorrida
no ano de 2015 no município, observa-se que as
campanhas de monitoramento foram realizadas

em um período caracterizado por um baixo índice de precipitação.
Na Fig. 5 estão representados os comportamentos das vazões mensuradas ao longo do período
de monitoramento.

* Medida através de flutuador, devido à falha no equipamento; NM – Não medida.

Figura 5 - Perfis das vazões instantâneas dos pontos monitorados.

De modo geral, observou-se que as maiores
vazões registradas em todos os corpos d’água
ocorreram no mês de agosto, coincidindo com o
mês de ocorrência dos maiores valores de precipitações no município de Maceió durante o período de estudo.
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3.2 Variáveis de qualidade da água
As características qualitativas dos corpos d’água
estudados no presente trabalho estão apresentadas na Tabela 2, assim como os valores médios
e os erros padrão de cada variável analisada.
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Rio Meirim

Rio Pratagy

Rio Jacarecica

Riacho Reginaldo

Riacho do Silva

Tabela 2 - Variáveis de qualidade da água obtidas entre os meses de agosto e dezembro de 2015.
PARÂMETRO

DBO5

DQO

ST

FT

Nitrito

Nitrato

NTK

NT

UNIDADE

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
ERRO PADRÃO
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
ERRO PADRÃO
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
ERRO PADRÃO
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
ERRO PADRÃO
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
ERRO PADRÃO

164,0
214,0
96,0
110,0
146,0
26,99
230,0
112,0
181,0
175,0
174,5
24,2
32,0
37,0
27,0
40,0
34,0
2,86
32,0
28,0
33,0
27,0
30,0
1,47
90,0
110,0
100,0
10,0

216,1
271,6
248,7
188,4
231,2
18,26
281,9
238,0
237,4
252,4
252,4
10,42
121,0
160,5
152,0
111,8
136,3
11,78
96,2
87,4
187,1
85,5
114,0
24,48
213,5
208,4
211,0
2,55

426,0
480,0
322,0
398,0
406,5
32,9
620,0
598,0
624,0
592,0
608,5
7,9
294,0
240,0
276,0
288,0
274,5
12,1
180,0
138,0
184,0
172,0
168,5
10,5
246,0
154,0
200,0
46,0

0,240
0,190
0,362
0,468
0,315
0,05
4,08
5,03
4,11
5,64
4,71
0,37
0,212
0,241
0,566
0,453
0,368
0,09
0,138
0,110
0,080
0,115
0,11
0,01
0,221
0,298
0,2595
0,04

0,5698
0,6349
0,3504
0,5326
0,5219
0,07
0,0309
0,0834
0,0335
0,023
0,0427
0,04
0,1781
0,2972
0,145
0,1269
0,1868
0,05
0,0026
0,0025
0,0021
0,0038
0,0028
0,01
0,0067
0,0076
0,0072
0,0005

1,59
1,43
1,66
1,36
1,51
0,061
0,2102
0,1915
0,3487
0,2238
0,2436
0,014
0,1725
0,3658
0,1659
0,1486
0,2182
0,038
0,1505
0,1720
0,1185
0,1184
0,1399
0,0004
0,1738
0,1817
0,1778
0,0004

4,45
3,82
5,08
4,45
0,3637
6,36
7,63
4,50
6,16
0,9242
3,18
5,08
3,81
4,02
0,5588
0,636
0,636
0,636
0,636
0,0
0,636
1,910
1,27
0,63

6,52
5,84
6,97
6,44
0,3284
6,63
8,00
4,70
6,44
0,9542
3,84
5,40
4,09
4,44
0,4837
0,81
0,76
0,76
0,78
0,0167
0,816
2,090
1,45
0,637

CT
UFC/100
mL
1,00x105
1,53x107
8,30x104
6,20x104
3,50x104
8,66x104
1,98x104
4,80x107
3,00x107
2,40x107
1,60x107
2,95x107
6,80x106
1,00x105
3,00x105
7,00x105
7,90x104
2,95x105
1,44x105
2,00x104
1,20x104
9,00x103
1,30x104
2,40x104
1,56x104
2,77x103
1,63x104
1,30x105
7,32x104
5,69x104

E. coli
UFC/100
mL
7,00x105
1,30x104
5,00x103
6,00x103
3,00x103
1,45x105
1,39x105
6,00x106
6,00x106
9,00x106
8,00x106
7,25x106
7,50x105
2,00x103
9,00x103
1,00x104
6,00x103
6,75x103
1,88x103
3,00x104
(*)1
(*)1
2,00x103
1,00x103
1,10x104
9,50x103
6,00x102
1,00x103
8,00x102
2,00x102

(*)1 Nas campanhas realizadas no rio Pratagy nos dias 22/09/2015 e 21/10/2015 não foram detectadas UFC da bactéria E. coli, entretanto em função das
condições já descritas do corpo d’água, assim como a partir da análise dos resultados obtidos nas demais campanhas, optou-se por desconsiderar tais resultados. Dessa forma, para o rio em questão, foram considerados os resultados da variável E. coli obtidos em apenas três campanhas.

De acordo com Metcalf & Eddy (2003), os valores
típicos encontrados de DBO5 em um esgoto forte se aproximam de 300 mg/L, um esgoto médio
de 200 mg/L e em um esgoto fraco de 100 mg/L.
No que se refere à DQO, os valores tipicamente
encontrados em esgotos variam entre 250 mg/L
(esgoto fraco) e 1000 mg/L (esgoto forte). Já para
esgoto médio, geralmente se identificam concentrações próximas a 500 mg/L.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 36-51 | Ed. Esp. Mar 2020

Analisando os valores de DBO5, observa-se que o
riacho Reginaldo e o riacho do Silva apresentaram as maiores concentrações médias do período,
174,5 mg/L e 146 mg/L, nessa ordem. É possível
notar ainda que esses corpos d’água apresentaram os maiores valores de erros padrão dos dados
amostrais. As concentrações observadas em ambos os corpos d’água indicam grande quantidade
de matéria orgânica em suas águas, que são pro-
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venientes de atividades antrópicas presentes nos
entornos dessas bacias hidrográficas.
Considerando as disposições constantes na Resolução Conama nº 357/05, que estabelece que
corpos hídricos de água doce pertencentes à
classe 2 devem possuir uma concentração máxima de 5 mg/L de DBO5, as amostras coletadas nos
rios Jacarecica e Pratagy indicaram as menores
concentrações médias do parâmetro, 34 mg/L
e 30 mg/L, respectivamente. Essas concentrações são indicadoras de quantidades acentuadas
de matéria orgânica nas águas, sendo oriundas
principalmente de fontes difusas de lançamento
de esgotos domésticos.
O rio Meirim, por sua vez, possuiu no período
monitorado uma concentração intermediária
de DBO5 (quando comparado aos demais corpos
d’água), apresentando um valor de 100 mg/L.
Apesar de estar inserido em uma área rural, que
supostamente estaria menos suscetível a lançamentos de esgotos domésticos, o ponto de monitoramento encontra-se nas proximidades de
uma usina de processamento de cana de açúcar.
Fato esse que pode possuir alguma relação com as
concentrações observadas do parâmetro, uma vez
que os efluentes gerados nesse tipo de indústria
são caracterizados por altas cargas orgânicas.
Analogamente, a quantidade de matéria orgânica encontrada nos corpos hídricos estudados
em termos de DBO5, os riachos Reginaldo e Silva,
assim como o rio Meirim, apresentam as maiores
concentrações de matéria orgânica em função
da DQO, exibindo respectivamente os seguintes
valores: 252,4 mg/L, 231,2 mg/L e 211,0 mg/L.
Quanto aos rios Jacarecica e Pratagy, estes apresentaram concentrações de DQO médias de
114,0 mg/L e 136,3 mg/L, nessa ordem. Entretanto, foi no rio Pratagy que se observou o maior
erro padrão em torno dos dados obtidos.
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Os valores médios obtidos da única variável física de qualidade da água analisada, sólidos totais,
indicaram elevadas concentrações nas águas do
riacho Reginaldo (608,5 mg/L), concentrações intermediárias no riacho do Silva (406,5 mg/L) e no
rio Jacarecica (274,5 mg/L) e pequenas concentrações nas águas dos rios Pratagy (168,5 mg/L)
e Meirim (200,0 mg/L). Os valores de ST encontrados em águas superficiais podem ser influenciados de forma positiva ou negativa por aspectos naturais e antrópicos. Essa assertiva pode ser
exemplificada a partir dos resultados observados
no riacho Reginaldo nos rios Pratagy e Meirim,
onde foi constatado os valores máximo e mínimos
mais extremos dos corpos d’água estudados.
Conhecendo-se as características das bacias hidrográficas, pode-se inferir que os elevados valores observados nas águas do riacho Reginaldo
são ocasionados a partir das atividades antrópicas que ocorrem na área de drenagem desse corpo d’água, influenciando negativamente a qualidade de sua água.
Já nos rios Pratagy e Meirim, em função de os
pontos amostrais estarem inseridos em áreas
rurais com cobertura de solo caracterizado por
cultivo de cana de açúcar, pastagem ou ainda
trechos com vegetação nativa preservada, responsáveis por evitar a exposição e lixiviação dos
solos, a variável é influenciada de forma positiva. Fernandes et al. (2011) observaram que uma
pastagem bem manejada oferece benefícios de
proteção ao solo e não aumenta a quantidade de
sólidos totais na água, situação evidenciada no
entorno de ambos os pontos de monitoramento.
Essa afirmação também pode ser estendida para
a prática da monocultura, sendo necessário salientar que o período de coleta das amostras não
coincidiu com colheita da cana de açúcar, fase
em que se observa o desnudamento do solo.
O nitrogênio e o fósforo, chamados de macronutrientes, constituem-se como os principais
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nutrientes para os processos biológicos. Quando
descarregados em excesso em águas naturais,
podem conduzir um enriquecimento no meio
aquático, tornando-o mais fértil, a ponto de
desenvolver a eutrofização do corpo hídrico. As
concentrações mais significantes com relação
aos valores médios de nitrogênio total foram observadas nos riachos do Silva e Reginaldo (ambos
com 6,44 mg/L) e no rio Jacarecica (4,44 mg/L).
Buscando subsídios para uma análise acerca do
estágio da poluição, foram analisadas nesses
corpos hídricos as formas predominantes do nitrogênio, e observou-se uma predominância nas
concentrações de NTK (nitrogênio orgânico +
amônia), condição encontrada em corpos d’água
que sofreram uma poluição recente, ou seja, o
poluente foi introduzido nas proximidades dos
pontos amostrais e possivelmente ocasionada
por esgotos domésticos de origem fisiológica.
Os três corpos hídricos mencionados anteriormente também apresentaram as maiores concentrações médias da variável fósforo total,
e corroboram a análise sobre a influência das
atividades humanas nas referidas bacias hidrográficas, especialmente no entorno dos pontos
amostrais. Deve ser destacado que a concentração média observada no riacho Reginaldo (4,71
mg/L) foi consideravelmente superior aos demais
corpos hídricos analisados. Resultado condizente
com a péssima situação sanitária observada nas
ocupações presentes nas margens do riacho.
Com relação aos valores obtidos para as variáveis
microbiológicas monitoradas (coliformes totais e
Escherichia coli), observou-se a presença desses
microrganismos em todos os rios/riachos. Os coliformes totais agregam espécies de origem não
exclusivamente fecal, podendo ocorrer natural-
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mente em matrizes ambientais como solo, água
e plantas (BRASIL, 2005). Já as bactérias do gênero E. coli são encontradas exclusivamente no
trato intestinal do homem e dos animais homeotérmicos (OKURA; SIQUEIRA, 2005).
Os valores obtidos por meio do indicador Escherichia coli apontam que nenhum corpo hídrico
estudado encontra-se livre de contaminação fecal, seja de origem humana ou animal. As maiores concentrações das bactérias pertencentes ao
grupo foram encontradas nas amostras coletadas nos corpos hídricos cujos pontos amostrais
estão situados em área urbana, a saber: riacho
do Silva, riacho Reginaldo e rio Jacarecica. Esses
resultados condizem com o trabalho desenvolvido por Souza e Gastaldini (2014), onde foi observado que os pontos amostrais sob influência da
urbanização apresentam maiores concentrações
desses microrganismos em suas águas superficiais. Por outro lado, as amostras coletadas na
bacia hidrográfica do rio Pratagy (inserida em
uma zona predominantemente rural) também
indicaram valores consideráveis nessas variáveis,
e podem ter sofrido influência das atividades pecuárias desenvolvidas na região.

3.3 Cargas poluentes
Na Tabela 3 constam os valores das cargas de
DBO5, DQO, sólidos totais (ST), fósforo total
(FT), nitrito, nitrato, NTK, nitrogênio total (NT),
coliformes totais (CT) e Escherichia coli, calculadas para as cinco campanhas de monitoramento em cada um dos corpos d’água analisados. Ressalta-se que, devido à ausência de
informações, de concentração ou de vazão, não
foi possível a obtenção da carga poluente de alguns parâmetros em determinadas campanhas.
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Rio Meirim

Rio Pratagy

Rio Jacarecica

Riacho Reginaldo

Riacho do Silva

Tabela 3 - Cargas poluentes encontradas nos corpos hídricos estudados.
CARGA
POLUENTE
UNIDADE
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA
18/08/2015
22/09/2015
21/10/2015
25/11/2015
15/12/2015
MÉDIA

DBO5

DQO

ST

FT

Nitrito

Nitrato

NTK

NT

CT

E. coli

kg/h
NM
31,88
38,52
21,77
17,03
27,30
NM
28,15
4,44
12,38
27,09
18,01
NM
43,08
33,03
23,81
41,90
35,46
NM
154,37
140,11
158,00
117,61
142,52
NM
NM
NM
225,18
189,29
207,23

kg/h
NM
42,0
48,89
56,41
29,16
44,12
NM
34,5
9,42
16,24
39,07
24,81
NM
162,91
143,29
134,06
117,12
139,35
NM
463,97
437,35
896,03
372,31
542,41
NM
NM
NM
534,18
358,61
446,4

kg/h
NM
82,81
86,40
73,03
61,61
75,96
NM
75,89
23,68
42,68
91,64
58,47
NM
395,84
214,27
243,43
301,71
288,81
NM
868,32
690,55
880,99
749,23
797,27
NM
NM
NM
615,49
265,00
440,25

kg/h
NM
0,047
0,034
0,082
0,072
0,059
NM
0,499
0,199
0,28
0,867
0,461
NM
0,285
0,215
0,499
0,476
0,369
NM
0,666
0,550
0,383
0,501
0,525
NM
NM
NM
0,553
0,513
0,533

kg/h
NM
0,111
0,114
0,079
0,082
0,097
NM
0,004
0,003
0,002
0,004
0,002
NM
0,24
0,265
0,128
0,291
0,231
NM
0,013
0,013
0,01
0,017
0,013
NM
NM
NM
0,017
0,013
0,015

kg/h
NM
0,309
0,257
0,376
0,211
0,288
NM
0,026
0,008
0,024
0,035
0,023
NM
0,232
0,327
0,146
0,156
0,215
NM
0,726
0,861
0,567
0,516
0,667
NM
NM
NM
0,435
0,313
0,374

kg/h
NM
NM
0,801
0,866
0,786
0,818
NM
NM
0,252
0,522
0,697
0,49
NM
NM
2,839
4,481
3,991
3,770
NM
NM
3,183
3,045
2,77
2,999
NM
NM
NM
1,591
3,287
2,439

kg/h
NM
NM
1,17
1,32
1,08
1,19
NM
NM
0,263
0,547
0,728
0,512
NM
NM
3,428
4,763
4,285
4,159
NM
NM
4,053
3,625
3,302
3,660
NM
NM
NM
2,042
3,596
2,819

UFC/h
3,46x1011
2,97x1011
1,49x1011
1,41x1011
5,42x1010
1,97x1011
NM
5,88x1013
1,19x1013
1,64x1013
2,48x1013
2,80x1013
NM
1,35x1012
2,68x1012
6,17x1012
8,28x1012
2,76x1012
1,35x1012
5,79x1011
4,50x1011
6,22x1011
1,05x1012
8,10x1011
NM
NM
NM
4,08x1011
2,24x1012
1,32x1012

UFC/h
2,42x1012
2,53x1010
9,00x109
1,36x1010
4,64x109
1,94x1011
NM
7,34x1012
2,38x1012
6,16x1012
1,24x1012
7,07x1012
NM
2,69x1010
8,04x1010
8,82x1010
6,29x1010
6,46x1010
2,03x1012
ND
ND
9,58x1010
4,36x1010
4,34x1011
NM
NM
NM
1,50x1010
1,72x1010
1,61x1010

ND – Não detectado; NM – Não medido (concentração ou vazão).

Foram encontradas nas águas do riacho do Silva
elevados valores de cargas de coliformes totais e
de Escherichia coli, resultando nos valores médios
de 1,97x1011 UFC/h e 1,94x1011 UFC/h, respectivamente. Destacam-se ainda os altos teores encontrados de matéria orgânica, retratados indiretamente em termos de DBO5 e DQO, chegando
a cerca de 27,30 kg/h e 44,12 kg/h, nessa ordem.
As cargas encontradas nessas variáveis são indicadoras de atividades antrópicas no entorno
dessa bacia hidrográfica.
Com relação aos valores encontrados das cargas
de sólidos totais, estes podem ser decorrentes da
combinação de processos antrópicos e naturais
(carreamento de sedimentos de suas margens),
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conforme evidenciado por Silva (2011). O valor
médio da carga obtido para essa variável no período monitorado foi de 75,96 kg/h.
Os nutrientes fósforo e nitrogênio (esse último
avaliado nas formas de nitrito, nitrato, NTK e nitrogênio total) apresentaram baixos valores de
cargas quando comparadas às demais variáveis
analisadas. Os pequenos valores das cargas encontradas de fósforo podem ser justificados pela
ausência de fontes de lançamento situadas imediatamente a montante do local de coleta, bem
como pelas possíveis diluições ocasionadas por
nascentes ou contribuição do escoamento subterrâneo, visto que o local de monitoramento situa-se em um Parque Municipal. Tal explanação
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pode ser corroborada em função das cargas encontradas de nitrato, que remete a uma poluição
mais antiga.
No riacho Reginaldo, observa-se que apesar de
esse corpo hídrico ter apresentado o menor valor
médio de vazão instantânea obtido no horizonte temporal do estudo, nele foram identificados
os maiores valores de carga poluente de coliformes totais e E. coli, cerca de 2,80x1013 UFC/h e
7,07x1012 UFC/h, respectivamente. Esses resultados são reflexos da péssima condição sanitária
presente, principalmente nas áreas próximas ao
seu curso d’água.
A carga orgânica avaliada em termos da DBO5 foi
de 18,01 kg/h; já a medida em função da DQO,
foi de 24,81 kg/h. Quanto aos demais nutrientes,
eles apresentaram as seguintes cargas médias:
0,002 kg/h (nitrito), 0,023 kg/h (nitrato), 0,490
kg/h (NTK), 0,512 kg/h (nitrogênio total) e 0,461
kg/h (fósforo total). Por fim, o valor médio obtido
para sólidos totais foi de 58,47 kg/h.
No rio Jacarecica, nota-se que assim como nos
corpos hídricos supracitados, também foram
identificadas em suas águas elevadas cargas das
variáveis microbiológicas coliformes totais e Escherichia coli, de modo a resultarem respectivamente nos valores médios de 2,76x1012 UFC/h e
6,46x1010 UFC/h.
A matéria orgânica carbonácea média encontrada em termos de DQO foi próxima de 140,0
kg/h; já a DBO5 chegou à ordem de 35,0 kg/h. Os
demais nutrientes (nitrito, nitrato, NTK, nitrogênio total e fósforo total) apresentaram respectivamente os seguintes valores médios de cargas:
0,231 kg/h, 0,215 kg/h, 3,770 kg/h, 4,159 kg/h e
0,369 kg/h.
O rio Pratagy apresentou as maiores vazões em
todo o período de estudo, e os valores das cargas
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obtidas de algumas variáveis apresentaram ordens de grandeza ligeiramente superiores às dos
demais rios/riachos estudados, observados de
forma mais acentuada nas variáveis DBO5, DQO
e sólidos totais.
Com relação à carga dos sólidos totais, essa apresentou um valor médio bem superior aos demais
corpos d’água estudados, cerca de 800,0 kg/h. A
carga de DBO5 chegou à ordem de 140,0 kg/h, e a
carga de matéria orgânica em termos de DQO foi
de 542,41 kg/h. Os nutrientes fósforo e nitrogênio (avaliado nas formas de nitrito, nitrato, NTK e
nitrogênio total) apresentaram baixos valores de
cargas, cerca de 0,50 kg/h de fósforo total, 0,013
kg/h de nitrito, 0,667 kg/h de nitrato, 2,999 kg/h
de NTK e 3,66 kg/h de NT.
Por fim, as cargas de coliformes totais e E. coli
encontradas no rio Pratagy foram respectivamente, 8,10x1011 UFC/h e 4,34x1011 UFC/h.
Quanto ao rio Meirim, assim como os demais
corpos d’água analisados, as cargas de nutrientes nesses corpos hídricos não apresentaram
valores elevados. Em termos de nitrito, nitrato,
nitrogênio total Kjeldahl e nitrogênio total, as
cargas médias obtidas foram: 0,015 kg/h, 0,374
kg/h, 2,439 kg/h e 2,819 kg/h, respectivamente.
O fósforo, por sua vez, apresentou um valor médio de 0,533 kg/h. Os valores médios aproximados obtidos da matéria orgânica carbonácea em
termos de DBO5 e DQO foram, respectivamente,
de 207,0 kg/h e 446,0 kg/h.
Com relação à carga média de sólidos totais
(cerca de 440,0 kg/h), essa apresentou um valor
elevado quando comparada à média dos demais
corpos hídricos. As cargas médias obtidas em
função das variáveis microbiológicas resultaram
nos seguintes valores: 1,32x1012 UFC/h (coliformes totais) e 1,61x1010 UFC/h (Escherichia coli).
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4 CONCLUSÕES
Os resultados das cargas poluidoras obtidos nos
cinco corpos hídricos estudados indicaram elevados valores de sólidos totais, coliformes totais,
Escherichia coli, DBO5 e DQO. Com relação às cargas de nutrientes, avaliadas nas formas de nitrito, nitrato, NTK, nitrogênio total e fósforo total,
foram observados pequenos valores em função
das concentrações tipicamente encontradas
dessas variáveis em corpos hídricos não submetidos a atividades antrópicas de forma significativa, a exemplo dos rios Jacarecica, Pratagy e
Meirim, que possuem grande parte de suas áreas
de drenagem em regiões não urbanizadas, ou
ainda devido às pequenas vazões instantâneas
registradas nos riachos do Silva e do Reginaldo
durante o período de acompanhamento.
Em especial, nos riachos Reginaldo e do Silva,
apesar de apresentarem as menores vazões durante o período de análise, foram identificadas
elevadas cargas de variáveis indicadoras de atividades antrópicas, a exemplo da E. coli, coliformes totais e fósforo. Os resultados são reflexos
das péssimas condições sanitárias presentes em
suas bacias hidrográficas.
É importante destacar que as informações obtidas no presente trabalho ocorreram na estação
seca. Possivelmente os valores das cargas observadas sofrem um incremento significativo no
período chuvoso em decorrência da conversão
da precipitação pluviométrica em vazão e, ainda,
em função do carreamento de poluentes para os
leitos dos corpos d’água.

de forma ineficiente), bem como a partir do lançamento de efluentes de atividades agropecuárias. Esses fatores contribuem para a degradação e a redução da qualidade de suas águas. Ao
ponto que, nos riachos do Silva e Reginaldo, algumas concentrações médias das variáveis estudadas apresentaram valores similares aos encontrados em esgotos in natura, como é o caso
das concentrações de DBO5, DQO, coliformes
totais e E.coli, condizentes com o grau elevado
de ocupação desordenada.
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Resumo
O estudo tem o objetivo de minimizar as distâncias percorridas pelo caminhão de coleta e de transporte dos resíduos
sólidos urbanos pelos responsáveis por realizar a coleta de lixo, que devem percorrer todas as ruas (arcos) do bairro
Centro, no município do Crato/CE, apresentando um modelo de otimização para a melhoria do gerenciamento de
coleta e transporte de resíduos sólidos. Para a realização desta pesquisa, foram consideradas as rotas dos caminhões
de coleta convencional, que é realizada em dias e horários alternados da semana, pré-estabelecidos pela equipe de
trabalho. Para isso, a empresa utiliza dois caminhões compactadores homogêneos (cada um com capacidade entre
9 a 12 toneladas). O processo heurístico do estudo de caso será desenvolvido pelo Problema do Carteiro Chinês Não
Orientado, que possui como característica fazer o emparelhamento de nós de um grafo não direcionado. Conclui-se
que as rotas otimizadas permitem verificar que uma redução de 10% na distância total percorrida pode proporcionar
uma economia de R$ 34.000,00/mês referente a gastos de manutenção e combustíveis dos veículos.
Palavras-chave: Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos. Análise crítica de rotas. Problema do Carteiro Chinês.
Otimização.
Abstract
The study has the objective of minimizing the distances travelled by the collection truck and the transportation
of solid urban waste by those responsible for collecting garbage, which must cover all the streets (arches) of the
Centro district in the municipality of Crato/CE, introducing an optimization model for improving the management
of solid waste collection and transportation. In order to carry out this research, the conventional collection truck
routes were considered, which are performed on alternate days and times of the week, pre-established by the work
team. For this, the company uses two homogeneous compactor trucks (each one with capacity between 9 to 12
tons). The heuristic process of the case study will be developed by the Unmanned Chinese Postman Problem, which
has the characteristic of pairing nodes of an uncorrected graph. It is concluded that the optimized routes allow to
verify that a reduction of 10% in the total distance travelled can provide savings of R$ 34.000,00 / month referring
to maintenance and fuel costs of the vehicles.
Keywords: Collection of Urban Solid Waste. Critical route analysis. Chinese Postman’s Problem. Optimization.
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1 INTRODUÇÃO
A coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um
serviço público prestado pela prefeitura de quase todas as cidades brasileiras. De acordo com os
dados da Abrelpe (2017), o total de RSU gerados
no Brasil aumentou cerca de 1,3% entre os anos
de 2014 e 2015. Isto é, passou de 78,6 milhões
de toneladas para 79,9 milhões de toneladas, de
modo que, no mesmo período, a população cresceu 0,8% e o Produto Interno Bruto (PIB) retraiu
3,8%. Ainda segundo a Abrelpe, esse aumento da
natalidade e o consumo de materiais descartáveis são os dois principais fatores para o aumento da geração de RSU.
Em alguns municípios que possuem aterros sanitários, estes se situam bem distantes dos centros urbanos. Desse modo, o serviço passa a ser
realizado em algumas etapas que, em geral,
compreendem: a coleta domiciliar, o transbordo,
o tratamento numa estação apropriadamente
localizada, e o transporte para o destino final.
Nesse aspecto, há uma complexidade, e consequentes gastos que envolvem este serviço. Em
alguns outros municípios, os resíduos coletados
pelos caminhões têm como destino final, após a
rota realizada, o lixão.
Portanto, com a aplicação da modelagem CPP
(Problema do Carteiro Chinês), tendo como proposta a minimização do percurso, há uma economia financeira significativa que não se restringe
somente ao bairro em estudo, mas também para
a prefeitura e para a empresa que faz a coleta
convencional, a qual terá a minimização das rotas percorridas pela equipe de trabalho, em relação ao tempo de duração da coleta dos resíduos
sólidos e limpeza dos espaços públicos. Assim,
com a minimização, poderá contabilizar menores
gastos com o combustível, o desgaste do veículo
e a mão de obra.
O sistema de coleta de RSU apresenta complexidade, importância e custo, sendo esta uma tareRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 52-64 | Ed. Esp. Mar 2020

fa essencial da Administração Pública (BARROS,
1999). Contudo, na maioria das vezes, a preocupação da administração municipal está somente em afastar os RSU da fonte geradora, não se
importando, necessariamente, com uma destinação final sanitariamente adequada. Isso em
virtude da ausência de dados e informações contundentes que especifiquem e caracterizem os
resíduos sólidos municipais e possibilitem uma
gestão eficiente deles (SILVA, 2014).
A problemática relacionada à roteirização periódica em arcos capacitados consiste na teoria dos
grafos. Segundo Ore (1990), essa teoria surgiu
devido ao anseio de Euler em resolver o problema
da ponte de Königsberg. Assad e Golden (1995)
consideram que Euler identificou a origem da
teoria dos grafos com o clássico problema das
sete pontes que atravessam o Rio Pregel em Königsberg, publicado por ele em 1736.
De acordo com Deluqui (1998), a otimização do
processo de coleta de resíduos sólidos urbanos
deve buscar a máxima satisfação da população
com a prestação de serviços, por meio da adequada consideração dos aspectos de qualidade,
custos, atendimento e proteção à saúde pública.
Sendo assim, é fundamental que se estabeleça
um controle operacional dos serviços prestados
que permita a avaliação dos mesmos.
O estudo tem como objetivo minimizar as distâncias percorridas pelo caminhão de coleta e de
transporte dos resíduos sólidos urbanos quanto às distâncias percorridas pelos responsáveis
pela limpeza de rua, que devem percorrer todas
as ruas (arcos) do bairro Centro, no município do
Crato/CE.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Os problemas acerca da “otimização de redes”
incluem aplicações tradicionais. Ou seja, trata-se de encontrar a maneira mais eficiente de
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relacionar diversas localidades, direta ou indiretamente, encontrando o caminho mais curto entre dois nós e propondo o fluxo máximo em uma
rede (os nós conectados por ramificações) de
modo que satisfaça os requisitos de suprimentos
e a demanda em diferentes locais, programando
as atividades de um determinado projeto.
Alguns pesquisadores, como Colin, Cipparrone
e Shimizu (1999), Cunha (2000) e Paes (2004),
revelam que quando se dispõe de uma “otimização de rotas” consideram-se os ganhos que
se obtém com a redução do custo de transporte,
além da satisfação do usuário que irá desfrutar
de uma categoria de serviço bem mais eficiente.
Uma rede consiste basicamente em um conjunto
de nós conectados por arcos (ou ramos). Seguindo uma notação em rede, tem-se: (N, A), onde N
é o conjunto de nós e A é o conjunto de arcos. Um
arco é orientado ou dirigido se ele permitir um
fluxo positivo em uma direção, e um fluxo zero na
direção oposta. Desse modo, uma rede orientada
é aquela na qual todos os arcos são orientados.
Quanto ao caminho, trata-se de uma sequência
de arcos distintos que ligam dois nós passando
por outros nós, independentemente da direção
de fluxo em cada arco. Assim, um caminho forma

um ciclo ou um loop se for conectado um nó a si
mesmo, passando por outros nós.
Uma rede conectada é quando uma rede tem todos os pares de nós ligados por no mínimo um
caminho. Já uma árvore é uma rede conectada
sem ciclos, formada por um subconjunto de todos os nós e por uma árvore geradora que consiste em uma árvore que interliga todos os nós
da rede.
Assim sendo, a problemática das sete pontes
pode ser definida quando um determinado indivíduo é capaz de, a partir de um determinado
ponto, percorrer cada uma das sete pontes exatamente uma vez e voltar ao ponto de origem. A
questão é que o problema poderia ser resolvido
por tentativa e erro, porém Euler desenvolveu um
mecanismo mais decisivo correspondente a um
grafo qualquer (ASSAD; GOLDEN, 1995). Ou seja,
Euler conduziu o problema da seguinte forma:
considerando o questionamento de que se for
possível percorrer o diagrama a partir de qualquer um dos pontos A, B, C ou D, usando os arcos
apenas uma vez, e voltar ao ponto de início a solução é negativa, isto porque o grafo não contém
a trilha de Euler, e desse modo não há possibilidade de percorrer as sete pontes de uma única
vez voltando ao ponto de partida.

Figura 1: Caracterização das 7 pontes num Grafo por Euler

FONTE: GOMES et al. (2009), modificado pelo autor (2018).
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Cada “caminho fechado” que percorre todos os
arcos de um grafo somente uma vez foi denominado “caminho” ou “roteiro de Euler”. Um grafo
que consiste de um caminho fechado de Euler é
um grafo de Euler (NETTO, 2001).
Segundo Goldbarg e Luna (2000), o problema do
carteiro chinês é considerado um problema onde
um grafo G (N, A), cujos arcos (i, j) possuem um
comprimento não negativo, e se objetiva identificar um caminho de menor comprimento, onde
ele possa iniciar em algum vértice e passar por
todas as arestas, pelo menos uma vez, retornando ao vértice inicial. A problemática do carteiro
chinês divide-se conforme o tipo de orientação
a que se propõe resolver, sendo eles: os grafos
(também chamados de circuitos) direcionados,
os não direcionados e os mistos (GOLDBARG;
LUNA, 2000).
Alguns autores consideram que a roteirização
consiste em projetar um conjunto de rotas com
o propósito de minimizar custos no atendimento
de um grupo de clientes que estejam geograficamente dispersos, satisfazendo as restrições
operacionais (BRÄYSY et al., 2009; PILLAC et al.,
2012). No entanto, existem diferentes maneiras
de alcançar a redução de custos. Alguns autores
tratam da redução do tempo da rota (TEIXEIRA et
al., 2004); da redução das distâncias (DAS; BHATTACHARYYA, 2015; SANJEEVI; SHAHABUDEEN,
2016); da redução de tempo de espera e de
quantidade de veículos (QURESHI et al., 2009) ; e
da redução da quantidade de rotas e de distância
(RAMOS et al., 2013). Para outros pesquisadores,
como Brasileiro e Lacerda (2008) e Khan e Samadder (2016), a roteirização é otimizar conjuntamente a distância e tempo de rota.
De acordo com Deluqui (1998), a otimização do
processo de coleta de resíduos sólidos urbanos
deve buscar a máxima satisfação da população
com a prestação de serviços, por meio da adequada consideração dos aspectos de qualidade,
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 52-64 | Ed. Esp. Mar 2020

custos, atendimento e proteção à saúde pública.
Sendo assim, é fundamental que se estabeleça
um controle operacional dos serviços prestados
que permita a avaliação dos mesmos.
Para Kim et al. (2006), a minimização do número
de veículos e o tempo da rota compõem a roteirização, mas eles consideram ainda a capacidade
da rota, isto é, trabalham no processo de diminuição do número de cruzamentos entre as vias.
Problemas de roteirização de veículos (Vehicle Routing Problems - VRPs) são de natureza
combinatória e fazem parte de uma categoria
ampla de problemas de pesquisa operacional,
conhecida como problemas de otimização de
rede. Nessa categoria encontram-se problemas
clássicos, como problema de fluxo máximo, problema do caminho mínimo, problema de transporte, problema de designação (GOLDEN; BALL;
BODIN, 1981).
Para Cunha (1997), a roteirização de veículos,
embora não identificada nos dicionários de língua portuguesa, é uma maneira que vem sendo
empregada como equivalente ao inglês “routing”
(ou “routeing”), que aponta o processo para a determinação de um ou mais roteiros ou sequências de paradas a serem atendidos por veículos
de uma frota, que são visitados em pontos geograficamente dispersos, como em locais pré-determinados, mas que necessitam de atendimento (CUNHA, 2000).
O primeiro trabalho relacionado ao estado da
arte que trata da modelagem de problemas de
roteirização e programação de veículos e tribulações foi retratado por Bodin et al. (1983), que
ainda é referência no assunto, tendo em vista
que os problemas de roteirização podem ser do
tipo roteirização pura ou de roteirização e programação. Para problemas de roteirização pura,
as condicionantes temporais não são importantes para a definição dos roteiros e das sequências
de coletas e entregas, mas os aspectos espaciais
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da localização dos pontos a serem atendidos,
objetivando construir roteiros viáveis a um menor custo possível. Com relação aos problemas
de roteirização e programação, estes acontecem
em situações em que estão presentes restrições
de janelas de tempo (horário de atendimento) e
de precedência entre tarefas (coleta deve preceder a entrega e ambas devem estar alocadas ao
mesmo veículo).
Segundo Arelanes et al. (2007), as soluções que
resultam em rotas de menor custo, distância ou
tempo, devem partir de um, ou mais, depósitos
para certas quantidades de clientes, mas que estejam sujeitos a restrições adicionais (ARELANES
et al., 2007).
Para Goldbarg (2000), os problemas de roteamento, em geral, poderiam ser classificados em
duas grandes classes:
• Roteamento em Grafos e Roteamento de Veículos.
• Roteamento de Grafos, constituída pelas seguintes subclasses:
1) Problema de Roteamento de Nós (associados
aos ciclos Hamiltonianos);
2) Problemas de Roteamento de Arcos (associados aos ciclos Eulerianos).
Desse modo, as subclasses, apresentadas por
Goldbarg (2000), consideram que o problema de
coleta de resíduos sólidos se caracteriza como
um problema de roteamento de arcos, por necessitar da formação de um ciclo Euleriano em que
o caminhão de coleta deve passar por todos os
arcos uma única vez.
Hall e Partyka (2000) consideram que a roteirização são as decisões, os objetivos e as restrições.
Assim, tomar uma decisão consiste em atribuir
ao grupo de clientes as sequências e programações de visitas. Quanto aos objetivos, estabele-
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cem o nível de serviço que se deseja fornecer, e
as restrições seriam as limitações de recursos e
tempo impostas pelos atores envolvidos.
Para Ribeiro e Campos (2001), o problema da roteirização e do sequenciamento busca encontrar
uma rota de passagem pelos pontos em estudo
e uma programação de horários relacionada a
cada rota. Assim, deve-se encontrar a melhor sequência de passagem por uma série determinada
de pontos respeitando um determinado horário,
de modo que a sequência esteja apresentada de
forma gráfica ou por tabelas.
Segundo Daskin (1995), os modelos de roteirização abordam técnicas de definição do caminho ótimo (encontrar a rota ótima obedecendo
às restrições e minimizando distâncias e custos),
cobertura de vias (obter o caminho mínimo, de
modo que todas as vias sejam percorridas pelo
menos uma vez, caso típico do problema do Carteiro Chinês) e cobertura de nós (partir de um determinado ponto, visitar cada ponto da rede ao
menos uma vez e retornar ao ponto de origem,
problema do Caixeiro Viajante), uma vez que os
algoritmos de solução exigem um aperfeiçoamento contínuo agregando elementos que demonstrem as operações reais.
Bodin et al. (1983) e Dejax e Haouri (1991) fazem
uma tipologia dos problemas de roteirização,
onde apresentam um panorama com modelos.
Laporte (1992,1993) descreve em seus estudos
alguns métodos baseados em processos heurísticos de roteirização. Witucki, Dejax e Touati
(1994) construíram um sistema de tomada de
decisão definindo a metodologia nos planos estratégico, tático e operacional para solucionar
um problema de roteirização de veículos para
uma empresa de distribuição na área de produtos alimentícios congelados.
Alguns pesquisadores classificam a coleta de resíduos sólidos como mostrado no Quadro 1.
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Quadro 1: Caracterização das 7 pontes num Grafo por Euler
Esferas

Autores

Tipo

Coleta de resíduos urbanos

Brasileiro e Lacerda, 2008; Das e Bhattacharyya,
2015; Ghose et al., 2006; Hiramatsu et al.,
2009; Khan e Samadder, 2016; Kim et al., 2006;
Sanjeevi e Shahabudeen, 2016

Caracterizada pela coleta de todo
resíduo urbano

Coleta de resíduos recicláveis

Teixeira et al., 2004; Wilson e Williams, 2007

Coleta de resíduos orgânicos

Gredmaier et al., 2013

Dois tipos são destacados pela roteirização da
coleta de resíduos sólidos urbanos: de porta a
porta (BRASILEIRO; LACERDA, 2008; DAS; BHATTACHARYYA, 2015) e drop-off (TEIXEIRA et al.,
2004; KHAN; SAMADDER, 2016). Para a coleta
porta a porta, os resíduos ficam nas ruas e calçadas; nesse caso é necessário que o caminhão
passe por todas as ruas, proporcionando um
problema de rota em arco (RAMOS et al., 2013).
Já na coleta drop-off, há a presença de pontos
de entrega de fácil acesso para sejam levados
os resíduos, centrais que armazenam temporariamente os resíduos e que depois um veículo
coletor passa em todos os pontos e centrais de
entrega, tornando-o um problema de rota de nó
(RAMOS et al., 2013).
Gredmaier et al. (2013) comparam as duas formas de coleta de resíduos residenciais com um
resultado de consumo de combustível muito menor para a coleta drop-off. Da mesma maneira, a
coleta de resíduos comerciais também é dividida
em porta a porta (KIM et al., 2006; RAMOS et al.,
2013) e drop-off. Sanjeevi e Shahabudeen (2016)
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Normalmente vinculada a coleta de
plástico, papel, vidro e metal
Orgânicos

abordam a integração dos sistemas de coleta de
resíduos comerciais e residenciais por drop-off.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa realizada foi sobre a coleta dos resíduos sólidos no município do Crato, terceira cidade mais desenvolvida do estado do Ceará em
número de residentes e o 9º maior PIB do Estado
(IBGE, 2010). Tem uma população de 121.428
habitantes (100.937 na zona urbana e 20.525
na zona rural), distribuídos em uma área total de
1.176,467 km², com densidade demográfica de
94,05 hab./km².
Para a realização desta pesquisa, foram consideradas as rotas dos caminhões de coleta convencional no bairro Centro da Cidade (Fig. 2),
realizada diariamente e em horários alternados
da semana, pré-estabelecidos pela equipe de
trabalho. Para isso, a empresa utiliza dois caminhões compactadores (cada um com capacidade
entre 9 a 12 toneladas).
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Figura 2: Mapa do bairro Centro da cidade do Crato

Fonte: Prefeitura Municipal (2016).

Para o estudo, as ruas são de sentido duplo, sendo utilizado o algoritmo proposto PCC Misto, que
é transformado em um grafo dirigido antes do
início do algoritmo. A proposta do algoritmo é
de substituir cada aresta do grafo por dois arcos
opostamente dirigidos e o mesmo custo da aresta original. De modo que para cada aresta eij com
custo dij se criam dois arcos aij e aji com custo de.
Desse modo, a metodologia da pesquisa é a de
grafo misto, que, inicialmente, não foi euleriano. Assim, um circuito euleriano é encontrado
a partir da transformação do grafo G misto em
um grafo dirigido equivalente, depois gera um
grafo G’ que é a cópia de G, mas se removem os
vértices de grau par, em que o grafo G’ terá m
vértices. Depois se calculam as menores distâncias entre estes m vértices em G adicionando
arestas G’, de modo que cada aresta adicionada
58

tenha o custo igual à distância mínima, onde se
terá um grafo completo Km, em que se adiciona m/2 caminhos mínimos, como arestas ligando os vértices do emparelhamento no grafo G,
onde G passa a ser euleriano e se encontra um
circuito euleriano em G.
O processo heurístico do estudo de caso será desenvolvido para o Problema do Carteiro Chinês
Não Orientado, que possui como característica
fazer o emparelhamento de nós de um grafo não
direcionado.
A otimização da rota em estudo teve aplicação
da meta-heurística conhecida como Algoritmo
Genético (GOLDBERG; HOLLAND, 1988), que
busca a solução do problema do carteiro chinês
misto, em que as soluções encontradas com o algoritmo são comparadas com as soluções exatas
para as mesmas instâncias.
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O processo heurístico do estudo de caso será
desenvolvido para o Problema do Carteiro Chinês Não Orientado, que possui como característica fazer o emparelhamento de nós de um
grafo não direcionado.
Quanto à metodologia do estudo de caso, foi
utilizada a metaheurística GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure), que se destina
a solucionar o PCC em grafos mistos G = (V, A U
E), que são grafos formados por um conjunto de
arestas E (uma abstração de ruas de sentido duplo) e um conjunto de arcos A (uma abstração de
ruas de mão-única) e que apresentam modelos
em que a solução para resolver o PCC são grafos
NP-Completos, em que os algoritmos de eficiência polinomial não existem para uma solução.
A proposta do algoritmo baseado na metaheurística GRASP consiste em duas fases essenciais,
ou seja, fase de construção e fase de busca local.
A fase de construção representa uma orientação
para as arestas do grafo com o propósito de obter um grafo direcionado, usando um algoritmo
para resolver o Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM); desse modo, torna o grafo simétrico.
O passo a passo dessa construção ocorre quando
se inicia com uma relação de arestas não-orien-

tadas (U), que apresenta todas as arestas do grafo (U = E). A partir da identificação, uma aresta
é selecionada aleatoriamente e orientada. A formação do conjunto de arestas orientadas será
apresentada por Ed. Após essa etapa, a execução
d(v) será a diferença que ocorre entre o número de arcos e arestas orientadas que entram em
(v) e o número de arcos e arestas orientadas que
saem de v, isto é, d(v) = d(v) - d(v). A proposta é
que d(v) é considerado o grau do vértice v, onde
d(v)>0 mostrará que existe uma oferta no vértice v, d(v)<0 mostrará a existência de demanda,
e quando d(v)=0 mostrará que v representa um
vértice de passagem.
Com relação à função de avaliação gulosa w(i,j) de
uma aresta qualquer (i,j), descreve a conveniência
de orientá-la para que se aproxime o grafo de um
grafo simétrico, caso contrário o grafo pode se
tornar mais distante de um grafo simétrico.
Segundo Paes (2004), o valor de w(i,j) para determinada aresta (i,j) será o seu peso. Assim, ao se
considerar, por exemplo, uma aresta (i,j) tal que
d(i)=3 e d(j)= -4. A determinação mais apropriada
para (i, j) consiste de i para j, e não de j para i (Fig.
3). No entanto, no caso d(i)=2 e d(j)=2, não há um
sentido mais apropriado que outro, logo a orientação será aleatória.

Figura 3: Orientação de uma aresta fase de construção GRASP

Fonte: PAES ( 2004).
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Dessa maneira, a definição para a função w(i, j),
da aresta (i,j). No caso de um número positivo
muito pequeno, podem-se considerar os seguintes casos:
Caso 1: se d(i).d(j) > 0 então w(i,j) = -|d(i) + d(j)|.
Caso 2: se d(i).d(j) < 0 então w(i,j) = |d(i) - d(j)|.
Caso 3: se d(i)=0 e d(j)= 0 então w(i,j) = - e.
Caso 4: se d(i)=0 ou d(j)= 0 então w(i,j) = e.
Outro aspecto consiste que após os pesos w(i,
j) serem calculados, o conjunto U é organizado
em ordem decrescente de pesos w, e para cada
passo da fase de construção uma aresta é escolhida entre os elementos da relação restrita do
GRASP, em que se repete esse processo até que
todas as arestas sejam orientadas e o grafo Gs
seja simétrico.
A fase de busca local do estudo consiste na identificação em Gs se houver mais de dois pares de
arcos orientados em sentidos opostos, adjacentes aos mesmos vértices. No entanto, quando
existir excesso de pares, os mesmos devem ser
removidos, desse modo ocorrerá redução do
custo do percurso do carteiro, que não provocará
modificações nas características do grafo.
O problema de roteirização de veículos representa definir roteiros de veículos que minimizem o custo total de atendimento, cada um
dos quais iniciando e terminando no depósito
ou base dos veículos, assegurando, dessa forma, que cada ponto seja visitado exatamente
uma vez e que a demanda em qualquer rota não
exceda a capacidade do veículo que a atende
(LAPORTE et al., 2000).
O caminhão coletor passa por todos os pontos de
coleta de resíduos que estão situados nas ruas,
de modo que há mais de um ponto de coleta em
uma determinada rua, conforme o Quadro 2. A
Fig. 4 mostra a disposição das ruas em mapa.
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Quadro 2: Ruas do bairro Centro a serem percorridas
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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

R. ZACARIAS GONCALVES
R. MADRE ANA COUTO
TRAV. JUAZEIRO DO NORTE
R. ALMIRANTE ALEXANDRINO
R. MONS. ESMERALDO TEIXEIRA
R. PADRE FROTA
R. BARBARA DE ALENCAR
R. MONS. FRANCISCO ASSIS FEITOSA
R. JOSE DE ALENCAR
AV. DUQUE DE CAXIAS
R. PADRE SUCUPIRA
BECO PADRE LAURO
R. VICENTE LEMOS
TRAV. IDA BILHAR
R. RODOLFO TEOFILO
R. JOAO BACURAU
R. MONS. SOTTER
R. CORONEL SEGUNDO
R. RUI BARBOSA
R. DA PENHA
R. ARARIPE
AV. JOSE ALVES DE FIGUEIREDO
R. RATISBONA
R. NELSON ALENCAR
R. MONS. TAVARES
R. CURSINO BELEM
R. DR. JOAO PESSOA
R. MIGUEL LIMA VERDE
R. SENADOR POMPEU
R. TRISTAO GONCALVES
R. SANTOS DUMONT
R. JOSE CARVALHO
R. DOM PEDRO II
R. LOIOLA ALENCAR
R. AUGUSTO BACURAU
R. DOM QUINTINHO
R. JOSE MARROCOS
R. LEANDRO BEZERRA
R. SONIA
R. CORONEL TEOFILO SIQUEIRA
VILA SANTA HELENA
R. CORONEL LUIS TEIXEIRA
PRAÇA JUAREZ TÁVORA.
PRAÇA DA SÉ
PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS
R. BRUNO DE MENESES
R. CAROLINA SUCUPIRA
R. HERMENEGILDO FIRMEZA
R. GETÚLIO VARGAS
R. TEODORICO TELES
R. MONS. JOVINIANO BARRETO
R. CORONEL RAIMUNDO LOBO
R. ANDRÉ CARTAXO
PRAÇA FRANCISCO SÁ
R. HORÁCIO JACOME
R. SAGRADA FAMILIA
R. DESEMB. EDMILSON CRUZ NEVES
R. CORONEL ANTONIO LUIZ
R. CORONEL SIQUEIRA
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 4: Ruas do bairro do Centro dispostas em mapa

Fonte: Google Earth (2017).

A Fig. 5 apresenta o grafo após a animação do
percurso que foi tomado para resolver o problema. Trata-se de um grafo não euleriano, de
modo que será necessário realizar as devidas
operações para determinar um percurso ótimo
para o grafo.

4 RESULTADOS
Após o trajeto com o caminhão, a solução da rota
é composta por rotas ótimas, uma para cada viagem/dia. Cada rota realizada tem início na garagem, mas ela de fato se inicia na entrada do bairro (nó 1) e no término na saída do bairro (nó 140)

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 52-64 | Ed. Esp. Mar 2020

com destino ao lixão, que se encontra a aproximadamente 6 km de distância do nó número 36.
O grafo que constitui a rota pesquisada é composto por 140 nós e 270 arestas, que são percorridas
pelo caminhão de coleta de resíduos sólidos urbanos, perfazendo uma distância de 19.241m.
Todos os pontos de coleta foram visitados, e todo
o resíduo disposto coletado (por um único caminhão em cada dia e horário). Como não há balança na entrada do lixão, o quantitativo estimado de
coleta de RSU por viagem é igual à capacidade do
caminhão compactador.
Na Fig. 5 podem-se observar as rotas geradas pelo
caminhão no bairro Centro, por meio do grafo.
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Figura 5: Grafo Final do Estudo de Caso

O grafo possui todos os vértices e arestas coloridos, pois todos foram visitados durante o percurso do caminhão
de coleta dos RSU. Todavia, ao executar o algoritmo, foram obtidos os resultados mostrados no Quadro 3.
Quadro 3: Resultados
Tipo de PCC
Método de Resolução

Não Dirigido
Modelo de Programação Linear
{(3,46), (6,66), (7,8), (9,10), (13,14), (15,115), (16,17), (18,19), (20,21), (22,77),
(23,76), (23,133), (24,132), (24,129), (25,60), (25,130), (26,27), (27,28),
(29,140), (31,32), (33,34), (37,46), (42,43), (44,51), (45,49), (46,47), (48,49),
Arestas Duplicadas
(50,58), (52,55), (53,58), (70,71), (77,78), (78,79), (81,128), (82,83), (87,123),
(89,127), (93,94), (94,95), (97,126), (98,125), (99,118), (100,110), (104,124),
(106,124), (107,108), (109,124), (110,111), (112,113), (132,137), (133,134)}
Soma das Arestas Duplicadas 2.829
Número de Arestas do Grafo 270
Soma das Arestas do Grafo 21.168
Tempo de Execução (s)
0,018
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Os números representam os vértices e as arestas
que formam os arcos a serem atravessados pelo
veículo de coleta de resíduos sólidos no bairro
Centro, Município do Crato.
Quanto aos dados da distância atual da rota,
tem-se 36.680 metros, aproximadamente 40
km em um percurso realizado pelo caminhão de
coleta convencional de resíduos sólidos urbanos, enquanto a distância otimizada é de 19.241
metros, aproximadamente 20km. Assim, a economia entre a distância otimizada e a distância
atual é de aproximadamente 48%.
Fazendo uma simulação de valores, segue o seguinte raciocínio: considerando o preço médio
de venda do diesel por litro de R$ 4,02, segundo
a ANP (Agência Nacional de Petróleo), entre os
dias 20/05 a 26/05/2018, no município do Crato
tem-se:

5 CONCLUSÃO
O modelo do PCC, baseado no modelo de Edmonds (1973), constrói uma arborescência, em
que o circuito euleriano consiste em uma tarefa
trivial, embora com abordagem diferente de Euler. O resultado obtido é oriundo da associação
do trabalho de campo e do modelo do PCC; devido à limitação da quantidade de nós e arestas, o
modelo se tornou não-dirigido. Quanto às rotas
otimizadas, ao serem comparadas com as realizadas, proporcionam uma redução na distância
total percorrida pelo veículo, o que pode acarretar uma economia significativa. Assim, os resultados mostram a possibilidade de uma economia
aos cofres públicos, bem como ao meio ambiente
e ao Município como um todo.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.

Tabela 1: Simulação do Consumo de Combustível da
Rota Centro
Item

Atual

Otimizado

Rota (Km)
Consumo (Km/L)
Preço do Diesel dia (R$) *
Valor da rota dia (R$)
Valor da rota mês (R$) **
Valor da rota ano (R$) ***

36,68
4
4,02
589,81
17.694,30
215.280,65

19,24
4
4,02
309,38
9.281,40
112.923,70

* ANP; ** 30 dias; *** 365 dias
Fonte: Elaborado pela autora.
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Resumo
Este estudo teve como objetivo avaliar as condições de remoção de nitrogênio por meio do processo conhecido
como nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS) em um sistema de lodo ativado operado sob fluxo contínuo em escala real. O estudo foi desenvolvido na Estação de Tratamento de Esgoto da Sabesp ETE – Limoeiro,
localizada no município de Presidente Prudente/SP, Brasil. Para o controle do processo de NDS, o sistema de
fornecimento de ar foi otimizado e as principais variáveis de interesse foram monitoradas de forma online. Em
linhas gerais, pode-se concluir que o processo de lodo ativado operando com NDS resultou em boa eficiência na
remoção de nitrogênio do esgoto, aplicando-se idade do lodo na faixa de 12 dias, tempo de detenção hidráulico
médio de 16,6 horas e concentrações de oxigênio dissolvido nos reatores em torno de 0,5 mgO2.L-1. Os resultados demonstram que a nitrificação do esgoto ocorreu de forma eficiente, porém não completa, com residual
em torno de 3,8 mgN-NH3.L-1. Já os resultados de concentração de N-Nitrato no efluente do processo de lodo
ativado demonstraram a expressiva eficiência do processo de desnitrificação, resultando em concentrações
menores que 2,5 mgN-NO3.L-1. A otimização do sistema de aeração resultou em uma economia média de 34%
com o gasto de energia elétrica para aeração do sistema. De modo geral, o processo de NDS é uma alternativa a
ser considerada tanto nos estudos de concepção para a implantação de novas estações como na adaptação de
processos de lodos ativados existentes.
Palavras-chave: Remoção biológica de nitrogênio. Nitrificação e Desnitrificação Simultâneas (NDS). Lodos
ativados. Respirometria.
Abstract
This paper aimed to evaluate the nitrogen removal conditions through the process known as simultaneous nitrification and denitrification (SND) in an activated sludge system operated under continuous flow in real scale. The
study was developed at Sabesp ETE Sewage Treatment Plant, located in the city of Presidente Prudente/SP, Brazil. To
control SND process, the air supply system was optimized and the main variables of interest were monitored online.
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In general, it can be concluded that the sludge process enabled operating with SND resulted in good efficiency in removing sewage nitrogen, applying sludge age in the 12 day range and dissolved oxygen concentrations in the reactors around 0.5 mgO2.L-1. The results demonstrate that the sewage nitrification took place efficiently, however, not
completely, with residual around 3.8 mgN-NH3.L-1. Since the results of Nitrate-N concentration in the effluent from
the activated sludge process they have shown significant efficiency of denitrification process, resulting in lower
concentrations than 2.5 mgN-NO3.L-1. Optimization of the aeration system resulted in an average savings of 34%
with the electricity spent aeration system. In general the process of SND is an alternative to be considered both in
design studies for the construction of new stations, such as the adaptation of existing activated sludge processes.
Keywords: Biological nitrogen removal. Simultaneous nitrification and denitrification (NDS). Activated sludge.
Respirometry.

1 INTRODUÇÃO
O sistema de lodo ativado se distingue de outros
sistemas de tratamento biológico de esgotos por
oferecer a possibilidade de remover de águas residuárias os nutrientes nitrogênio e fósforo com
requisitos mínimos de área. Para usufruir das
vantagens desses sistemas quanto à remoção de
nutrientes, podem-se variar suas configurações
e, dessa maneira, elevar o seu potencial de tratamento. Grande parte do lodo em sistemas de
lodo ativado se compõe de bactérias heterotróficas facultativas, isto é, bactérias que usam o material orgânico como fonte de energia, utilizando
oxigênio como aceptor final de elétrons. Todavia,
quando em situações em que o oxigênio não está
presente, essas bactérias são capazes de utilizar
a energia contida no material orgânico, por meio
da fermentação, ou utilizar outro oxidante como
aceptor final de elétrons, por exemplo, nitrato ou
nitrito. Quando NO3-1 e NO2-1 são utilizados pelas bactérias heterotróficas facultativas como
oxidante da matéria orgânica, ocorre a remoção
de nitrogênio como gás (N2), num processo denominado de desnitrificação (VAN HAANDEL e
MARAIS, 1999). O processo de desnitrificação
contribui para mitigar o problema de eutrofização nos corpos d’água receptores. Esse processo
se deve, principalmente, à atuação de bactérias
quimiorganotróficas, fototróficas e de alguns
fungos. De forma geral, a desnitrificação é pre66

cedida pela nitrificação, que é um processo realizado comumente por organismos autotróficos
nitrificantes. Em regiões de clima tropical, a nitrificação, mesmo que não tenha sido prevista em
projeto, quase sempre acontece. Por esse motivo,
a desnitrificação deve estar inserida no projeto
original de dimensionamento para que problemas operacionais graves não ocorram, como por
exemplo, a flotação do lodo no decantador secundário devido à liberação de nitrogênio gasoso (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). Entende-se
que, nos dias atuais, as alternativas de pré-desnitrificação e de pós-desnitrificação, processos
que podem ser associados aos sistemas de lodo
ativado, são satisfatoriamente conhecidas. Embora possa ser futuramente implantado nas estações de tratamento de esgoto (ETEs) do país, o
arranjo com pré-desnitrificação tem por principal
aspecto desfavorável a necessidade de grandes
vazões de recirculação de lodo da zona aerada
para a zona anóxica, dependendo da concentração de nitrato a ser obtida no efluente final,
acarretando elevação significativa dos custos
operacionais em função do consumo de energia
elétrica por estas elevatórias adicionais (BUENO,
2016). A pós-desnitrificação, por sua vez, exige
a adição artificial de carbono orgânico para esse
processo heterotrófico em que os microrganismos usam nitrato como aceptor de elétrons. Os
sistemas de lodo ativado que trabalham sob o
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regime de bateladas sequenciais são bastante
propícios para a obtenção da desnitrificação,
bastando a manutenção de etapas anóxicas nos
ciclos operacionais, ainda trazendo a vantagem
de levarem ao consumo de matéria orgânica biodegradável sem introdução de oxigênio. Porém
adaptar sistemas de fluxo contínuo existentes
para a operação em bateladas sequenciais é praticamente impossível. Restam como alternativas
a serem avaliadas, contemplando apenas biomassa em suspensão, o processo de nitrificação
e desnitrificação simultâneas (NDS), atualmente
em uso em ETEs em outros países. Nitrificação
e desnitrificação simultâneas (NDS) implicam
que os dois processos ocorram no mesmo reator sob condições de operação idêntica (BUENO, et al., 2017 e KEENE, et al., 2017). Segundo
VON HUYSSTEEN, apud TCHOBANOGLOUS, et
al. (2004), uma quantidade significativa de nitrogênio pode ser removida em um sistema de
lodo ativado de estágio único sem que haja uma
região específica em condições anóxicas. Essa
observação foi feita em lodo ativado com mistura completa com aeradores superficiais e valos
de oxidação, sistemas com tempo de retenção
hidráulica e de residência celular elevados, nas
quais os processos de nitrificação e desnitrificação podem ocorrer simultaneamente. Havendo regiões de baixa concentração de oxigênio
dissolvido (OD) no lodo do tanque de aeração,
o ambiente torna-se favorável para a ocorrência de reações anóxicas. O oxigênio dissolvido e
o substrato solúvel presentes na parte exterior
do floco difundem-se na zona aeróbia e, dependendo da concentração de oxigênio dissolvido,
de amônia e de DQO biodegradável, o oxigênio
dissolvido poderá ser consumido rapidamente
no interior do floco de forma que se torna indisponível na camada interna. O nitrato produzido
na zona aeróbia pode difundir-se em direção à
camada interna conjuntamente com o substrato, ocorrendo a desnitrificação. Considerando-se
que pode ser obtida a NDS em um único reator, os
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 65-87 | Ed. Esp. Mar 2020

estudos de ROBERTSON e KUENEN, 1984 e 1994;
RITTMANN e LANGELAND, 1985; POTH M, et al.,
1985; HELMER C, et al. 1998; VAN LOOSDRECHT
e JETTEN, 1998; YOO K., 1999; POCHANA e KELLER, 1999; VILLABERDE, et al., 2000; ZHANG P.,
et al., 2001; SATOH, et al., 2003; BUENO, 2011,
BUENO, et al., 2017 e KEENE, et al., 2017) propõem as seguintes hipóteses:
(a) de natureza física (“teoria de microambiente”):
os gradientes de concentração de OD dentro dos
flocos ou biofilmes microbianos (de diâmetro de
100 a 150 µm) formam populações diferenciadas
ao longo do biofilme devido às limitações difusionais: as nitrificantes ocupam zonas de altas concentrações de OD, e as desnitrificantes localizam-se em regiões de concentrações mais baixas;
(b) de natureza biológica: existência de bactérias desnitrificantes aeróbias e nitrificantes heterotróficas. Supõe-se que os microrganismos
responsáveis pela desnitrificação são capazes
de reduzir nitrogênio por determinado tempo,
mesmo quando a concentração de oxigênio dissolvido começa a aumentar, considerando que a
biomassa esteja submetida a baixas concentrações de OD.
(c) de controle operacional e ambiental: O controle automatizado da concentração de OD em
baixas concentrações é um fator “chave” para
o desenvolvimento e estabilidade do processo NDS, elevado tempo de retenção de sólidos
(TRS), matéria orgânica disponível e temperatura
que favoreçam a nitrificação.
Assim, além da incorporação do importante benefício da remoção de nitrogênio, o consumo de
energia é menor, tanto pela manutenção de concentração baixa de OD nos tanques de aeração
como pelo consumo de carga orgânica sob condições anóxicas, (cerca de 30 - 40% a menos), em
comparação com um processo de pré-desnitrificação convencional (COLLOVOGNARELLI e BERTANZA, 1999; BUENO, 2011; BUENO, et al., 2017;
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KEENE, et al., 2017 e ZHANG, X., et al., 2017).

2.2 Fornecimento e controle da aeração

Dentro desse contexto, esta pesquisa teve por

Na concepção original da ETE, o sistema de aeração era feito por aeradores/misturadores do
tipo hyperbolic classic Invent (Modelo HCRBKG/2500-30kW – 42 rpm), com motor de 30 kW
(40 cv), e cada tanque contava com 08 aeradores. Para o desenvolvimento da pesquisa, todo
o sistema de aeração foi substituído por difusores circulares de membrana de bolha fina, com
sistema triplo, ante entupimento, com elevada
transferência de oxigênio, com vazão de trabalho mínima de 0,020 m3/min e máxima de 0,120
m3/min (Marca: B&F dias). O fornecimento de ar
é feito por meio de 05 (cinco) sopradores tipo
roots com capacidade, cada um, para até 6.120
Nm3Ar/h, para o soprador com 1.970 rpm (motor com 1.750 rpm). Para 04 (quatro) sopradores
em operação, a capacidade total de produção de
ar é de 24.480 Nm3.ar/hora. Para a entrada do
quinto soprador, nas horas de pico, pode chegar
a 30.600 Nm3.ar/hora. Cada conjunto de soprador tem motor de 200 CV, todos controlados por
meio de inversores de frequência. Para o desenvolvimento da nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS), foi necessária a otimização do
sistema de controle de OD nos tanques de aeração para o comando da vazão dos sopradores de
ar. Assim, foram implantados 03 (três) sensores
de OD em cada tanque de aeração, de forma a
produzir três zonas de lodo com oxigenação
controlada de forma independente, permitindo
o controle mais rigoroso do valor estabelecido
para o OD na operação do sistema que foi mantida na faixa de 0,3 a 0,8 mgO2/L. Os sensores foram instalados há uma profundidade útil de 1,0
metro a partir da superfície de cada reator. A Fig.
1 mostra o arranjo experimental e disposição das
sondas de OD instaladas nos tanques de aeração.

objetivo a produção de elementos para a avaliação da viabilidade de agregar novas tecnologias
a uma estação de tratamento de esgoto sanitário pelo processo de lodo ativado em escala real,
visando à remoção de nitrogênio e à redução de
energia elétrica para aeração.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Limoeiro)
O estudo foi desenvolvido na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE - LIMOEIRO) sob concessão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), unidade de negócio
baixo Paranapanema. A ETE está localizada na
Rodovia Júlio Budisk, km 8, Presidente Prudente,
São Paulo, Latitude (-22.117246°) e Longitude
(-51.468686°). A concepção da ETE Limoeiro é
do tipo lodo ativado com aeração prolongada
de fluxo contínuo; possui tratamento preliminar
(grades e caixa de areia), 03 (três) tanques de aeração alimentados com os esgotos em paralelo
seguidos de 03 (três) decantadores. Cada tanque
de aeração possui 102,0 metros de comprimento, 17,3 metros de largura com profundidade útil
de 5,3 metros e borda de segurança de 0,5 metros, resultando em um volume útil por tanque de
9.353 m3. Para o tratamento da fase sólida, a ETE
conta com 02 adensadores por gravidade e 02
decanters centrífugos com seus acessórios para
desaguamento de lodo.
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Figura 1: Arranjo experimental e disposição das sondas de OD nos tanques de aeração.

Para o controle da aeração, levou-se em conta
o comportamento dinâmico da estação de tratamento de esgoto em relação às variações de
vazão e cargas afluentes, de modo a melhorar
o desempenho do processoe obter redução de
custos operacionais, estabilidade do sistema e
o desenvolvimento da NDS. Na ETE Limoeiro, o
controle da vazão de ar foi por meio da variação

da rotação do soprador por meio de inversores
de frequência, que permitem aumentar ou diminuir a vazão de ar de maneira estável de modo a
suprir a demanda de OD dentro dos tanques de
aeração sem que haja prejuízos para o processo
de tratamento. Na Fig. 2 mostra-se o fluxograma
resumido do sistema de controle da aeração implantado na ETE Limoeiro.

Figura 2: Estrutura resumida do controle de oxigênio dissolvido no tanque de aeração.
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2.3 Controladores e sensores de
monitoramento online de OD, pH, REDOX e
Nitrato implantados na ETE Limoeiro
O controlador do sistema de aeração e das variáveis de monitoramento online foi o modelo
SC1000, da Hach, origem EUA. Os sensores de
oxigênio dissolvido foram os de LDO (oxigênio
dissolvido luminescente) modelo 2, da Hach,
origem EUA. Os sensores de LDO são de resposta rápida, calibração automática, baixa manutenção. A faixa de medição é de 0,00 a 20,00
mgO2/L, com resolução de 0,01 mgO2/L e precisão de <0,05mgO2/L. Ainda, nos tanques de aeração foram instalados sensores de pH de processo com leitura na faixa de 0 a 14 e eletrodo
de potencial redox (ORP) na faixa de medição de
-1500 a +1500 mV, ambos da marca Hach. Todos
os dados transmitidos pelos sensores foram registrados e enviados ao supervisório por meio de
um CLP da marca Schneider. O sensor de nitrato
foi instalado no canal de entrada do tanque de
contato de cloro, onde a agitação do esgoto era
menor, porém antes da dosagem de cloro no esgoto tratado. O sensor utilizado foi o NO3D SC,
marca Hach, origem EUA. Para evitar desgaste
do sensor e interferência de sólidos, foi instalado
um compressor específico de limpeza do sensor
nitrato/amônia, modelo SC115V, marca Hach.

2.4 Variáveis controladas e análises
laboratoriais
Diariamente, as condições operacionais de todos os equipamentos da ETE, principalmente
os sensores instalados nos tanques de aeração,
eram inspecionados pelos operadores da ETE.
As coletas das amostras do esgoto afluente e do
esgoto efluente foram compostas de 24 horas.
A composição das amostras foi feita pela mistura de alíquotas coletadas em volumes proporcionais às vazões dos instantes da coleta. Para a
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realização das coletas foram implantados dois
amostradores automáticos da marca Hach, modelo Sigma SG900. O esgoto afluente ao processo biológico e efluente de cada decantador
secundário foram caracterizados três vezes por
semana, tendo-se determinado a DBO5 (diluição e incubação a 20oC), DQO (método do refluxo aberto), NTK e N-NH3 (digestão, destilação e
titulação), NO2-1 e NO3-1 (cromatografia iônica),
alcalinidade total (titulação) e sólidos em suspensão totais e voláteis. Os lodos dos tanques
de aeração e das linhas de retorno de lodo foram analisados diariamente, determinando-se
a concentração de sólidos em suspensão totais
e voláteis (filtração em 1,2 µm, secagem em
estufa a 104oC e calcinação em forno mufla a
550oC). Foram realizados também ensaios de
sedimentabilidade do lodo pelo método adaptado de von SPERLING, 2002. As metodologias
analíticas utilizadas seguiram a 21ª edição do
Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater, da APHA / AWWA / WEF (2005).

2.5 Ensaios respirométricos
Para determinação das velocidades específicas
máximas de crescimento das bactérias nitrificantes (µm), das constantes de meia saturação
de Monod (Kn) e da taxa específica de utilização
de substrato (rn), foram realizados ensaios respirométricos com o lodo do tanque de aeração.
As determinações das taxas de consumo de oxigênio (TCO) foram feitas mediante o uso de Respirômetro da marca Beluga acoplado a um sensor de OD marca Orion. Foi empregado o modelo
cinético de Marais e colaboradores, descrito por
VAN HAANDEL & MARAIS (1999). Na Tabela 1
apresentam-se as equações utilizadas com suas
respectivas unidades para determinação das
constantes citadas.
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Tabela 1: Equações utilizadas para a determinação das
constantes cinéticas autotróficas
Símbolo
TCOn
rn

Equações

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇$ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇&á( − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇&í$
𝑟𝑟" =

0,1 ∗ 𝑋𝑋& ∗ 𝑉𝑉(
𝑅𝑅* ∗ 𝑄𝑄,-.

Nl

Nc

Xn

µm n

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇"
∗ 24
4,57

𝑁𝑁" = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁& − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁( − 𝑁𝑁)
𝑋𝑋" =

𝑌𝑌" ∗ 𝑁𝑁' ∗ 𝑅𝑅)
(1 + 𝑏𝑏" ∗ 𝑅𝑅) ) ∗ 𝑅𝑅/

𝜇𝜇" $ =

𝑌𝑌$ ∗ 𝑟𝑟$
𝑋𝑋$

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Onde:
TCOn - taxa de consumo de oxigênio referente
aos compostos nitrogenados (mgO2.L-1.h-1);
rn = constante específica de utilização de substrato (mgN.mgSSV-1.d-1);
Nl = concentração de nitrogênio no lodo de excesso (mgN.L-1);
V = volume do reator (L);
Xv = concentração de SSV no tanque de aeração
(mg.L-1);
Rs = idade do lodo (dias);
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Qafl = vazão afluente (L.d-1);
Nc = capacidade de nitrificação (mgN.L-1);
NTKa = concentração de NTK no afluente
(mgN.L-1);
NTKe = concentração de NTK no efluente
(mgN.L-1);
Xn = concentração de organismos ativos nitrificantes na biomassa volátil (mgSSV.L-1);
Rh = tempo de detenção hidráulica (dias);
Yn = coeficiente de rendimento celular para bactérias nitrificantes (adotado: 0,1 kgSSV.kgN-1);
bn = constante de decaimento dos organismos
nitrificantes (adotado: 0,04*1,03(t-20));
µm n = constante de crescimento específico máximo para bactérias nitrificantes (dias).

Para determinação da constante de meia
saturação (Kn), considerou-se a cinética de Monod, em que, por meio de respirogramas, no
momento em que µ = ½ µm ou que a TCOn =
½ TCOn,máx, calcula-se a razão entre área equivalente à concentração do substrato residual
(amônia ou nitrito) pelo respectivo coeficiente
estequiométrico de oxigênio – 4,57 para amônia e 1,14 para nitrito. A Fig. 3 mostra um exemplo de um respirograma com obtenção da TCO
endógena, após adição do substrato e o reestabelecimento da TCO endógena.
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Figura 3: Respirograma com adição de amônia como substrato em uma batelada de lodo ativado

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Comportamento do processo de tratamento:
Para efeito de comparação com o processo de
lodo ativado, apresentam-se os resultados do
sistema antes da implantação da estratégia operacional, ano de 2012, e os resultados efetivos do

estudo realizado nos anos de 2013, 2014 e 2015
para obter o processo de NDS. Os dados de vazão
do esgoto à entrada e saída do processo de lodo
ativado foram determinados por meio de sensores online instalados sobre medidor Parshall,
com leituras ao longo das 24 horas diárias durante todo o estudo, e são apresentados na Fig. 4.

Figura 4: Diagramas Box-Whiskers das vazões afluente e efluente - ETE Limoeiro-Sabesp
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Os resultados mostram a ocorrência de acréscimo da vazão afluente do ano de 2012 a 2013,
de 430 L.s-1 em média para 470 L.s-1, motivado
pela implantação de novos trechos de rede coletora de esgoto. Nos demais anos, não ocorreu
diferença significativa, permanecendo em uma
vazão média de 470 L.s-1, o que resultou em um
tempo de detenção hidráulico (TDH) médio de
16,6 horas. No entanto, ao analisarmos o TDH
em relação à variação das vazões, houve períodos em que o TDH ficou na faixa de 10,8 horas
para vazões máximas e de 53,4 horas para perío-

dos de vazões mínimas. Ao comparar os resultados de vazão durante o período de estudo, não
foi possível obter uma justificativa plausível para
as diferenças entre as vazões de entrada e saída.
A vazão de descarte do lodo ativado em excesso
é de menor magnitude em relação às diferenças
observadas. Em relação à DQO e à DBO, na Fig. 5
mostram-se os resultados das concentrações resultantes à entrada e à saída do processo de lodo
ativado. Esses valores correspondem às médias
das determinações compostas realizadas durante o estudo.

Figura 5: Diagramas Box-Whiskers das concentrações de DQO e DBO afluente e efluente do processo de lodo ativado

500
250
Afluente 2012

2013

2014

2015

40
30
20

750
500

0

0

90

400
300
200

80
70
60
50
40
30
20

100
2013

2014

2015

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 65-87 | Ed. Esp. Mar 2020

(d)

70
60
50
40
30
20

2015

0

Efluente

100
90
25%
50%
90%
10%
Mín
Máx
75%
Efic

500
400
300
200

0

0

Efluente

2014

80
70
60
50
40
30
20

100

10
Afluente 2012

2013

600
DBO solúvel (mg/L)

25%
50%
90%
10%
Mín
Máx
75%
Efic

500

Afluente 2012

700

100

80

10

(b)

600

0

1000

250

Efluente

700

DBO (mg/L)

50

25%
50%
90%
10%
Mín
Máx
75%
Efic

1250

10

(a)

(c)

60

90
Eficiência de remoção (%)

750

70

100

1500
DQO solúvel (mg/L)

1000

80

Eficiência de remoção (%)

DQO (mg/L)

25%
50%
90%
10%
Mín
Máx
75%
Efic

1250

Eficiência de remoção (%)

90

1500

0

1750

100

Eficiência de remoção (%)

1750

10
Afluente 2012

2013

2014

2015

0

Efluente

73

Bueno, R. F, Campos, F, Além Sobrinho, P, Pivelli, R. P

As concentrações médias de DQO no afluente foram de 729±171 mg.L-1, 753±185 mg.L-1,
772±180 mg.L-1 e 708±106 mg.L-1 e no efluente
de 257±131 mg.L-1, 151±88 mg.L-1, 133±62 mg.L-1
e 100±54 mg.L-1, respectivamente, para os anos
de 2012, 2013, 2014 e 2015. As concentrações
de DBO foram de 353±51 mg.L-1, 356±86 mg.L-1,
345±56 mg.L-1, 345±66 mg.L-1 no afluente e, no
efluente, de 90±63 mg.L-1, 61±26 mg.L-1, 37±14
mg.L-1 e 54±30 mg.L-1, respectivamente, para os
anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Compondose a DQO e a DBO afluente com a vazão média
apresentada na Fig. 4, tem-se, respectivamente
a esses mesmos períodos, as cargas orgânicas
aplicadas de 27.084 kgDQO.d-1, 30.578 kgDQO.d-1, 31.083 kgDQO.d-1 e 29.056 kgDQO.d-1 e
de 13.115 kgDBO.d-1, 14.456 kgDBO.d-1, 13.891
kgDBO.d-1 e de 13.891 kgDBO.d-1. Observa-se
na Fig. 5 (a) e (c) que no ano de 2012 (ano sem
controle do processo), a eficiência de remoção
de DQO e DBO foi inferior à dos demais anos,
com médias de 61% e 75%, respectivamente. Esses valores são considerados inferiores aos que
ocorrem normalmente em processos de lodos
ativados. A baixa eficiência nesse período pode
ser associada ao controle debilitado no fornecimento de ar para o processo biológico e na limitação no descarte de excesso de lodo ativado,
sendo comum uma elevada concentração de SST
no efluente, na ordem de 206 mg.L-1. No ano de
2013, e mais efetivamente nos anos de 2014 e
2015, o processo de lodos ativados passou a ter
um maior controle operacional, devido à instalação dos controladores/sensores, e buscou-se
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melhorar a retirada de sólidos por meio da aquisição de uma centrífuga de maior capacidade. Os
resultados apresentados na Fig. 5 mostram uma
melhora na qualidade do efluente final. As eficiências médias de DBO nos períodos foram de
81, 89, 83% e de DQO de 83, 93 e 90%. Apesar
da melhora significativa no tratamento, a relação entre a DQO solúvel e a DQO total manteve-se muito próxima a 0,5 em todo o período de
estudo, tanto no afluente como no efluente do
processo de lodo ativado. Isto significa que, apesar da parcela significativa no esgoto afluente de
material que pode ser metabolizado mais facilmente, o processo de tratamento não resultou na
melhor floculação possível da matéria coloidal do
esgoto, tendo resultado em fração solúvel ainda
elevada, paralelamente ao processo de perda excessiva de sólidos em suspensão no efluente, que
foi de 208 mg.L-1, 66 mg.L-1 e 117 mg.L-1 nos anos
de 2013, 2014 e 2015, respectivamente. Embora o processo de lodo ativado operando com
nitrificação e desnitrificação simultâneas tenha
resultado em boas eficiências de remoção em
termos de DQO e DBO, a qualidade do efluente
final pode ser considerada inferior à que normalmente ocorre em processos de lodos ativados
com aeração prolongada.
Em decorrência da carga orgânica afluente e do
controle exercido sobre a idade do lodo, as concentrações de sólidos em suspensão totais e voláteis resultantes nos tanques de aeração são apresentadas nas Fig. 6, onde observa-se a mediana,
os quartis (inferior e superior) e a dispersão dos
dados obtidos durante o período de estudo.
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Figura 6: Diagramas Box-Whiskers da Série de Sólidos nos tanques de aeração
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Os resultados mostram que, nos quatro períodos,
os tanques de aeração operaram com concentrações de SST e SSV nos lodos muito próximas
entre si e relativamente elevadas. A relação SSV/
SST resultou em 0,71, 0,67, 0,71 e 0,69 nos lodos
dos tanques para os anos de 2012, 2013, 2014
e 2015, respectivamente. Esses números estão
associados a um bom nível de digestão do lodo,
sendo possível a secagem sem digestão complementar. Considerando-se as cargas de DBO

Fixo Volátil Total

Fixo Volátil

75%

apresentadas anteriormente, as concentrações
de SSV e o volume útil total dos tanques de aeração de 27.570 m3, a relação alimento/microrganismos resultantes são de 0,15, 0,18, 0,16 e 0,17
kgDBO.kgSSV-1.d-1 para os anos de 2012, 2013,
2014 e 2015, respectivamente.
Os resultados do controle da idade do lodo ativado exercido durante o estudo são apresentados
na forma de Diagramas Box-Whiskers na Fig. 7.

Figura 7: Diagramas Box-Whiskers da idade do lodo ativado na ETE Limoeiro
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Observa-se na Fig. 7 a ocorrência de variação de
idade do lodo em faixa ampla em ambos os períodos. Isso se deveu principalmente à variação
na perda de sólidos com o efluente final, que
ocorreu de forma excessiva no ano de 2012 e em
boa parte do ano de 2013. Levando-se em conta
a perda de sólidos, a idade do lodo média foi de
8, 10, 12 e 12 dias nos anos de 2012, 2013, 2014
e 2015, respectivamente. Apesar da ocorrência
de idade do lodo baixa em determinados períodos, foi possível obter a nitrificação e a desnitrificação no processo; isso demonstra que não há

grande diferença entre a idade do lodo mínima
para a nitrificação entre os processos com baixa concentração de OD nos tanques, em torno
de 0,5 mgO2.L-1 e os com condições normais de
aeração, em que se mantém o OD na faixa de 2,0
mg.L-1. Essa constatação é bastante motivadora,
por indicar que é possível obter a nitrificação/
desnitrificação simultâneas em faixa de idade do
lodo mais ampla do que era suposto na literatura. Os resultados do índice volumétrico do lodo
(IVL) obtido durante o período de estudo são
apresentados na Fig. 8.

IVL (mL/g)

Figura 8: Diagramas Box-Whiskers do IVL no tanque de aeração da ETE Limoeiro
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Os valores médios de IVL foram de 203, 179, 191
e 194 mL.g-1 para os anos de 2012, 2013, 2014 e
2015, respectivamente. Tendo-se o valor de 100
mL/g como referência para a indicação de boa
condição de sedimentabilidade, observa-se na
Fig. 6 valores bem acima, com pico de 447 mL.g-1.
Valores elevados de IVL em sistemas de lodos ativados operados com baixa aeração são descritos
na literatura. No estudo de Schuyler, et al. (2009),
os resultados de IVL foram de 300 a 600 mL.g-1
com OD na faixa de 0,65 a 0,90 mgO2.L-1 e idade
do lodo de 5 dias e na faixa de 200 a 380 mL.g-1
com o OD na faixa de 0,50 mgO2.L-1 e idade do lodo
de 12 dias. No estudo de Bueno, 2011 com OD na
faixa de 0,3 a 0,8 mgO2.L-1 o IVL ficou na faixa de
189±40 mL.g-1 para idade do lodo em torno de 40
dias e 210±9 mL.g-1 para idade do lodo de 30 dias
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2014

2015

e 170±20 mL.g-1 para idade do lodo de 20 dias. Os
resultados mostram que independentemente da
idade do lodo e da razão A/M, sistemas operados
com baixa concentração de OD no tanque de aeração tendem a apresentar valores de IVL maiores
que os processos tradicionais. De fato, essas condições evidenciam os riscos da ocorrência de perda excessiva de sólidos com o efluente final. Para
avaliar o efeito da baixa aeração na sedimentabilidade do lodo ativado, foi realizado um ensaio de
sedimentabilidade em duas condições: um com o
lodo coletado diretamente do tanque de aeração
com o OD na faixa de 0,3 a 0,8 mgO2.L-1 e outro
com OD na faixa de 1,0 a 1,5 mgO2.L-1 (o lodo era
submetido previamente à aeração durante 2 horas
antes do teste). Na Tabela 2 mostram-se os resultados dos ensaios de sedimentabilidade.
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Tabela 2: Velocidades de sedimentação para diferentes concentrações de sólidos

C (kg/m3)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Condições normais
OD = 0,3 a 0,8 mg.L-1

Teste após aeração
OD = 1,5 a 2,0 mg.L-1

Valores de Referência para lodos
ativados
(VON SPERLING, 1997)

v (m/h)

v (m/h)

v (m/h)

5,62
3,84
2,62
1,79
1,22
0,83
0,57
0,39
0,27
0,18
0,12

6,89
4,93
3,53
2,52
1,80
1,29
0,92
0,66
0,47
0,34
0,24

7,40
5,29
3,79
2,71
1,94
1,39
0,99
0,71
0,51
0,36
0,26

Os resultados com o lodo sob a condição de baixa aeração foram inferiores aos obtidos em processos de lodo ativado com aeração prolongada,
nos quais se tem valores típicos de V0 de 8,6 a
10,0 m.h-1 como indicativos de média a ótima
sedimentabilidade e valores entre 5,6 a 6,2 m.h-1
indicando sedimentabilidade do lodo de péssima
a ruim (VON SPERLING, 2002). No entanto, no
teste em que o lodo foi submetido a uma prévia
aeração (2 horas) na faixa de 1,0 a 1,5 mgO2.L-1,
nota-se uma melhora significativa na velocidade de sedimentação do lodo, com valor médio de
V0 = 6,9 m.h-1. Nesse caso, quando se comparam

os dados da Tabela 2 com os valores da referência, tem-se uma boa aproximação dos valores,
indicando uma melhora na floculação do lodo
biológico. Na ETE Limoeiro, devido às limitações
no sistema de aeração, não foi possível testar valores maiores de OD no tanque de aeração. No
entanto, os resultados mostram que é possível
uma melhora significativa na sedimentabilidade do lodo ao se operar os tanques de aeração
com uma concentração mais elevada nos trechos
finais de cada tanque. Na Fig. 9 (a) mostram-se
fotografias do lodo sedimentado em condições
de baixa aeração e (b) após 2 horas de aeração.

Figura 9: Ensaios de sedimentabilidade. (a) baixa aeração (b) após 2 horas de aeração
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3.2 Concentrações de OD nos tanques de aeração
A Fig. 10 mostra os diagramas Box-Whiskers de concentrações de OD durante todo o período de estudo.

Concentração de OD
(mgO2/L)

Figura 10: Diagramas Box-Whiskers de OD nos tanques de aeração
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As médias das concentrações de OD foram de

tâneas, embora o sistema de fornecimento de ar
instalado na ETE não tenha sido escolhido para
essa finalidade específica.

0,51, 0,57, 0,38 e 0,56 mgO2.L para os anos
-1

de 2012, 2013, 2014 e 2015, respectivamente. Independentemente da dispersão dos dados
apresentados na Fig. 10, os valores medianos
também ficaram em torno de 0,5 mgO2.L-1 para

3.3 Potencial de oxirredução

todo o período de estudo. Isso demostrou que

Na Fig. 11, apresentam-se os resultados do controle exercido sobre o potencial de oxirredução
(ORP) dos lodos dos tanques de aeração.

é possível garantir a principal condição para a
ocorrência da nitrificação/desnitrificação simul-

Figura 11: Diagramas Box-Whiskers do ORP no lodo dos tanques de aeração
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Os valores obtidos de ORP oscilaram entre +5 e
+190 mV no período de estudo e resultaram em
valores médios de 95, 74 e 113 mV nos anos de
2013, 2014 e 2015, respectivamente. Valores semelhantes foram descritos por Zhao et al. (1999),
Thauré et al. (2008) e Bueno ( 2011), quando
operaram sistemas promovendo a NDS. Quando se aplica o teste estatístico de correlação de
Pearson aos dados obtidos de OD e ORP, nota-se
uma correlação positiva baixa r = (+0,10 a 0,29).
Nesse caso, é de interesse o uso do potencial de
oxirredução como complemento no monitora-

mento do processo de NDS. Porém não descarta a necessidade do monitoramento do OD no
tanque de aeração, devido à resposta rápida às
variações.

3.4 Remoção do material nitrogenado
Na Fig. 12, apresentam-se os resultados das
determinações compostas de NKT e Nitrogênio
Amoniacal no esgoto à entrada e à saída do processo de lodo ativado.
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Os resultados demonstram que a nitrificação
do esgoto ocorreu de forma eficiente, porém
não completa. As concentrações médias de NKT
no efluente foram de 15,6, 11,8, 7,1 e 5,1
mgN-NKT.L-1 e de Nitrogênio Amoniacal de 9,8,
7,8, 5,6 e 3,8 mgN-NH3.L-1 para os anos de 2012,
2013, 2014 e 2015, respectivamente. Nos anos
de 2014 e 2015, período de melhor controle
operacional, observam-se valores relativamente
baixos no efluente final. No entanto, é comum,
em processos de lodos ativados com a mesma
faixa de idade do lodo, a obtenção de residuais
da ordem de 2,0 mgN-NH3.L-1, porém com maior
concentração de OD nos tanques de aeração.
O valor médio obtido no estudo requer diluição
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Figura 12: Diagramas Box-Whiskers de NKT e N-Amoniacal (N-NH3) no afluente e efluente do processo de lodos ativados
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para lançamento em águas classe 2 da Resolução
357/2005 do Conama. No entanto, ao analisar os
resultados, pode-se identificar que o valor médio
relativamente elevado encontrado se deve a episódios de maior prejuízo para a nitrificação. Isso
pode ter ocorrido mediante substancial redução
na idade do lodo ocorrida em períodos de grande perda de sólidos com o efluente final, em que
a concentração máxima de N-NH3 do efluente
elevou-se até 22,7 mgN-NH3.L-1 (2012) e 26,0
mgN-NH3.L-1 (2013) e 10,1 mgN-NH3.L-1 (2014) e
15,0 mgN-NH3.L-1 (2015).
Na Fig. 13, apresentam-se os resultados das determinações compostas do nitrogênio nitrato no
esgoto à saída ao processo de lodos ativados.
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Nitrato (mgN/L)

Figura 13: Diagramas Box-Whiskers de N-NO3-1 no efluente do processo de lodo ativado
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Observa-se na Fig. 13 que, em praticamente em
todo o período de estudo, as concentrações de
nitrato no efluente foram menores que 10,0 mgN-NO3.L-1 (exceção feita a um pico de 13,0 mgN-NO3.L-1em 2013). Os resultados médios das
concentrações da amostragem composta foram
de 2,1, 4,5, 2,9 e 3,6 mgN-NO3.L-1. Esses resultados denotam a expressiva eficiência do processo

2014

2015

de desnitrificação, resultando em concentrações
médias de N-NO3 no efluente sempre abaixo de
10,0 mgN-NO3.L-1, que é o padrão para águas
classe 2 estabelecidos na Resolução Conama
357/2005. Esses resultados são confirmados
por meio do monitoramento online realizado no
efluente final durante os anos de 2013, 2014 e
2015 como mostra a Fig. 14.

Figura 14: Série temporal do monitoramento online de nitrato no efluente do processo de lodos ativados
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Observa-se na série histórica da Fig. 14 a estabilidade do processo de desnitrificação, sendo
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do, de forma que não ocorre a concorrência entre
os dois aceptores de elétrons.

que a concentração de nitrato se manteve abaixo de 6,0 mgN-NO3.L-1 praticamente em todo o
período do estudo, com uma mediana em torno
de apenas 2,0 mgN-NO3.L no efluente, provi-1

denciando uma segurança absoluta em relação
ao controle desse importante contaminante químico formado durante a oxidação dos compostos
nitrogenados presentes no esgoto. Assim, pode
ser entendido que a etapa de desnitrificação não
é limitante no processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas. Com base na teoria da formação de micro-zonas anóxicas no interior dos
flocos, infere-se que efetivamente a penetração
do íon nitrato para as camadas mais internas dos
flocos ocorre a contento, enquanto o mesmo não
acontece com as moléculas de oxigênio dissolviRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 65-87 | Ed. Esp. Mar 2020

3.5 Variação da alcalinidade devido a
amonificação, nitrificação e desnitrificação no
processo de lodo ativado
Os resultados médios da concentração de alcalinidade no esgoto à entrada e à saída do processo de lodo ativado foram de 217, 206, 217
e 229 mgCaCO3.L-1, e no efluente, de 35, 127,
121 e 126 mgCaCO3.L-1, respectivamente, para
os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Com base
nesses resultados, adotando-se a nomenclatura
apresentada por van Haandel e Marais (1999) e
fazendo-se um balanço de massa das formas nitrogenadas, temos os valores de nitrogênio nitrificado e o consumo correspondente de alcalinidade conforme mostram as Tabelas 3 e 4.
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Tabela 3: Variação da alcalinidade teórica causada pelo efeito estequiométrico devido à amonificação, nitrificação e
desnitrificação (2012-2013).

Variável
média
máximo
mínimo
DP
CV (%)
N
Recuperação

∆alcam
-32
12
-75
26
-0,8

Variação da alcalinidade no sistema de lodo ativado (mgCaCO3.L-1)
2012
∆alcn
∆alcd
∆alct
∆alcam
∆alcn
-107
46
-92
-22
-185
36
104
-50
-5
-37
-215
-25
-143
-49
-366
79
40
24
12
100
-0,7
0,9
-0,3
-0,5
-0,6
17
*

2013
∆alcd
78
175
-10
58
0,7

∆alct
-128
-43
-222
45
-0,4

18
69%

Onde: ∆alcam: Variação da alcalinidade devido à amonificação; ∆alcn: Variação da alcalinidade devido à nitrificação; ∆alcd: Variação da alcalinidade devido à
desnitrificação; ∆alct: Variação da alcalinidade devido à amonificação, nitrificação e desnitrificação.

Tabela 4: Variação da alcalinidade teórica causada pelo efeito estequiométrico devido à amonificação, nitrificação e
desnitrificação (2014-2015)

Variável
média
máximo
mínimo
DP
CV (%)
N
Recuperação

∆alcam
-9
12
-27
10
-1,0

Variação da alcalinidade no sistema de lodo ativado (mgCaCO3/L)
2014
∆alcn
∆alcd
∆alct
∆alcam
∆alcn
-199
90
-119
3
-200
-63
146
-34
35
-103
-318
18
-195
-19
-371
59
30
35
12
62
-0,3
0,3
-0,3
4,7
-0,3
31
80%

2015
∆alcd
25
51
10
9
0,4

∆alct
-107
-56
-193
37
-0,3

28
94%

Onde: ∆alcam: Variação da alcalinidade devido à amonificação; ∆alcn: Variação da alcalinidade devido à nitrificação; ∆alcd: Variação da alcalinidade devido à
desnitrificação; ∆alct: Variação da alcalinidade devido à amonificação, nitrificação e desnitrificação.

Portanto, de acordo com os resultados da série nitrogenada para o ano de 2015, deveria ter ocorrido
um consumo líquido de alcalinidade de 107 mgCaCO3.L-1, enquanto os resultados de alcalinidade indicaram o consumo líquido de 101 mgCaCO3.L-1, ocorrendo, portanto, 94% de recuperação. Desse modo,
conclui-se que o balanço de alcalinidade no processo
de lodo ativado, com exceção do ano de 2012, tornase compatível com a ocorrência simultânea do processo de amonificação, nitrificação e desnitrificação.
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3.6 Atividade Metabólica das Bactérias
Heterotróficas
Por meio dos ensaios respirométricos e das determinações analíticas, calcularam-se, para os
anos de 2013, 2014 e 2015, as constantes de
crescimento específico máximo das bactérias
heterotróficas (μm) e as taxas de utilização de
material orgânico das bactérias heterotróficas
(rmáx) que são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5: Valores médios das constantes cinéticas de utilização de material orgânico

Variável
média
máxima
mínima
DP
CV (%)
n

µm20
(d-1)
2,6
3,5
1,3
0,6
24,1

Constantes cinéticas das bactérias heterotróficas
2013
2014
rmáx
µm20
rmáx
(mgDQO.mgXa.d-1)
(mgDQO.mgXa.d-1)
(d-1)
5,7
2,7
6,0
7,7
3,8
8,2
2,9
1,5
3,2
1,4
0,7
1,1
24,1
10,0
8,5
10
10

Observa-se que praticamente não houve diferença
entre os resultados médios da taxa de crescimento
específico máximo (μm20) das bactérias heterotróficas no período de estudo. Sendo de 2,6 d-1 no ano
de 2013, de 2,7 d-1 no ano de 2014 e de 2,8 d-1 para
o ano de 2015. Esses valores são compatíveis com
os encontrados na literatura µm20= (1,5 - 7,2 d-1).
Isso significa que a baixa concentração de OD no
tanque de aeração e as demais condições impostas
para obtenção do processo de NDS não afetaram
negativamente o crescimento das bactérias heterotróficas do processo de lodos ativados.

2015
µm20
(d-1)
2,8
4,4
1,6
1,3
9,0

rmáx
(mgDQO.mgXa.d-1)
6,2
8,5
3,4
1,2
9,0
10

determinações analíticas, calcularam-se, para
os anos de 2013, 2014 e 2015, as constantes de
crescimento específico máximo (μm), as de meia
saturação de Monod (Kn) e a taxa máxima de utilização de amônia e nitrito (rn.máx) para as bactérias oxidadoras de amônia (BOA) e nitrito (BON).
Para constante de decaimento (bn), foi adotado
um valor típico de 0,04*1,04(T-20), sugerido por
EKAMA & MARAIS (1976). Os dados apresentados foram corrigidos para uma temperatura
de 20oC. Nas Tabelas 6 e 7, apresentam-se os
resultados médios da taxa de consumo de oxi-

3.7 Coeficientes cinéticos da nitrificação no
sistema com NDS

gênio exógena (TCOexo) e a taxa de consumo de

Com os dados obtidos pela respirometria e por

de amônia e nitrito, respectivamente.

oxigênio máxima (TCOn.máx) devida ao consumo

Tabela 6: Valores médios da TCO pelas bactérias oxidadoras de amônia

Variáveis
média
máximo
mínimo
DP
CV (%)
n

Taxa de consumo de oxigênio pelas bactérias oxidadoras de amônia
2013
2014
2015
TCOn.máx
TCOend
TCOn.máx
TCOexo
TCOn.máx
TCOexo
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
34
18
33
19
32
18
42
26
45
31
44
30
25
9
22
8
22
8
5
5
7
7
7
7
15
29
20
34
22
40
10
10
10

* TCOendógena = 16,0 mgO2.L-1.h-1 (2013); TCOendógena = 14,0 mgO2.L-1.h-1 (2014 e 2015).
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Tabela 7: Valores médios da TCO pelas bactérias oxidadoras de nitrito
Taxa de consumo de oxigênio pelas bactérias oxidadoras de nitrito
2013
2014
2015
TCOn.máx
TCOend
TCOn.máx
TCOexo
TCOn.máx
TCOexo
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
mgO2.L-1.h-1
21
5
19
5
20
6
26
10
22
8
25
11
17
1
16
2
16
2
3
3
2
2
3
3
14
58
12
46
16
55
10
10
10

Variáveis
média
máximo
mínimo
DP
CV (%)
n

* TCOendógena = 16,0 mgO2.L-1.h-1 (2013); TCOendógena = 14,0 mgO2.L-1.h-1 (2014 e 2015).

No período de 2013 a 2015, não houve variação significativa nos resultados médios de TCOexo e TCOn.máx
para as bactérias oxidadoras de amônia e de nitrito.
Esses valores foram utilizados para as determinações

das taxas de crescimento específico máximas das
BOA e das BON (µm), dos coeficientes de meia saturação (Kn) e das taxas máximas de utilização de amônia
e nitrito (rn.máx), apresentadas nas Tabela 8 e 9.

Tabela 8: Valores médios das constantes de crescimento específico máximo das bactérias oxidadoras de amônia (µm20).
Variáveis

BOA (d-1)
2014

2013

2015

Frações

µm20

Kn20

rn.máx

µm20

Kn20

rn.máx

µm20

Kn20

rn.máx

média
máximo
mínimo
DP
CV (%)
n

0,50
0,73
0,25
0,14
29

0,98
2,30
0,50
0,53
54
10

93
137
47
27
29

0,43
0,68
0,18
0,15
34

0,85
1,80
0,40
0,45
53
10

102
163
42
35
34

0,39
0,65
0,17
0,16
40

0,80
1,30
0,50
0,31
38
10

96
158
42
38
40

Tabela 9: Valores médios das constantes de crescimento específico máximo das bactérias oxidadoras de nitrito (µm20).
Variáveis

BOA (d-1)
2014

2013
µm20

Kn20

rn.máx

µm20

Kn20

rn.máx

µm20

Kn20

rn.máx

média
máximo
mínimo
DP
CV (%)
n

0,55
1,12
0,11
0,32
58

0,62
1,26
0,18
0,34
56
10

4,0
9,0
1,0
2,5
58

0,41
0,71
0,18
0,19
47

0,59
1,10
0,30
0,26
45
10

4,0
7,0
1,7
1,9
46

0,49
0,96
0,17
0,27
55

0,67
1,10
0,18
0,29
44
10

119
232
42,11
65
55

Os resultados obtidos nesse estudo podem ser
considerados bastante próximos, quando se
comparam com a faixa prevista para μm20 entre
0,20 - 1,02 d-1 por Barnard (1991); Kayser (1991);
Eckenfelder (1992); Sutton et al., (1979); Gujer
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2015

Frações

(1977); Ekama & Marais (1976); Poduska & Andrews (1974); Gujer & Jenkins (1975); Lawrence
& Brown (1973); Lljkelma (1973); Downing et al,
(1964) apud Metcalf & Eddy (2003).
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3.8 Economia no consumo de energia devido à
mudança na taxa de transferência
Considere-se a seguinte fórmula, utilizada para a
correção da transferência de oxigênio das condições padrão para as condições de campo:

l =a

( b CSW - CL ) 1,024T - 20 (7)
9,17

Em que:
λ = coeficiente de correção da capacidade de
transferência de oxigênio do sistema de aeração
para condições de campo;
α = taxa de transf. OD no esgoto/taxa de transf.
OD na água limpa;
β = concentração de OD no esgoto/concentração
de OD na água limpa;
CSW = conc. de saturação de OD à temperatura e
altitude de projeto;
CL= concentração de OD no tanque de aeração;
T = temperatura da massa líquida.

HAANDEL e MARAIS, 1999. Resulta, dessa previsão, uma economia de 16,1%, tendo em vista que
a demanda de oxigênio para a oxidação de matéria
orgânica carbonácea mais a demanda para a nitrificação resultou em 17.790 + 9.266 = 27.056 kg/d
(condições de verão), sendo que a desnitrificação,
nas condições usadas nesta simulação, resultou em
4.349 kg/d. Assim sendo, conclui-se que, para as
condições empregadas nesta simulação, a economia no consumo de energia elétrica foi de 34,1%,
valor bastante expressivo, que para outras condições operacionais deverá variar pouco.
Esse valor calculado foi confirmado com a análise
das contas de energia elétrica no período de estudo,
com base nas leituras nos medidores de consumo
de energia elétrica instalados na própria estação
que indicaram uma redução na faixa de 20-35%
com o gasto de energia elétrica para aeração após
operação com OD reduzido e com controle rigoroso
do processo. Esse valor é compatível com os relatados na literatura para sistemas operados com baixa
aeração que pode chegar a uma economia de energia elétrica entre 30 e 40% (PENG ZHANG E ZHOU
QI, 2007; THAURÉ et al., 2008; BUENO, 2011).

Para α = 0,7; β = 0,95 e CSW = 7,7 mg/L, tem-se:
a) Para CL = 1,5 mg/L, λ = 0,51
b) Para CL = 0,5 mg/L, λ = 0,60
Ou seja, ganho de 0,09 em 0,51 = 18%

No entanto, se considerarmos no processo de SND,
há outro componente de economia de energia elétrica para aeração devido ao consumo de matéria
orgânica via anóxica, o que não ocorre em processo
de lodo ativado convencional ou com apenas nitrificação. Para estimar esse ganho, que é variável em
função das características do afluente e do local
da ETE (temperatura, altitude), simulou-se o processo com pré-desnitrificação considerando-se as
condições de projeto da ampliação da ETE limoeiro. Utilizou-se o modelo cinético descrito em VAN
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 65-87 | Ed. Esp. Mar 2020

4 CONCLUSÃO
Em linhas gerais, pode-se concluir que o processo de lodo ativado operando com nitrificação e
desnitrificação simultâneas resultou em boa eficiência na remoção de nitrogênio do esgoto, aplicando-se idade do lodo na faixa de 12 dias e concentrações de oxigênio dissolvido nos reatores em
torno de 0,5 mgO2.L-1. Após a otimização do sistema e melhorias na operação, houve uma melhora
significativa na eficiência de remoção da matéria
orgânica nos anos de 2014 e 2015. No entanto,
os valores da DBO do efluente final resultaram
mais elevadas do que o esperado. Isso se deveu à
perda excessiva de sólidos com o efluente, motivada por sobrecargas hidráulicas, acúmulo de lodos nos tanques de aeração devido a problemas
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na linha de tratamento de lodo, ou mesmo como
decorrência das condições de baixa oxigenação
impostas, que podem ser contornadas mantendo-se uma zona com concentrações mais elevadas de OD no trecho final do tanque de aeração,
de modo a melhorar a floculação do lodo biológico. Os resultados demonstram que a nitrificação
do esgoto ocorreu de forma eficiente, porém não
completa. Nos anos de 2014 e 2015, obteve-se a
concentração média de 5,6 e 3,8 mgN-NH3.L-1 no
efluente final, respectivamente, sendo comum a
obtenção de residuais da ordem de 2 mgN-NH3.L-1
em processos de lodos ativados com a mesma faixa de idade do lodo, porém com maior concentração de OD nos tanques de aeração. No entanto,
ao serem observadas as séries históricas, pode-se identificar que o valor médio relativamente
elevado encontrado se deve a episódios de maior
prejuízo para a nitrificação. Isso pode ter ocorrido
mediante substancial redução na idade do lodo
ocorrida em períodos de grande perda de sólidos
com o efluente final, em que a concentração de
N-NH3 do efluente elevou-se substancialmente.
Os resultados de concentração de N-Nitrato no
efluente do processo de lodo ativado demonstraram a expressiva eficiência do processo de desnitrificação, resultando em concentrações de N-NO3
sempre abaixo de 10 mgN.L-1, que é o padrão para
águas classe 2 estabelecidos na Resolução Conama 357/2005. Pode ser entendido que a etapa
de desnitrificação não é limitante no processo de
nitrificação e desnitrificação simultâneas. Concluiu-se também ser possível, mediante controle
do sistema de aeração, manter a concentração de
oxigênio dissolvido variando em faixa estreita em
torno de 0,5 mg.L-1, em estação por lodo ativado,
apesar das variações nas características do esgoto afluente. A taxa máxima de crescimento das
bactérias nitritantes resultou da mesma ordem de
grandeza dos valores que ocorrem em processos
de lodo ativado com maior nível de oxigenação.
Isso demonstra que, para a faixa de idade do lodo
aplicada, a manutenção de baixa concentração de
86

OD nos tanques de aeração não traz prejuízo para
a cinética da nitrificação.
A redução da aeração trouxe uma economia média de 34,1% com o gasto de energia elétrica para
aeração do sistema. Esse valor é compatível com
os apresentados na literatura. Concluiu-se que o
processo de lodo ativado com nitrificação e desnitrificação simultâneas de fluxo contínuo é uma
alternativa promissora de tratamento, a ser considerada tanto nos estudos de concepção para a
implantação de novas estações como na adaptação de processos de lodo ativado existentes.
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Resumo
O despejo inadequado de efluentes em mananciais de abastecimento pode acarretar a presença de cianobactérias toxigênicas produtoras de microcistinas (MCs) nocivas à saúde. Desse modo, este trabalho teve por objetivo
avaliar a eficiência do tratamento por ciclo completo, em escala de bancada, associado ou não à adsorção em
carvão ativado na forma pulverizada – CAP ou granular – CAG, para água de estudo com densidade celular da
ordem de 105 cel mL-1 de Microcystis sp. e concentração aproximada de 20 µg L-1 de MCs. Para tanto foram utilizados o hidróxi-cloreto de polialumínio como coagulante, 14 tipos de CAP e 7 de CAG. Os resultados indicaram
a necessidade de associação da adsorção em carvão ativado ao tratamento por ciclo completo para produção
de água tratada com valores inferiores a 1,0 µg L-1 de MCs, valor máximo permitido no Anexo XX da Portaria de
Consolidação n° 5/2017.
Palavras-chave: Tratamento de água. Cianotoxinas. Carvão ativado.
Abstract
The inadequate disposal of effluents in supply sources may lead to the presence of toxigenic cyanobacteria producing microcystins - MCs, which are harmful to health. Thus, this study aimed to evaluate the efficiency of the full
cycle treatment, in the bench scale, associated or not to adsorption on activated carbon in the pulverized form - PAC
or granular - GAC, for study water with cell density of 105 cell mL-1 of Microcystis sp. and approximate concentration
of 20 μg L-1 of MCs. For this, the poly aluminium chloride was used as the coagulant, 14 types of PACs, and 7 of GACs.
The results indicated the need to associate adsorption in activated carbon to the treatment by full cycle treatment
for the production of treated water with values lower than 1.0 μg L-1 of MCs, maximum value allowed by Ordinance
5/2017 – appendix XX.
Keywords: Water treatment. Cyanotoxins. Activated carbon.
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1 INTRODUÇÃO
A contaminação de mananciais utilizados para
abastecimento de água é, em grande parte, proveniente dos rejeitos produzidos pelas atividades
humanas. O despejo de efluentes domésticos,
industriais e agrícolas em corpos hídricos, sob
determinadas condições ambientais como temperatura, incidência de luz e velocidade dos ventos, pode favorecer a formação de florações ou
“blooms” de cianobactérias.
As cianobactérias se destacam por estarem associadas à presença de metabólitos secundários,
que conferem sabor e odor desagradáveis à água,
e, especialmente, às cianotoxinas, que podem
acarretar diversos prejuízos à saúde humana e
de animais aquáticos. A ocorrência, distribuição
e frequência de cianobactérias tóxicas indicam
elevada recorrência do gênero Microcystis e da
hepatoxina peptídica cíclica microcistinas – MCs
em vários países (CHORUS; BARTRAM, 1999; FUNASA, 2003; SANT’ANNA et al., 2006; SORLINI,
GIALDINI, COLLIVIGNARELLI, 2013; CHATZIEFTHIMIOU, 2016; HARKE, 2016).
A presença de MCs tem ocasionado diversos
problemas às estações de tratamento de água –
ETAs, em relação à qualidade da água distribuída
e, invariavelmente, requer a adoção de técnicas
específicas para remoção desses compostos, resultando no aumento dos custos associados ao
tratamento. Isso ocorre uma vez que, segundo
diversos autores, o tratamento por ciclo completo, comumente empregado nas ETAs, pode ser
eficiente para remoção de células intactas, mas
insuficiente para remoção de MCs extracelulares
aos níveis de segurança à saúde (CHORUS; BARTRAM, 1999; BETTINA, et al., 2000; DRIKAS et
al., 2001; KURODA et al., 2005; TEIXEIRA; ROSA,
2007; SILVA et al., 2012; MOHAMED et al., 2015;
PARK et al., 2017).

blico deve atender aos padrões de potabilidade
exigidos pelo Ministério da Saúde, por meio do
Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017,
no qual o valor máximo permitido de MCs totais
é de 1,0 µg L-1. Dessa forma, há necessidade de
buscar tratamentos complementares ao ciclo
completo para a remoção de MCs extracelulares,
como a adsorção em carvão ativado – CA, na forma pulverizada – CAP ou granular – CAG.
O CA é um tipo de material carbonáceo, caracterizado por possuir área superficial interna elevada e porosidade altamente desenvolvida, de
forma a possibilitar a adsorção de moléculas em
fase líquida e gasosa (COUTINHO et al., 2000;
RUIZ et al., 2010; DELGADO et al., 2012). Estudos
relacionados à adsorção de MCs demonstraram
que o emprego de CAs é eficiente na remoção de
MCs, com destaque aos CAs com maior volume
de mesoporos, uma vez que a abertura dos poros
de 2 a 50 nm favorece a remoção dessas moléculas, que apresentam tamanho médio estimado entre 1,2 a 2,6 nm e massa molecular entre
950 a 1050 Da (DONATI et al., 1994; WARHURST,
MCCONNACHIE, POLLARD, 1997; PENDLETON,
SCHUMANN, WONG, 2001).

Para evitar o consumo de água contendo MCs, a
água disponibilizada para o abastecimento pú-

Devido à intermitência dos eventos de floração
de cianobactérias, a flexibilização da utilização
de CAP, por não requerer unidade física adicional
de tratamento e poder ser aplicado com razoável simplicidade antes ou imediatamente após
a coagulação, tem-se apresentado como alternativa técnica promissora para remoção de MCs
extracelulares e também de clarificação da água,
favorecendo a sedimentação e resultando em
carreiras de filtração mais prolongadas (DE JÚLIO et al., 2010; ZAMYADI, et al., 2012; LI et al.,
2015). Já o CAG requer, para uso, a construção
de uma unidade física adicional de tratamento e
é comumente adotado em países desenvolvidos
como polimento final, após a etapa de filtração
para remoção de MCs extracelulares e também
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de outros compostos que estejam dissolvidos na
água (DI BERNADO, DANTAS e VOLTAN, 2017).
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo investigar a eficiência da técnica de ciclo
completo, com as etapas de coagulação, floculação, sedimentação e filtração em areia, com e
sem associação da adsorção em CAP e em CAG,
em escala de bancada, de forma a garantir a produção de água segura e com qualidade compatível com o Anexo XX da Portaria de Consolidação
n° 5/2017, em relação às MCs totais.

2 METODOLOGIA
2.1 Preparação das águas de estudo
Para a preparação das águas de estudo foi utilizada a cepa toxigênica de Microcystis sp. – TAC95,
selecionada por produzir elevadas concentrações
de MC-LR (da ordem de 3000 µg L-1) (KURIAMA,
2012). Para tanto, a cepa foi mantida por meio
de inoculações quinzenais a 10% (v v-1) em meio
ASM-1 (GORHAM, 1964) estéril (autoclavado a
121°C durante 20 min), sendo as culturas submetidas à temperatura de 25°C e iluminação de
35 με m-2 s-1, com fotoperíodo de 12 h d-1 e agitação manual diária.
Para obtenção dos extratos com MCs, 20 L de
cultura, em fase final da curva exponencial de
crescimento, foram centrifugadas a 1521 g por
20 minutos, para obtenção de biovolume, sendo
este congelado a -20ºC e submetido a 3 séries
de congelamento/descongelamento, liofilizado, macerado e ressuspenso em água ultrapura,
constituindo o extrato com MCs. Por fim, o extrato foi filtrado em membrana de fibra de vidro,
com porosidade média de 0,2 μm e armazenado
a -20ºC.

preparadas as águas de estudo - AEs: AE1 com
concentração da ordem de 20 µg L-1 de MCs extracelulares e a AE2 com concentração da ordem
de 20 µg L-1 de MCs extracelulares e densidade
celular de 105 cel mL-1 de Microcystis sp..

2.2 Amostragem e caracterização preliminar de
CAPs e CAGs
Foram adquiridas amostras de CAPs e CAGs disponíveis comercialmente no mercado nacional e
internacional, com características diversificadas
em relação à origem, matéria prima, método de
ativação e propriedades físico-químicas. Após a
amostragem dos 14 CAPs e 7 CAGs, os mesmos
foram caracterizados de acordo com o Número
de Iodo – NI e Índice de Fenol – IF, segundo as
NBRs 12073/1991 – MB 3410 e 12074/1991 –
MB 3411, respectivamente, e Índice de Azul de
Metileno – IAM, conforme a JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD – JIS K 1474/2014.

2.3 Seleção de CAPs e CAGs
Para o preparo dos CAPs, os mesmos foram previamente secos em estufa a 103°C por 24 h. Em
seguida, as massas de CAPs foram adicionadas
em tampão fosfato de Sorensen (pH = 7,0), conforme Morita e Assumpção (2007), a fim de evitar
alterações significativas nos valores de pH e influenciar na eficiência do processo adsortivo. Já os
CAGs foram previamente secos em estufa a 103°C
por 24 h, pesados e imersos em água ultrapura,
sob agitação de 15 rpm em mesa agitadora, por
24 h, para saturação dos poros de adsorção.
Para seleção dos CAPs e CAGs de maior capacidade adsortiva para MCs foi utilizada a AE1 e os
seguintes experimentos:

Em seguida, utilizando-se água potável desclorada (pH de 6,9 e turbidez de 0,52 NTU), cultura de Microcystis sp. e extrato com MCs, foram

• Adsorção em CAP: realizado em frascos de vidro com volume reacional de 50 mL, dosagem de
CAP de 25 mg L-1, tempo de contato de 60 mi-
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nutos, sob agitação de 150 rpm, temperatura de
25 °C ± 1 °C, em mesa agitadora;
• Adsorção em CAG: realizado em escoamento contínuo com auxílio de bomba peristáltica
e duração de 24 h, em filtros de carvão ativado
granular – FCAGs com altura de CAG de 9,0 cm,
vazão de alimentação constante de 0,80 mL min-1
para cada filtro, resultando em tempo médio de
contato de 20 minutos, conforme Kawahigashi et
al. (2014).
A seleção dos CAPs e CAGs mais eficientes foi
realizada em função das concentrações residuais
de MCs nas amostras, previamente filtradas em
membrada com porosidade média de 0,45 µm,
sendo estas analisadas pelo método de imunoensaio enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
(kits de Beacon Analytical Systems Inc.) com limite
de quantificação – LQ de 0,12 μg L-1 de MCs.

2.4 Determinação das condições adsortivas
para aplicação do CAP selecionado
Para determinar as condições adsortivas de aplicação mais adequadas, em relação à dosagem de
CAP e ao tempo de contato empregados, foi utilizada a AE2, a fim de simular uma situação mais
aproximada de manancial natural eutrofizado.
Dessa forma, foram empregadas as dosagens do
CAP selecionado de 5, 10, 25, 30, 40 e 50 mg L-1
e tempos de contato de 15, 30, 60 e 120 min. As
demais condições experimentais foram as mesmas empregadas no experimento para a seleção
de CAP. Entretanto, devido à presença de células,
os frascos de reação foram expostos à luminosidade de 35 με m-2 s-1, a fim de manter as condições de cultivo.
A dosagem de CAP foi selecionada considerando
a condição que atendeu ao valor máximo permitido de 1,0 µg L-1, estabelecido pelo Anexo XX da
Portaria de Consolidação n° 5/2017. Para avaliar
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o efeito escala sobre as condições de adsorção
obtidas no experimento com volume reacional
de 50 mL, as condições de adsorção selecionadas
foram reproduzidas em reatores estáticos / equipamento jarteste com volume reacional de 2L.

2.5 Tratamento por ciclo completo
Após determinar a condição adsortiva mais
adequada para aplicação do CAP nacional selecionado, foram realizados ensaios em escala de
bancada, em equipamento Jarteste, simulando
as etapas de coagulação, floculação e sedimentação, utilizando-se a AE2 e o hidróxi-cloreto
de polialumínio – PAC, como coagulante. Para
ajuste do pH foram utilizados o hidróxido de
sódio, como alcalinizante e o ácido clorídrico,
como acidificante.
A condição de coagulação foi determinada a partir da melhor relação custo x benefício, ou seja,
foi selecionada a condição (dosagem de alumínio
e pH) que apresentasse elevada remoção de turbidez e de células de Microcystis sp. para o menor
volume de coagulante. Dessa forma, considerando dados da literatura (KURODA, DI BERNARDO,
2006; FONSECA, 2014), foram empregadas dosagens de 2,0; 4,0 e 6,0 mg L-1 de alumínio – Al
para valores de pH de 6,0; 6,5; 6,7 e 7,0 e parâmetros operacionais apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros operacionais utilizados para
simulação do ciclo completo.
Tempo de mistura rápida – Tmr
Gradiente de velocidade média de mistura
rápida – Gmr
Tempo de floculação – Tf
Gradiente de velocidade média da
floculação – Gf
Velocidade de sedimentação – Vs
Taxa de filtração – Tfil
Tempo de filtração

60 s
600 s-1
20 min
20 s-1
1,0 cm min-1
60 m³ m-² d-1
30 min
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Após seleção das condições de coagulação, foram realizados ensaios de reprodução considerando as etapas de coagulação, floculação, sedimentação e filtração em areia, simulando, deste
modo, o tratamento por ciclo completo, em escala de bancada. O sistema de filtros de laboratório de areia (FLAs) foi constituído por filtros em
acrílico transparente de 19 mm de diâmetro, 40
cm de altura e areia aderida na parede interna,
de modo a evitar formação de correntes preferenciais durante a filtração. A areia utilizada foi
do tipo 2, com faixa granulométrica entre 0,42
e 0,84 mm e tamanho efetivo (D10) de 0,62 mm
(KURODA, DE PAULA e DI BERNARDO, 2002).
Para avaliar a eficiência do tratamento por ciclo
completo para águas contendo células de Microcistys sp. e MCs, foram coletadas amostras, após
sedimentação e após filtração, para caracterização em relação aos parâmetros de desempenho:
densidade celular, turbidez, clorofila-a e alumínio, segundo APHA, AWWA, WEF (2012) e MCs
extracelulares e totais.

• Tempo de contato de 60 minutos: simulando a
adição de CAP na captação de água bruta, mantendo o carvão em contato com as MCs até o início da etapa de sedimentação. Assim, as suspensões de CAP foram adicionadas previamente aos
jarros contendo a AE2 e mantidas sob agitação
de 20 s-1 por 30 minutos, seguidas de ajuste do
pH e das etapas do ciclo completo;
• Tempo de contato de 30 minutos: simulando a
adição de CAP logo após a coagulação até período inicial da etapa de sedimentação. Assim, as
suspensões de CAP foram adicionadas aos jarros,
1 min após o início da coagulação sem ajuste de
pH, seguidas das etapas do ciclo completo.
Em relação à adsorção em CAG nacional selecionado, o mesmo foi empregado associado ao
ensaio de tratabilidade por ciclo completo, após
a etapa de filtração em areia, seguindo as mesmas condições operacionais utilizadas no experimento de seleção de CAG, porém com duração
de 72h. Os parâmetros de desempenho avaliados
nos tratamentos associados foram os mesmos
do tratamento por ciclo completo.

2.6 Tratamento por ciclo completo associado à
adsorção em CAP e em CAG
Considerando os custos e as dificuldades para
aquisição de CAPs e CAGs importados e as condições de aplicação em escala real, optou-se por
utilizar apenas os carvões selecionados nacionais nos experimentos de tratabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Amostragem e caracterização preliminar de
CAPs e CAPs

Para avaliar a associação do tratamento por ciclo
completo e adsorção em CAP para remoção de células de Microcystis sp. e de MCs, foram realizados
experimentos em escala de bancada, em Jarteste,
utilizando-se a AE2, os mesmos parâmetros operacionais descritos na Tabela 1 e as dosagens do
CAP nacional selecionado, considerando:

As características dos carvões estudados são
apresentadas na Tabela 3, na qual pode-se observar que, dentre os nacionais, todos foram
ativados fisicamente e, com exceção do CAP 12,
de origem animal, os demais foram de origem
vegetal, provenientes do babaçu, pinus, madeira
e coco. Já os CAPs importados foram de origem
mineral com ativação química.
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Tabela 3 – Caracterização preliminar dos CAPs e CAGs amostrados em relação à origem, método de ativação,
matéria-prima, Número de Iodo – NI, Índice de Fenol – IF e Índice de Azul de Metileno – IAM
Índice

Tipo

Origem

Ativação

Matéria-prima

1
2
3
4
5
6(*)
7(*)
8(*)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21(*)

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG

Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Mineral
Mineral
Mineral
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Animal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Animal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Mineral

Física
Física
Física
Física
Física
Química
Química
Química
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Química

Babaçu
Babaçu
Pinus
Pinus
Pinus
Mineral betuminoso
Carvão Mineral
Carvão Mineral
Madeira
Madeira
Madeira
Osso
Madeira
Coco
Endocarpo coco
Endocarpo coco
Osso
Endocarpo coco
Endocarpo coco
Endocarpo coco
Carvão Mineral

IF
(g L-1)
2,1
2,3
2,1
2,1
2,2
3,1
-

NI
(mg g-1)
853
934
629
862
942
966
1130
1098
1019
765
621
4
465
770
936
910
21
850
976
845
1117

IAM
(mg g-1)
75
88
42
108
134
142
203
199
171
116
98
16
67
133
54
79
11
190
81
199

(*) Carvões importados

Em relação aos índices apresentados, o NI está
relacionado à microporosidade do carvão, uma
vez que requer poros com abertura inferior a 1
nm. Já o IAM está relacionado à mesoporosidade
do carvão, uma vez que requer poros com abertura próxima a 2 nm (WARHURST; McCONNACHIE;
POLLARD, 1997; EL-HENDAWY et al., 2001). Dessa
forma, espera-se que, para águas contendo moléculas de MCs, os CAPs e CAGs que apresentam
porosidade com maiores valores de IAM e, consequentemente, maior volume de mesoporos, sejam
mais eficientes para remoção de MCs.

3.2 Seleção de CAPs e CAGs e determinação das
condições de maior eficiência de adsorção para
o CAP selecionado
Para selecionar o CAP de maior eficiência para
adsorção de MCs, foi utilizada a AE1, com con-
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centração de MCs de 19,28 µg L-1 (concentração
prevista de 20 µg L-1) e dosagem de CAP de 25
mg L-1. Os resultados de concentração residual
de MCs, para os 14 CAPs e 7 CAGs utilizados são
apresentados na Fig. 1.
De acordo com os resultados obtidos, a menor
concentração de MCs residuais observadas para
os CAPs nacionais ocorreu para o CAP5, que resultou em concentração residual de 1,48 µg L-1
e remoção de 92,3%. Dentre os CAs importados,
o CAP7(*) e o CAP8(*) apresentaram as menores
concentrações residuais de MCs, sendo elas, 0,31
e 0,30 µg L-1, respectivamente, com remoção de
98,4%. Embora, dentre os carvões nacionais, o
CAP5 tenha sido o selecionado, a concentração
residual de MCs não atendeu ao limite estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação
n° 5/2017, e o valor foi bem superior aos residuais observados para os CAP7(*) e CAP8(*).

93

Fukumoto, A.A.F, Rosa, J. L, Júnior, V.G.A, Kuroda, E. K

Figura 1 – Concentração residual de MCs e remoção para os CAPs e CAGs amostrados

(*) CAPs e CAGs importados

Em relação aos CAGs amostrados, podem-se
observar elevados valores de remoção para todos dos carvões, com porcentagens acima de
99%. Os CAGs com melhor desempenho foram
os CAGs 19 (nacional) e 21(*) (importado), com
concentrações residuais de MCs abaixo do LQ.
Segundo Albuquerque Júnior (2006), que avaliou
a caracterização e a ativação de carvões ativados
de origem mineral e vegetal, os carvões de origem mineral possuem estrutura porosa mais favorável à adsorção de MCs em relação ao carvão
vegetal, justificando as elevadas remoções dos
CAPs 7(*) e 8(*), de origem mineral em relação ao
CAP5, de origem vegetal. Entretanto, Donati et
al. (1994), e Mohamed et al. (1998) observaram
que carvões provenientes da madeira apresentaram maior capacidade adsortiva em relação às
moléculas de MCs.

ciência adsortiva para moléculas de maior massa
molecular como as MCs.
Após seleção do CAP5, foi realizado o experimento para determinar as condições mais adequadas de adsorção, utilizando-se a AE2, com
concentração de MCs extracelulares de 18,95 µg
L-1 (concentração prevista de 20 µg L-1) e densidade celular de 4,02x105 de Microcystis sp. (densidade prevista de 105 cel mL-1 de M. sp.). A concentração de MCs totais (intra e extracelulares)
da AE2 resultou em 30,75 µg L-1.

Por outro lado, de forma geral, os carvões que
apresentaram maior eficiência na adsorção de
MCs corresponderam àqueles que resultaram em
maiores valores de IAM e, consequentemente, de
mesoporosidade, conforme constatação obtida
por Donati et al., (1994), Mohamed et al., (1998),
Kuroda et al., (2005), Zhang e Jiang, (2011), Teng
et al., (2013) e Huang et al. (2015), ressaltando a
importância desse parâmetro na predição da efi-

Na Fig. 2 são apresentados os resultados obtidos,
podendo-se observar que as dosagens de 5, 10
e 25 mg L-1 de CAP5 não foram suficientes para
reduzir a concentração de MCs a valores inferiores a 1,0 µg L-1, de acordo com o Anexo XX – Portaria da Consolidação n°5, mesmo para o tempo
de contato de 120 minutos. Para as dosagens de
CAP5 de 40 e 50 mg L-1, foram observadas concentrações residuais inferiores ao valor estabelecido pela legislação, com residuais de MCs de
0,90 e 0,81 µg L-1 para os tempos de contato de
60 e 30 minutos, respectivamente, dispensando,
assim, a necessidade do emprego do tempo de
contato superior de 120 min para atender ao valor limite definido pela legislação.
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Figura 2 – Concentração residual de MCs para diferentes tempos de contato e dosagens de CAP5 utilizando-se AE2 (
pH= 7,0; agitação= 150 rpm; temperatura= 25 ± 1°C)

Dessa forma, considerando uma situação real de
manancial eutrofizado com águas contendo MCs
e células de Microcystis sp., as condições de adsorção com o CAP5, que produziram efluente com
qualidade compatível ao Anexo XX – Portaria da
Consolidação n°5 foram: dosagens de CAP5 de 40
e 50 mg L-1 para os tempos de contato de 60 e 30
minutos, respectivamente. Tais resultados evidenciaram que o acréscimo de 25% na dosagem do
CAP5 e a redução de 100% do tempo de contato
foram suficientes para a obtenção de eficiências
similares de remoção e atendimento à legislação
vigente em relação às MCs.

3.3 Ciclo completo com filtração em areia
Para simulação do tratamento por ciclo completo foi utilizada a AE2 e, inicialmente, foi determinada a condição mais adequada de coagulação,
considerando a qualidade do sobrenadante e valores de pH e dosagens de alumínio pré-estabelecidos. Os resultados obtidos são apresentados
na Fig. 3.

Os resultados do experimento de reprodução em
reatores estáticos/equipamento Jarteste com
volume reacional de 2L confirmaram as mesmas
condições de adsorção obtidas no experimento
com volume reacional de 50 mL, indicando que
não houve influência do efeito de escala nos resultados experimentais, uma vez que ocorreram
remoções celular, de turbidez, e de MCs da mesma ordem de grandeza para ambas as escalas.

De forma geral, comparando-se os valores residuais de densidade celular e de turbidez, pôde-se observar que as maiores remoções ocorreram para o pH de 6,7, independentemente da
dosagem de alumínio aplicada, corroborando os
resultados obtidos por Fonseca (2014), que utilizou AE com características similares. Para esse
valor de pH, as dosagens de alumínio de 4,0 e 6,0
mg L-1 apresentaram as maiores eficiências de
remoção desses parâmetros, com diferença de
apenas 2%, o que não justifica a adoção da maior
dosagem. Assim, selecionou-se como condição
de coagulação: dosagem de 4,0 mg L-1 de alumínio e pH de 6,7.
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Para a seleção da dosagem do PAC, considerouse também a concentração residual de alumínio
na água após tratamento, uma vez que, de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação
n° 5/2017, o limite máximo permitido de alumínio é de 0,2 mg L-1 (BRASIL, 2017). É importante monitorar esse parâmetro, uma vez que o
alumínio é um composto neurotóxico associado
a encefalopatias graves, podendo causar prejuízos à saúde.
Chow et al. (1999) investigaram as condições de
maior eficiência de coagulação, em escala de
bancada, utilizando o sulfato de alumínio, para
águas naturais do reservatório South Para, na
Austrália, contendo 4,5x105 cel mL-1 de Microcystis aeruginosa. Após a realização de ensaios de
coagulação, obteve como melhor resultado: dosagem de alumínio de 4,8 mg L-1 e pH de 6,7; condições muito próximas às obtidas neste trabalho.
Sun et al. (2012) avaliaram as condições de coagulação, em escala de bancada, que acarretariam menor lise celular, evitando a liberação de
cianotoxinas dissolvidas. Para tanto, foram adi-

Após determinação das condições de coagulação, foi realizado o experimento de reprodução
do tratamento por ciclo completo, incluindo a
filtração em areia, para a condição de coagulação selecionada, cujos resultados estão apresentados na Fig. 4. Para avaliar a eficiência desse
tratamento, foram caracterizadas as amostras
do sobrenadante (DEC) e do filtrado em filtro
de areia de laboratório (FLA), de acordo com os
parâmetros descritos na Tabela 2.
Na etapa de sedimentação, verificaram-se porcentagens de remoção celular de 97,5% e densidade residual de 1,01x104 cel mL-1. Após filtração, a remoção celular foi aumentada para
99,9%, e a densidade residual de Microcystis sp.
foi de 578 cel mL-1. Tais valores evidenciam a elevada eficiência da filtração para retenção de células intactas e, consequentemente, de MCs intracelulares (CHORUS; BARTRAM, 1999; DRIKAS
et al., 2001; ALBUQUERQUE JR, 2006; TEIXEIRA;
ROSA, 2007; KURODA et al., 2006; DI BERNARDO et al., 2006, LIBÂNIO, 2010), especialmente
quando aplicada sob condições experimentais
controladas.

ximaram das utilizadas neste trabalho.

Em relação às MCs totais e extracelulares, observaram-se, após a etapa da sedimentação,
concentrações residuais de 25,59 e 18,34 µg L-1
com remoções de 16,8 e 3,2%, respectivamente.
Após filtração, os residuais de MCs totais e extracelulares foram de 22,67 e 17,24 µg L-1, que
corresponderam às remoções de 26,3 e 9,0%,
respectivamente. As concentrações residuais de
MCs totais e extracelulares observadas ao final
do tratamento por ciclo completo evidenciaram
a limitada eficiência dessa técnica para remoção
de MCs dissolvidas.
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cionadas culturas de Microcystis aeruginosa com
densidade celular da ordem de 2x106 cel mL-1
às águas naturais do reservatório Queshan, na
China. Após comparar diferentes dosagens de
alumínio, agitação rápida e lenta, obteve como
melhor condição de coagulação a dosagem de
4,7 mg L-1 de Al, mistura rápida de 250 rpm com
tempo de 1 min e mistura lenta de 20 rpm com
tempo de 20 min. Apesar de não relatar o pH utilizado no trabalho, as demais condições se apro-
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Figura 3 – Valor de turbidez e densidade de M. sp da AE2 e da amostra decantada para diferentes condições de
coagulação (Tmr=1min, Gmr=600 s-1, Tf=20min, Gf=20 s-1, Vs=1,0 cm min-1)

AE2: água de estudo 2; DAl (mg L-1): dosagem de alumínio

Guerra (2015) realizou o tratamento por ciclo
completo para água de estudo contendo 22,4 µg
L-1 de MCs e verificou, após a filtração em areia,
concentrações residuais de 18,0 µg L-1 de MCs,
apresentando remoções da ordem de 18%. Morais (2012) obteve resultados similares, apesar
da baixa concentração de MCs na água de estudo (3,27 µg L-1). Após filtração, obteve valores
residuais de 2,43 µg L-1 com remoção de 25,7%,
o que comprova que mesmo com baixas concentrações de MCs, o ciclo completo não é capaz
de produzir água com qualidade compatível ao
Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017.
Tais valores corroboram os resultados obtidos,
enfatizando a necessidade de adoção de tratamento complementar, eficiente na remoção de
toxinas dissolvidas, como descrito por Himberg
et al. (1989); Lambert et al. (1996), Chow et al.
(1999), Drikas et al. (2001), Newcombe e Nichol-

son (2004), De Júlio (2009), Dixon et al. (2011) e
Park et al., (2017), entre outros autores.
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Em relação à clorofila-a e turbidez, verificou-se
que houve elevada redução desses parâmetros
no tratamento por ciclo completo. Na sedimentação, observaram-se remoções de 90,3% e
91,5% (com concentrações residuais de 3,3 µg
L-1 e 0,35 uT, respectivamente). Após filtração,
essas remoções foram maiores, apresentando
reduções de 97,2%, e 95,7% (com concentrações
remanescentes de 0,95 µg L-1 e 0,18 uT, respectivamente). Nesse caso, esses parâmetros estão
diretamente relacionados à presença de material
celular; portanto, de acordo com os resultados
obtidos, acompanharam a redução da densidade
celular de Microcystis sp., demonstrando a eficiência do tratamento por ciclo completo para
esses parâmetros.
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Considerando os resultados obtidos para o tratamento por ciclo completo, pode-se observar que
essa técnica mostrou-se eficiente para remoção
de células de Microcystis sp e, consequentemente, de MCs intracelulares, entretanto pouco efetiva para remoção de MCs extracelulares. Sendo
assim, para atender ao Anexo XX da Portaria de
Consolidação n° 5/2017 e garantir a qualidade
de água, o tratamento por ciclo completo requer
associação às técnicas complementares que garantam a remoção de MCs extracelulares.

3.4 Ciclo completo associado à adsorção em
CAP e CAG
Para avaliar a eficiência do tratamento por ciclo
completo associado à adsorção em CAP, foram
consideradas as condições de adsorção: dosagem de 50 mg L-1 de CAP5, para o tempo de contato de 30 min, e de 40 mg L-1 de CAP5, para o
tempo de contato de 60 min, conforme delineamento experimental e caracterizadas as amostras do sobrenadante – CAP-DEC e do filtrado
em areia – CAP-FLA, segundo os parâmetros de
desempenho pré-definidos (Fig. 4).

clorofila-a não apresentaram diferenças relevantes de remoção, para as diferentes condições adsortivas experimentais de aplicação.
A avaliação da eficiência de remoção de MCs
foi realizada apenas para as MCs extracelulares,
uma vez que não foi possível separar as células
de Microcystis sp. das partículas de CAP. Dessa
forma, foi avaliada a remoção de MCs extracelulares e observado, para dosagem de CAP
de 50 mg L-1 e tempo de contato de 30 min, na
etapa de sedimentação e filtração, remoções de
97,9 e 99,1% e valores residuais de 0,41 e
0,18 µg L-1, respectivamente. Para a dosagem
de CAP de 40 mg L-1 e tempo de contato de
60 min, obteve-se maior desempenho na etapa de sedimentação e filtração, com remoções
de 98,9 e 99,5% e concentrações residuais de
0,22 µg L-1 e 0,10 µg L-1, respectivamente.

De acordo com os resultados obtidos no tratamento por ciclo completo e filtração em areia sem
adsorção em CAP, verificou-se que os parâmetros
de turbidez, densidade celular, alumínio residual e

Apesar de o Anexo XX da Portaria de Consolidação
n° 5/2017 ter sido atendido em relação às MCs
para as duas condições adsortivas experimentais
de aplicação, a condição que empregou o maior
tempo de contato e a menor dosagem de CAP (60
min e 40 mg L-1), apresentou maiores percentuais
de remoção após as etapas de sedimentação e filtração, indicando que o maior tempo de contato
possibilitado pela aplicação do CAP na captação
de água bruta pode ser uma alternativa técnica
promissora para esta aplicação.
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Figura 4 - Valor e concentração residuais de densidade celular, MCs extracelulares, turbidez, clorofila-a e alumínio
residual da AE2 antes e após tratamentos

AE2: água de estudo 2; DEC: amostra decantada; FLA: amostra filtrada; CAP-DEC: amostra decantada após adsorção em CAP; CAP-FLA: amostra filtrada após
adsorção em CAP; CC-CAG: amostra de ciclo completo após adsorção em CAG, com tempo de experimento de 72h

Ho et al. (2011) avaliaram a remoção de MCs utilizando adsorção em CAP, com dosagens de 5,
10, 25, 50 e 100 mg L-1, para amostras contendo
22 µg L-1 de MCs, e observaram elevadas remoções com concentração residual inferior a 1,0 µg
L-1 de MCs, para dosagens iguais ou superiores a
50 mg L-1 de CAP, com tempo de contato de 30
minutos, como observado no presente estudo.
Müller (2009) avaliou a eficiência da adsorção em
CAP, proveniente de madeira, aplicado 5 minutos
antes da coagulação, para uma água de estudo
contendo 10 µg L-1 de MCs e dosagens de 20 e
85 mg L-1 mg L-1 de CAP, e obteve como resultado
valores residuais de 1,2 e 0,2 µg L-1 de MCs, para
as respectivas dosagens de CAP.
De modo geral, corroborando dados da literatura, constatou-se pelos resultados experimentais a
necessidade de empregar dosagens de 40 mg L-1
ou superiores, a depender do ponto de aplicação
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 88-103 | Ed. Esp. Mar 2020

e das características do CAP, para atender ao limite máximo de 1,0 µg L-1 de MCs para o tratamento
de águas contendo MCs dissolvidas da ordem de
20 µg L-1. Entretanto, é imprescindível a realização
de investigações preliminares para selecionar o CAP,
bem como a dosagem necessária para cada caso.
Para avaliar a capacidade adsortiva do CAG nacional selecionado em relação à remoção de
MCs, foram realizados experimentos de reprodução do tratamento por ciclo completo, utilizando
os parâmetros operacionais descritos na Tabela
1. Assim, as amostras obtidas após a filtração em
areia, com concentração de MCs extracelulares
de 17,24 μg L-1, foram encaminhadas para o filtro de CAG19. Os resultados desse experimento
também estão apresentados na Fig. 4.
Os resultados obtidos com o emprego do CAG19
apresentaram valores acima do limite de detecção de 0,12 μg L-1 somente após 30 horas de
99

Fukumoto, A.A.F, Rosa, J. L, Júnior, V.G.A, Kuroda, E. K

experimento, não sendo observadas concentrações residuais de MCs maiores que o valor máximo permitido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, mesmo após as 72 horas de
experimento, com concentração residual máxima de 0,37 μg L-1 (valor utilizado na Fig. 4).
O estudo de Oliveira e Azevedo (2004), utilizando AE com concentrações de MCs de 10,0 μg L-1,
avaliou a capacidade adsortiva para três CAGs:
CAG1 de origem vegetal, predominantemente
microporoso e tempo de contato de 0,15 min,
o CAG2 e o CAG3 com predominância de mesoporos e de origem mineral e animal e tempo de
contato de 0,15 e 0,29 min, respectivamente.
Considerando a concentração residual de MCs,
observou-se que o CAG3 apresentou melhor desempenho, removendo 97,8% das MCs, seguido
pelo CAG2, com percentual de remoção de 80%
e o CAG1, com remoção da ordem de 65%. Tais
resultados demonstram a importância de utilizar
CAGs mesoporosos para a adsorção de MCs.
Guerra et al (2015) realizaram o tratamento de
águas contendo células de cianobactérias e MCs
por ciclo completo associado à filtração/adsorção para os CAGs 1 e 2, com tempo de contato
teórico de 45 segundos, utilizando efluente obtido após filtração em areia, com concentração de
MCs de 18,0 μg L-1. Como resultado, observaram
para o CAG1 e CAG2 valores residuais de MCs inferiores a 1,0 μg L-1, até 8 e 2 h de funcionamento
dos filtros, respectivamente.

4 CONCLUSÃO
O Índice de Azul de Metileno (IAM), utilizado
para caracterização dos carvões, mostrou ser
um parâmetro preditivo da capacidade adsortiva
para MCs importante a ser considerado na seleção de CAPs e CAGs, uma vez que os carvões com
elevados valores de IAM apresentaram as maiores eficiências de adsorção de MCs.
Para águas contendo células de Microcystis sp
com densidade da ordem de 105 cel mL-1 e concentração de microcistinas (MCs) com 20 μg L-1,
submetidas ao tratamento por ciclo completo
com e sem adsorção em carvão ativado pulverizado (CAP) e granular (CAG), pode-se comprovar
que o tratamento por ciclo completo composto por coagulação, floculação, sedimentação e
filtração em areia mostrou-se eficiente na remoção de células de Microcystis sp. e MCs intracelulares, porém ineficiente em relação à remoção MCs extracelulares, tendo apresentado
remoção de 9,0% com concentração residual de
17,24 de MCs.
O tratamento de ciclo completo associado à adsorção em CAP foi eficiente para remoção de
MCs extracelulares, considerando sua aplicação
tanto na captação de água bruta com tempo de
contato prévio de 30 min (totalizando 60 min de
contato) como no final da mistura rápida com
tempo de contato de 30 min.
O tratamento por ciclo completo seguido de adsorção em filtro de CAG apresentou elevada eficiência para a remoção de MCs extracelulares.

De modo geral, pode-se concluir que o tratamento
por ciclo completo, associado à adsorção em CAP e

água contendo células de Microcystis sp e MCs.
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CAG, foi capaz de reduzir as concentrações de MCs
aos níveis exigidos pelo Anexo XX da Portaria de
Consolidação n° 5/2017, demonstrando ser uma
alternativa técnica eficiente para o tratamento de
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Resumo
Nesse trabalho foi analisada a operação de quatro Estações Elevatória de Água (EEA), tendo como objetivo
verificar o impacto no consumo e na despesa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da
Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, campus principal da Universidade Federal do Pará (UFPA).
Para isso, foram realizadas atividades em três etapas, sendo na primeira monitorados parâmetros hidráulicos e
elétricos nas quatro EEAs, em intervalos de 10s, durante 24h. Em seguida, os 103.680 dados monitorados foram
sistematizados, possibilitando o cálculo de indicadores de desempenho hidroenergético. Na última etapa foram
analisados o consumo e a despesa de energia elétrica nas quatro EEAs. Os resultados obtidos demonstraram
que as EEAs não tiveram a operação paralisada durante o horário de ponta e que houve consumo de energia elétrica reativa excedente devido aos baixos valores de fator de potência. O consumo específico de energia
elétrica agregada foi de 0,52 kWh/m³ na Linha 1 com as Elevatórias de Água Bruta (EEAB) e de Água Tratada
1 (EEAT 1), e de 0,47 kWh/m³ na Linha 2 com as elevatórias EEAB, EEAT 2 e EEAT 3. Isso resultou nos custos de
energia elétrica no horário de ponta de 1,89 R$/m³ na Linha 1 e de 1,71 R$/m³ na Linha 2, sendo no horário fora
de ponta observados valores de 0,27 R$/m³ e 0,24 R$/m³, respectivamente. Na pesquisa foi constatada a necessidade de modificação do desempenho operacional das EEAs para reduzir o bombeamento de água no período
noturno e no horário de ponta, o que, naturalmente, diminuirá os valores verificados de consumo (50.705 kWh/
mês) e de despesa de energia elétrica (R$ 46.548,00 por mês) no SAA do campus.
Palavras-chave: Bombeamento de água. Energia elétrica. Despesa.
Abstract
In this paper, the operation of four Water Pumping Stations (WPS) was analyzed to verify the impact on electric
energy consumption and cost of the Water Supply System (WSS) of the University City Professor José da Silveira
Netto, main campus of the Federal University of Pará (UFPA). For this, activities were performed in three stages; in
the first stage, the hydraulic and electrical parameters in the four WPSs were monitored in intervals of 10s during
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24h. Then, the 103,680 data was systematized, allowing the calculation of hydroenergetic performance indicators.
In the last stage, the electricity consumption and expenditure in the four WPSs were analyzed. The results obtained
showed that the WPSs were not paralyzed during peak time and that there was excess reactive energy consumption
due to the low power factor. The specific consumption of aggregate electric energy was 0.52 kWh/m³ in Line 1 with
the Raw Water Pump Station (RWPS) and Treated Water Pumping Station 1 (TWPS 1), and 0.47 kWh/m³ in Line 2
with RWPS, TWPS 2 and TWPS 3. This resulted in peak electricity costs of R$ 1.89/m³ in Line 1 and R$ 1.71 R$/m³
in Line 2, and in the off-peak time, values of R$ 0.27/m³ and 0.24 R$/m³, respectively. Finally, it was verified the
need to modify the operational performance, to reduce the pumping of water at night and in peak times, which will
reduce the verified values of electric energy consumption (50,705 kWh/month) and cost (R$ 46,548.00 per month)
in the SAA of the campus.
Keywords: Water pumping. Electricity. Costs.

1 INTRODUÇÃO
Os esforços requeridos na relação homem-natureza para o uso adequado e não extrapolado dos
bens presentes no meio e disponíveis à humanidade, dentre os quais podem ser destacados
a água e a energia, são de grande importância
para a viabilização e a manutenção da vida contemporânea. Para Cavalcanti (2012), essa relação deve ocorrer de forma sustentável, munida
de processo socioeconômico em que se minimize
o uso de matéria e energia, bem como os impactos ambientais provenientes da ação antrópica, e
que se maximize a eficiência do uso dos recursos
e sua utilidade social.
Os recursos hídricos e energéticos são intrínsecos ao setor de saneamento. Cerca de 3% da
energia elétrica gerada no Brasil são consumidos no setor de abastecimento de água e no
tratamento de esgoto (GONÇALVES, JORDÃO,
JANUZZI, 2009). Segundo o Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento (SNIS), 11 milhões de MWh/ano são utilizados em Sistemas
de Abastecimento de Água (SAA) e 1,2 milhão
MWh/ano em esgotamento sanitário (BRASIL,
2017). Vale observar que cerca de 90% da energia utilizada no SAA são consumidos nos Conjuntos Motor e Bomba (CMB) (GOMES, 2012;
BRANDT et al., 2011).
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 104-120 | Ed. Esp. Mar 2020

De acordo com a Environmental Protection Agency - EPA (2017), até 40% dos custos operacionais
para SAA podem ser relativos ao consumo de
energia. Além disso, Barry (2007) ressalta que o
consumo de energia elétrica corresponde a 74%
do investimento realizado ao longo da vida útil de
instalações de bombeamento. Luz et al. (2016)
comentam que o consumo demasiado de energia
em Estações Elevatórias de Água (EEA) deve-se,
muitas vezes, aos equipamentos obsoletos e não
dimensionados conforme a necessidade.
Além disso, outros fatores influenciam na despesa de energia elétrica, como o baixo valor do
fator de potência, que é relacionado ao consumo
e à demanda de energia elétrica reativa excedente, o bombeamento no horário de ponta do setor
elétrico, que é o período de três horas consecutivas em que o valor da tarifa de energia elétrica é
maior do que o cobrado nas demais horas do dia,
e o volume perdido de água entre as unidades de
captação e de distribuição de água. Zhuan et al.
(2018) citam como ação para redução de despesa
de energia elétrica o desligamento dos CMBs nos
horários de ponta. Segundo Tang, Zheng e Zhang
(2014), uma economia de quase 30% na despesa
de energia para o bombeamento de água pode
ser alcançada com o controle ótimo no deslocamento do horário de operação dos CMBs.
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As despesas decorrentes de operação deficiente
dos SAAs, aliadas aos volumes de água perdidos,
os quais não serão faturados, podem comprometer a sustentabilidade econômica dos SAAs.
De acordo com Brasil (2017), as prestadoras
brasileiras de serviço de abastecimento de água
deixaram de faturar no ano de 2015, em média,
34,8% do volume de água produzido, sendo que
na região Norte do país esse valor foi de 55,3%.
Santos e Pereira (2016) comentam que esses elevados percentuais indicam problemas na gestão
dos SAAs, como ligações clandestinas, uso excessivo de água na limpeza das unidades do sistema e vazamentos em redes de distribuição e em
adutoras de água. Rego et al. (2015) recomendaram, em sua pesquisa, análise da demanda real e
redução das perdas de água para subsidiar melhorias operacionais no setor de abastecimento
de água estudado. Stavenhagen, Buurman e Tortajada (2018) classificaram as ações de renovação e manutenção da rede de distribuição e de
campanhas de tecnologia de economia de água
como as ações de maior impacto na gestão da
demanda de água das cidades participantes da
sua pesquisa.
Além disso, o volume de água desperdiçado no
SAA possui agregado o valor da energia elétrica
consumida para o seu deslocamento em todas
as EEAs instaladas a montante no SAA (PEREIRA;
CONDURÚ, 2014; SANTOS, 2015). Bezerra e Cheung (2013) comentam que a perda de água em
SAA resulta em desperdício da energia utilizada
em todos os processos do sistema.
Nesse sentido, as perdas de água, além de ocasionar redução no faturamento das prestadoras
de serviço de abastecimento de água, também
estão relacionadas com as despesas de ener-
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gia elétrica dos SAA. Brasil (2017) verificou que
a despesa com energia elétrica de R$ 5.136,2
milhões correspondeu a 15,6% da despesa de
exploração (DEX) das prestadoras de serviço de
água e esgoto participantes da pesquisa.
No entanto, a preocupação com os elevados valores de consumo e de despesa de energia elétrica nos SAAs é antiga no Governo Federal. Em
2003, a Eletrobrás instituiu o Programa de Eficiência Energética em Saneamento Ambiental
(PROCEL SANEAR), com o objetivo de promover o
uso eficiente de energia elétrica e água em sistemas de saneamento ambiental, incentivar o uso
eficiente dos recursos hídricos como estratégia
de prevenção à escassez de água destinada à
geração hidroelétrica e contribuir para a universalização dos serviços de saneamento ambiental
(PROCEL INFO, 2006).
Contudo, o grande desperdício de energia elétrica nos SAAs ainda ameaça a sustentabilidade
econômico-financeira da prestação de serviços
de abastecimento de água. Nesse contexto, o
objetivo do presente trabalho foi analisar as condições operacionais do SAA do campus da UFPA,
apontando deficiências hidroenergéticas que
afetam o desempenho dos CMBs e impactam
no consumo e na despesa de energia elétrica no
bombeamento de água.

2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada nas quatro EEAs do SAA
da Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, campus principal da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado no município de
Belém, estado do Pará, conforme representado
na Fig. 1.
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Figura 1 – Mapa de localização do campus da UFPA e a divisão dos setores

O funcionamento do campus ocorre das 07h às
21h horas, para atender a uma população flutuante de professores, técnicos, alunos (graduação e pós-graduação) e visitantes. Segundo a
UFPA (2017), o campus contava com 21.320 alunos de graduação matriculados no ano de 2016.
No SAA do campus, a água bruta é captada em
poço artesiano de 250 metros de profundidade,
sendo bombeada para a Estação de Tratamento
de Água (ETA) e, então, distribuída aos Setores
Básico, Profissional, Saúde e Educação Física.
O SAA é constituído por quatro pontos de bombeamento de água, no caso a Estação Elevatória

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 104-120 | Ed. Esp. Mar 2020

de Água Bruta (EEAB) de poço profundo, e três
Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), que
bombeiam a água para o reservatório elevado do
setor profissional (EEAT 1), para o reservatório
enterrado do setor básico (EEAT 2) e para o reservatório elevado do setor básico (EEAT 3).
O SAA possui dois reservatórios enterrados, de
volume total de 180 m³ cada um, e dois reservatórios elevados de volume total de 120 m³ cada
um. Na Fig. 2 é representada a configuração do
SAA, sendo oportuno citar que a UFPA não dispõe de cadastro atualizado da rede de distribuição de água.
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Figura 2 – Configuração do SAA do campus universitário

Vale observar que as operações das EEAs, no período da pesquisa, ocorreram nas configurações 1+2 para
a EEAB e 1+1 para as EEAT 1, EEAT 2 e EEAT 3. Na Tabela 1 são apresentadas algumas informações das
instalações das EEAs.
Tabela 1 – Características das EEAs

1

Estação
elevatória

Potência do
motor (CV)

EEAB

60

EEAT 1

20

EEAT 2

10

EEAT 3

15

Diâmetro da tubulação (mm) / Material
Suc.
Bar.
Rec.
300; 200; 125
100
150
150
F. F.
PVC3
F. F. 2
150
125
200
F. F.
F. F.
PVC
150
125
125
F. F.
F. F.
F. F.

Comprimento da tubulação (m)
Suc.
Bar.
Rec.

H geo. 1
(m)

-

-

80; 170; 36

-

4,9

0,58

41,2

18,6

5,27

1,7

1.180

1,0

5,55

2,52

21,6

17,0

Altura geométrica. 2 Ferro fundido. 3 Policloreto de vinila.

Essas informações foram utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa, que foi realizada em três etapas,
conforme apresentado na Fig. 3.
Figura 3 – Etapas da pesquisa

Etapa 1: Monitoramento dos parâmetros hidráulicos e elétricos das EEAs
•Monitoramento em campo dos parâmetros hidráulicos e elétricos das EEAs;
•Tratamento e sistematização dos dados aquisitados.
Etapa 2: Análise do desempenho hidroenergético das EEAs
•Cálculo de indicadores de desempenho hidroenergético;
•Análise dos indicadores hidroenergéticos.
Etapa 3:Análise do consumo e da despesa de energia elétrica do SAA
•Identificação do enquadramento tarifário do SAA;
•Estimativa do impacto da despesa de energia elétrica do SAA na despesa de energia
elétrica do campus;
•Avaliação de possíveis reduções na despesa de energia elétrica do SAA.
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2.1 Etapa 1 – Monitoramento dos parâmetros
hidráulicos e elétricos
Na primeira etapa foi realizado o monitoramento
da vazão de bombeamento de água e do consumo
de energia elétrica nas quatro EEAs do campus.
O monitoramento ocorreu em dias diferentes em
função da disponibilidade dos equipamentos.
No monitoramento da vazão de água bombeada, foram utilizados equipamentos ultrassônicos
portáteis, não intrusivos, de precisão de 0,5%+em relação ao fundo de escala. Esses equipamentos foram instalados nas tubulações de recalque
de cada EEA nos pontos de monitoramento Q1,
Q2, Q3 e Q4, conforme representados na Fig. 2.
Por sua vez, as grandezas elétricas foram monitoradas por equipamentos analisadores de
qualidade de energia elétrica com sistema de
precisão de 0,2%+-. Esses equipamentos foram
instalados nos quadros elétricos dos pontos de
monitoramento do setor profissional (QEP) e do
setor básico (QEB), possibilitando a medição de
grandezas elétricas na operação dos CMBs representados por E1, E2, E3 e E4 (Fig. 2). Vale citar que no ponto de monitoramento QEP foram
realizadas as medições dos parâmetros elétricos
da EEAB, EEAT 1 e EEAT 2; e no QEB foi realizada
medição dos parâmetros apenas da EEAT 3.
O monitoramento foi realizado nos meses de setembro e outubro do ano de 2016, com os equipamentos instalados em período de 24 horas e
intervalo de 10 segundos entre os armazenamentos dos parâmetros medidos. Com isso, foram registrados 8.640 dados de vazão de água, 8.640
de potência ativa e 8.640 de fator de potência em
cada uma das quatro EEAs, totalizando 103.680
dados monitorados. Os dados registrados no monitoramento foram analisados para verificação
de possíveis erros e interferências de leitura dos
equipamentos. Posteriormente, os dados foram
tratados e sistematizados em tabelas e gráficos
para serem utilizados nas Etapas 2 e 3.
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As tabelas e os gráficos foram elaborados com a
finalidade de facilitar a identificação de variações
no comportamento do volume de água bombeado
nos horários de ponta (das 18h às 21h) e fora de
ponta (das 21h às 18h), observando, ainda, os valores de volumes de água bombeados em quatro
diferentes períodos do dia, no caso de 0h às 6h,
das 6h às 12h, das 12h às 18h e das 18h às 24h.
Nas quatro EEAs também foram identificados os
números de acionamento, os períodos médios
de funcionamento por acionamento, as horas de
funcionamento diário e os percentuais de tempo
diário de funcionamento dos CMBs das EEAs.
A sistematização dos dados de energia elétrica
possibilitou a identificação da variação do consumo
de energia elétrica e a quantificação dos valores de
consumo médio horário, diário e mensal estimado
nos horários de ponta e fora de ponta, bem como a
quantificação da variação do consumo horário de
energia elétrica ao longo do dia. Também foi possível comparar os valores dos fatores de potência dos
CMBs das EEAs especificados nos equipamentos e
os registrados no monitoramento.

2.2 Etapa 2: Análise do desempenho
hidroenergético das EEAs
Na segunda etapa, foram utilizados indicadores
para possibilitar a análise do desempenho hidroenergético das EEAs do SAA do campus universitário. Inicialmente foi calculado o Consumo
Específico de Energia Elétrica (CEE, em kWh/m³),
que é a razão entre a energia elétrica consumida (EEC, em kWh) e o volume bombeado (VB, em
m³), conforme mostrado na Eq. 1.

CEE =

EEC 
VB

Eq. 1

Em seguida, foi calculado o Consumo Específico
Normalizado (CEEN, em kWh/m³/100 m), que é de109
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finido como a energia elétrica necessária para uma
EEA recalcar a cem metros de altura manométrica
(Hman, em m) um metro cúbico de água (Eq. 2).

resultados do CEEN também foram avaliados
em função do valor comentado por Alegre et al.
(2006) no caso CEEN de 0,5 kWh/m³.

EEC
CEEN =
æ Hman ö 
VB .ç
÷
è 100 ø

Também foram calculados os valores de CEE dos
volumes de água distribuídos nos setores do campus levando em consideração o consumo agregado de energia elétrica em todas as EEAs instaladas a montante das redes de distribuição. Para
isso, foram consideradas duas linhas de fluxo de
água no SAA, a Linha 1 contendo a EEAB e a EEAT
1, cujo volume de água é distribuído aos Setores
Profissional, Saúde e Educação Física, e a Linha 2
contendo a EEAB, a EEAT 2 e a EEAT 3, cujo volume
de água é distribuído ao Setor Básico.

Eq. 2

Os valores das alturas manométricas das EEAs foram determinados utilizando a Eq. 3, adaptada da
fórmula de perda de carga de Hazen-Williams. Em
cada EEA foram verificadas as alturas geométricas (Hg, em m) e calculados os valores das perdas
de carga ao longo da tubulação e os valores das
perdas localizadas, considerando o comprimento
de tubulação equivalente a essas perdas.
Para isso, foram levadas em consideração as características dos sistemas hidráulicos das EEAs,
como comprimento das tubulações (L, em m),
diâmetros (D, em m), conexões e outras singularidades, e adotado coeficiente C da fórmula de
Hazen-Williams para tubulações com mais ou
menos dez anos de uso, no caso utilizando os
valores recomendados por Azevedo Netto (2015)
de C igual a 130 para tubulação de ferro fundido
dúctil com revestimento permanente, e de 137,5
para tubulação de PVC, ambos os valores de C
para tubulações com diâmetros entre 125 mm
e 550 mm. Também foram considerados para os
cálculos os valores monitorados de vazão máxima de bombeamento de água (Q, em m³/s).

Hman = Hg + ( )L x 10,643 x

Q4,56
;  Eq. 3
x D9,5:

C4,56

Vale observar que, devido ao desconhecimento
da altura geométrica da EEAB, o valor de CEEN
dessa unidade de bombeamento não foi calculado. Os resultados dos indicadores de desempenho foram comparados para a avaliação da
eficiência hidroenergética nas EEAs do SAA. Os
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2.3 Etapa 3: Análise do consumo e da despesa
de energia elétrica do SAA
Na terceira etapa foram identificados os critérios de
tarifação aplicados ao SAA do campus, calculada a
despesa de energia elétrica com os dados do monitoramento, avaliado o impacto do consumo de
energia elétrica do SAA na despesa total de energia
elétrica do campus universitário e verificado o potencial de redução da despesa de energia elétrica
do SAA com o deslocamento da energia consumida
no horário de ponta para o horário fora de ponta.
Para isso, foram levantadas informações nas faturas
encaminhadas pela concessionária de energia elétrica, Centrais Elétricas do Pará (CELPA), ao campus
universitário, no caso, as faturas de energia elétrica
dos meses de junho e julho de 2017. Também foi
identificada a modalidade tarifária aplicada para
cobrança do consumo e da demanda de energia elétrica da unidade consumidora do campus.
Em seguida, foi aplicada a metodologia proposta
por Gomes (2012, p. 439) para calcular a despesa
de energia elétrica utilizando os dados monitorados, o que possibilitou quantificar o valor da
fatura de energia elétrica (VF, em R$) referente
ao SAA. Nessa atividade, foi empregada a Eq. 4.
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1
æ
ö
VF = [(FC + FD + FER + FDR ) * (1 - desc) + FU ]* ç
÷ + outros 
è 1 - ICMS ø

Eq. 4

Para o cálculo do valor da fatura de energia elétrica ativa (FC, em R$), foram utilizados os valores de consumo de energia elétrica ativa (CE, em
kWh) e os valores da tarifa de consumo de energia ativa (TC, em R$/kWh) dos horários de ponta
e fora de ponta, sendo empregada a Eq. 5.

de demanda de energia elétrica ativa contratada (DC, em kW), fator de potência de referência
(fr, adimensional), fator de potência da instalação elétrica (ft, adimensional) e o valor tarifário
de demanda de energia elétrica ativa (TD, em
R$/kW). Para isso, foi utilizada a Eq. 8.

FC = CE p * TC p + CE fp * TC fp 

éæ
f
FDR = êçç DM * r
ft
ëè

Eq. 5

A Eq. 6 foi utilizada para calcular o valor faturado
de demanda ativa (FD, em R$), levando em consideração os valores de demanda de energia elétrica ativa contratada (DC, em kW) e os valores
tarifários de demanda de energia elétrica ativa
(TD, em R$/kW).

FD = DC * TD 

Eq. 6

O valor faturado do consumo de energia elétrica
reativa excedente (FER, em R$) foi calculado com
a Eq. 7, sendo observados os valores de consumo
de energia elétrica ativa (CE, em kWh), fator de
potência de referência (fr, adimensional), fator
de potência da instalação elétrica (ft, adimensional) e os valores da tarifa de consumo de energia
elétrica ativa (TC, em R$/kWh) dos horários de
ponta e fora de ponta.

ö
æf
FER = CE * çç r - 1÷÷ * TC 
ø
è ft

Eq. 7

No cálculo do valor faturado de demanda de
energia elétrica reativa excedente (FDR, em
R$), foram utilizados os valores de demanda de
energia elétrica ativa monitorada (DM, em kW),
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ù
ö
÷÷ - DCú * TD 
ø
û

Eq. 8

Com a Eq. 9 é possível calcular o valor faturado
de demanda de ultrapassagem, considerando os
valores de demanda de ultrapassagem de energia elétrica faturável (DUF, em kW) e da tarifa de
ultrapassagem faturável de demanda de energia
elétrica (TUD, em R$/kW).

FU = DUF * TUD 

Eq. 9

Vale observar que a determinação da demanda
de energia elétrica que deveria ser contratada
apenas para o SAA (DC) caso fosse unidade consumidora de energia elétrica independente, foi
baseada na instrução técnico-administrativa da
Ampla (2009) em função da potência ativa dos
CMBs. Os valores de Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de desconto
(desc) foram consultados na fatura da unidade
consumidora de energia elétrica do campus, na
qual o SAA está inserido.
Além disso, foram calculados os valores de Custo
Médio de Energia Elétrica (CME, em R$/kWh) e de
Custo Médio de Energia Elétrica por Metro Cúbico de Água (CMA, Em R$/m³) do SAA do campus.
O CMA foi calculado para as Linhas 1 e 2 levando
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em consideração o consumo agregado de energia elétrica tanto para o horário de ponta como
para o horário fora de ponta para ser realizada
a comparação dos custos entre os dois horários.
Com os resultados obtidos, foi possível analisar o
impacto da operação das EEAs do SAA na despesa de energia elétrica do campus. Além disso, foi
estimado o valor da despesa de energia elétrica
caso o bombeamento de água que ocorreu no
horário de ponta do setor elétrico fosse deslocado para o horário fora de ponta.

3 RESULTADOS
No monitoramento, foi verificado que os volumes
de água bombeados pelas EEAB, EEAT 1, EEAT 2 e
EEAT 3 nos períodos da madrugada (0h – 6h), da
manhã (6h – 12h), da tarde (12h – 18h) e da noite (18h – 24) tiveram variação máxima de 141 m³,
69 m³, 136 n³ e 37 m³, respectivamente. A maior
variação percentual foi de 39,2% na EEAT 2 e a menor de 7,8% na EEAT 3. Essas informações indicam
que os volumes de água produzidos e encaminhados aos setores de distribuição não tiveram grande
variação nos referidos períodos do dia (Tabela 2).

Tabela 2 – Volume de água bombeado por períodos do dia
Unidade de
bombeamento
EEAB
EEAT 1
EEAT 2
EEAT 3

0h – 6h
929
266
350
344

Volume bombeado de água por período do dia (m3)
6h – 12h
12h – 18h
18h – 0h
941
1.064
1.070
322
335
291
380
483
347
363
371
351

Essa semelhança de valores de volumes bombeados entre os períodos avaliados não era esperada
em virtude da ausência da população que utiliza
as instalações da universidade entre 21h e 7h. No
entanto, esse comportamento pode ser explicado pela presença de laboratórios que demandem
água durante a noite, por existência de exportação de água, pela possibilidade de seu uso clandestino, pelo extravasamento das unidades de
reservação, pela retrolavagem dos filtros da ETA
realizada em períodos noturnos e por perdas físicas nas unidades do SAA, principalmente na rede
de abastecimento de água.
Em pesquisa realizada por Rego et al. (2014), foi
estabelecido o valor de consumo per capita no
mesmo campus universitário estudado na presente pesquisa, igual a 50,08 l/hab.d. Dessa forma, o volume de água bruta captada pela EEAB
no período das 0h às 6h (929 m³) seria suficiente
para atender a 18.550 usuários das instalações
da universidade.
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Total
4.004
1.214
1.560
1.429

Além disso, ainda na pesquisa de Rego et al.
(2014), foi identificado o número de pessoas que
fazem uso das instalações apenas do setor Básico
igual a 11.962 hab que demandam diariamente
599,06 m³ de água. No entanto, na presente pesquisa foi identificado que a EEAT 3, responsável
por bombear água para o reservatório elevado
do setor Básico, bombeou 1.429 m³ no dia monitorado, valor superior ao dobro da demanda de
água identificada. Isso pode ter ocorrido devido
a usos especiais de água no SAA como em caso
de produção de refeições no restaurante da universidade, em laboratórios que demandem grandes volumes de água, na lavagem de espaços do
campus e em perdas de água no SAA. Vale observar que a faixa de erro dos equipamentos de medição é outro fator a ser considerado.
Também foi observado com os dados monitorados que as quatro EEAs funcionaram normalmente no horário de ponta, conforme apresentado na Fig. 4.
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Figura 4 - Volume horário de água bombeado no SAA do campus
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O volume bombeado pelas quatro EEAs foi de
1.043 m³ no horário de ponta e de 7.164 m³ no
horário fora de ponta, totalizando 8.206 m³ de
água bombeada por dia no SAA do campus. Durante as três horas do horário de ponta, o bombeamento de água foi de 13,3% do volume diá-

12:00

16:00

20:00

Hora

0:00

rio bombeado na EEAB, de 12,0 % na EEAT 1, de
11,7% na EEAT 2 e de 12,5% na EEAT 3. Vale citar
que parte dos valores de volume horário de água
bombeado nas quatro EEAs teve proximidade
aos valores médios horários, conforme pode ser
observado na Fig. 5.

Volume horário bombeado (m³)

Figura 5 – Diagrama de caixas de volume horário de água bombeado
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A pequena amplitude nos interquartis do diagrama de caixas significa que 50% dos valores de volume horário bombeado ao longo do dia tiveram
valores próximos, no mínimo durante 12h do dia.

Considerando o tempo efetivo de operação das EEAs
no dia do monitoramento, o CMB da EEAB foi utilizado por mais de 21h (Tabela 3), quando o período esperado era em torno de 14h, considerando o horário
de funcionamento do campus (das 7h às 21h).

Tabela 3 – Características da operação dos CMBs das EEAs
Variável
Horas de funcionamento por dia (h/dia)
Percentual de funcionamento por dia (%)
Número de acionamento
Período médio de funcionamento (min/acionamento)

Em pesquisa de operação de bombas em SAA,
Barbosa et al. (2001) concluíram como valor
ótimo seis acionamentos de CMBs por dia. Com
isso, apenas na EEAB foi verificado comportamento abaixo do recomendado. Isso pode ser explicado pelo fato de essa EEA não bombear água
para uma unidade de reservação de nível controlado, mas diretamente para a ETA. Já os CMBs das
demais EEAs tiveram números de acionamento
muito superiores ao recomendado.
Os pequenos valores médios de tempo entre a partida e a paralisação dos CMBs da EEAT 1 (9 min), da
EEAT 2 (26 min) e da EEAT 3 (10 min) confirmam os
grandes números de acionamento dos CMBs nas
três EEAs, sendo que elas tiveram valores de vazão
média horária de bombeamento igual a 50,6 m³/h,
65,0 m³/h e 59,5 m³/h, respectivamente.
Nesse sentido, considerando os valores médios
de vazão de saída iguais aos valores médios de
vazão de alimentação dos reservatórios para os
quais as EEAT 1, 2 e 3 bombeiam água e os seus
volumes totais de reservação (Fig. 2), essas estações elevatórias poderiam ser paralisadas, sem
comprometer o abastecimento de água dos setores, durante, em média, 2h22, 2h46 e 2h01
entre acionamentos, respectivamente. Vale observar que o ideal é que as EEAs consigam ser
paralisadas durante as três horas do horário de

114

EEAB
21,7
90,4%
5
265

EEAT 1
15,3
63,9%
106
9

EEAT 2
14,6
60,8%
34
26

EEAT 3
15,9
66,2%
92
10

ponta, enquanto a rede de distribuição é alimentada apenas pelo volume de água armazenado
nos reservatórios.
Essa informação indica que os reservatórios não
estão operando com toda a sua capacidade de reservação, o que pode ser causado pelo posicionamento inadequado dos níveis máximos e mínimos
de operação dos reservatórios ou mesmo por problema de funcionamento dos dispositivos controladores de nível, o que torna necessário o maior
número de acionamentos das EEAs durante o dia.
Assim, é recomendada a adequação da rotina
operacional das EEAs, inclusive com a reavaliação dos volumes úteis de reservação e com a
programação dos controles dos níveis máximos
e mínimos dos reservatórios, tendo como finalidade aumentar os períodos médios de funcionamento dos CMBs das EEATs 1, 2 e 3 e paralisar o
bombeamento nas três horas do horário de ponta do setor elétrico.
Vale ressaltar que a operação irregular de EEAs
pode ocasionar aumento na necessidade de manutenção e reduzir a vida útil dos CMBs. Isso porque a partida do motor exige elevadas correntes
elétricas para retirar o CMB do estado denominado “rotor bloqueado”, ou seja, levar o rotor do
estado de inércia até seu regime estabilizado de
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rotação. De acordo com Macintyre (2012), durante a partida, motores elétricos podem utilizar
valor até dez vezes maior do que a corrente nominal a plena carga.

Na pesquisa foram constatados valores semelhantes de consumo médio horário de energia
elétrica nos horários de ponta e fora de ponta nas
quatro EAAs, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 - Consumo de energia elétrica do SAA nos horários de ponta e fora de ponta
EEA
EEAB
EEAT 1
EEAT 2
EEAT 3

Horário de Ponta (18h – 21h)
Médio
Diário (kWh) Mensal (kWh)
horário (kWh)
50,9
153
4.584
11,0
33
994
3,3
10
301
7,6
23
687

A EEAB apresentou o maior consumo de energia elétrica (67,8% do consumo total do SAA), o
que pode ser explicado pela maior potência nominal do seu CMB (60 CV) e pelo grande período
de funcionamento (21,7 h/d). Considerando as
quatro EEAs, foi registrado valor total de 1.690

Horário Fora de Ponta (21h – 18h)
Médio
Diário (kWh) Mensal (kWh)
horário (kWh)
47,3
993
29.778
11,6
243
7.287
3,6
75
2.264
7,6
160
4.810

kWh consumido nas 24 horas do monitoramento, sendo 219 kWh (13%) consumidos no horário de ponta e 1.471 kWh (87%) no horário fora
de ponta. Na Fig. 6 são apresentadas as curvas
dos consumos horários de energia elétrica das
EEAs.

Figura 6 – Valores monitorados de consumo horário de energia elétrica nas EEAs
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Os valores médios dos fatores de potência monitorados nos CMBs foram de 0,79 na EEAB, de
0,80 na EEAT 1, de 0,70 na EEAT 2 e de 0,66 na
EEAT 3. Esses valores foram inferiores ao valor de
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0,83 especificado nos equipamentos, o que pode
ter ocorrido devido à inadequação da instalação
elétrica do SAA do campus e ao desgaste dos
motores ocasionado pela operação dos CMBs.
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Vale destacar que a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) estabelece o valor de 0,92 como
limite mínimo para fatores de potência de instalações elétricas. Com isso, o SAA do campus da
UFPA está sujeito à aplicação de cobranças devido
ao consumo de energia elétrica reativa excedente.
Ainda foi verificado que o CEE variou de 0,05 kWh/
m³ na EEAT 2 até 0,29 kWh/m³ na EEAB. Contudo,

esses valores não podem ser comparados, já que
as quatro EEAs apresentam características físicas e operacionais diferentes. Para possibilitar a
análise comparativa da eficiência das EEAs, foram
calculadas as alturas manométricas, considerando os valores de vazão máxima monitorados das
EEAT 1, 2 e 3 iguais a 83,16 m³/h, 114,48 m³/h e
94,32 m³/h, respectivamente, para a estimativa
dos valores dos CEEN relacionados na Tabela 5.

Tabela 5 – Informações hidroenergéticas das EEAs
Informação
Volume diário bombeado (m³/d)
Energia diária consumida (kWh/d)
Altura manométrica (m)
CEE (kWh/m³)
CEEN (kWh/m³/100m)

EEAB
4.004
1.145
0,29
-

EEAT 1
1.214
276
23,72
0,23
0,96

EEAT 2
1.560
85
9,6
0,05
0,57

EEAT 3
1.429
183
19,9
0,13
0,64

Como o maior valor de CEEN é relacionado com a
menor eficiência no bombeamento de água, foi
possível verificar que a EEAT 1 (0,96 kWh/m³/100
m) teve a pior condição de operação em relação
ao consumo de energia elétrica de acordo com
esse indicador. Também é oportuno ressaltar que
os valores de CEEN das três EEATs foram maiores
do que 0,5 kWh/m³/100m comentado por Alegre
et al. (2006), confirmando a necessidade de melhoria na eficiência hidroenergética das EEAs do
SAA do campus universitário.

cado que o SAA está integrado à unidade consumidora de energia elétrica de todo o campus
universitário, com enquadramento no subgrupo
tarifário A4 de tensão de fornecimento entre 2,3
kV e 25 kV e na modalidade tarifária horossazonal verde. Na Tabela 6 são relacionados, para
unidades consumidoras com essas características, os valores de tarifação, de acordo com CELPA (2016), praticados pela concessionária de
energia elétrica no período da pesquisa.

Além disso, em função da agregação de energia
elétrica ao volume de água bombeado pelas EEAs,
o metro cúbico de água distribuído nos setores
profissional, saúde e educação física tem agregado
os valores de energia elétrica consumida na EEAB
e na EEAT 1 (Linha 1), resultando em valor de CEE
agregado igual a 0,52 kWh/ m³. Da mesma forma, o
valor do metro cúbico de água distribuído no setor
Básico tem agregada a energia elétrica consumida
na EEAB, na EEAT 2 e na EEAT 3 (Linha 2), resultando em valor de CEE agregado igual a 0,47 kWh/m³.

Tabela 6 – Valores tarifários da modalidade
horossazonal verde

Além disso, nas contas de energia elétrica disponibilizadas pela prefeitura do campus, foi verifi116

Modalidade tarifária verde (Subgrupo A4 – de 2,3 kV a 44 kV)
Consumo fora de
Demanda
Consumo ponta
ponta
TD (R$/kW)
TC (R$/kWh)
TC (R$/kWh)
R$ 19,43149
R$ 2,25626
R$ 0,28859
Fonte: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CELPA), 2016.

Com nos valores apresentados na Tabela 6, foi verificado que o valor da tarifa do consumo de energia elétrica no horário de ponta (2,25 R$/kWh) foi
cerca de oito vezes maior do que no horário fora de
ponta (0,29 R$/kWh), o que justifica a proposta de
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redução do funcionamento dos CMBs do SAA do
campus entre 18h e 21h.
O fato de o SAA do campus não ser unidade consumidora de energia elétrica independente impede o seu enquadramento específico na modalidade tarifária mais adequada para a redução da
despesa de energia elétrica, pois, para isso, seria
necessário alterar o contrato com a concessionária de energia elétrica, revendo os critérios de
tarifação praticados em toda a unidade consumidora do campus. Portanto, ainda não é possível relacionar os valores monitorados no SAA
com os faturados pela empresa concessionária.
Apesar disso, para identificar o valor de despesa
referente ao consumo de energia elétrica no SAA,
foi calculado o valor da fatura de energia elétrica

equivalente ao consumo de energia nas EEAs do
SAA do campus considerando a metodologia sugerida por Gomes (2012). Vale observar que não
foi computada a despesa tarifária de demanda
de ultrapassagem (FU), pois no monitoramento
foi verificado que o maior valor da demanda de
energia elétrica ativa medida (91 kW) não ultrapassou o valor de DC de 94 kW calculado pela
metodologia da Ampla (2009).
Ainda foi adotado o valor de 25% de ICMS identificado nas faturas de energia elétrica, não sendo
observado nenhum desconto (desc). Na Tabela 7,
são relacionados os valores dos componentes da
fatura energia elétrica (VF), sendo o valor total
estimado de despesa de energia elétrica igual a
R$ 46.548,00 por mês.

Tabela 7 – Despesa mensal de energia elétrica estimada das EEAs do SAA
Consumo de energia
elétrica ativa (FC)
R$ 27.552,00

Demanda de energia
elétrica ativa (FD)
R$ 1.827,00

Valor das faturas de energia elétrica
Consumo de energia Demanda de energia
elétrica reativa (FER) elétrica reativa (FDR)
R$ 5.235,00
R$ 297,40

Os baixos valores de fator de potência dos motores elétricos dos CMBs ocasionaram os valores
de FER e de FDR, que somados resultaram em
11,9% do valor total da despesa de energia elétrica do campus. Caso o valor do fator potência
fosse igual ou superior a 0,92, os valores de FER e
FDR seriam nulos, com consequente redução na
despesa de energia elétrica.
Além disso, do total de R$ 46.548,00 de despesa estimada de energia elétrica mensal do SAA
do campus universitário, R$ 23.843,00 (51,2%)
correspondem ao consumo de energia elétrica
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ICMS
0,25

Valor estimado a ser
faturado (VF)
R$ 46.548,00

no horário de ponta e R$ 22.705,00 (48,8%) no
horário fora de ponta.
O valor médio de consumo de energia elétrica do
campus foi de 1.743.275 kWh/mês nos meses de
junho e julho de 2016. Por sua vez, para SAA foi
estimado, com base nos dados monitorados, o
valor de 50.705 kWh/mês de consumo de energia
elétrica nas quatro EEAs, o que correspondeu a
2,9% do consumo total campus universitário. Na
Fig. 7, são apresentados os valores de consumo
de energia elétrica nas EEAs do SAA e em toda a
unidade consumidora do campus nos horários de
ponta e fora de ponta.
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Figura 7 – Consumo de energia elétrica no horário de ponta e fora de ponta

Campus

SAA do campus
131.997 kWh/mês
8%
Horário fora de ponta

6.566 kWh/mês
13%

Horário de ponta

1.611.278 kWh/mês
92%

44.139 kWh/mês
87%

Relacionando os valores obtidos na pesquisa, a
despesa estimada de energia elétrica no SAA (R$
46.548,00 por mês) representou 4,2% do valor
médio da despesa de energia elétrica do campus
(R$ 1.115.623,00 por mês).
Também foram calculados, para os horários de
ponta e fora de ponta, os valores de CME de todo o
SAA e de CMA dos setores de distribuição Profissional, Saúde e Educação Física (Linha 1) e do setor de
distribuição Básico (Linha 2) em função da energia
elétrica agregada ao volume de água distribuído,
conforme pode ser observado na Tabela 8.

bombeamento de água das quatro EEAs do SAA
durante o horário de ponta, transferindo o volume de água bombeado nesse período para o horário fora de ponta, o valor de despesa de energia
elétrica do SAA passaria a ser de R$ 26.064,00
por mês, o equivalente a 56% do valor estimado
para a atual operação monitorada do SAA.
A paralisação do bombeamento de água do SAA
no horário de ponta pode ser conseguida por um
conjunto de ações como o aumento do controle
operacional do SAA, o combate a perdas de água
e a adequação dos níveis e dos volumes de reservação à demanda atual do SAA.

Tabela 8 – Valores de CME e de CMA
Período
Horário de
Ponta
Horário Fora de
Ponta

CME
(R$/kWh)

CMA (R$/m³)
Linha 1
Linha 2

3,63

1,89

1,71

0,51

0,27

0,24

Os valores apresentados na Tabela 8 evidenciam
a vantagem de minimizar o consumo de energia
elétrica no horário de ponta. Nesse sentido, foi
estimado que caso houvesse total paralisação do
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4 CONCLUSÃO
As quatro EEAs pesquisadas não apresentaram
variações expressivas no volume horário de água
bombeado, tendo valores semelhantes nos períodos com (7h às 21h) e sem (21h às 7h) aula no
campus. Esse comportamento não era esperado
por não haver população utilizando as instalações do compus após as 21h, o que indica a possibilidade de ocorrência de consumos especiais
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de água no campus durante o período noturno,
como em laboratórios, de perdas significativas
de água no SAA e de uso clandestino de água em
áreas próximas do campus.
Também foi constatado o elevado número de
acionamento e os curtos períodos de operação
em três das quatro EEAs, evidenciando que a
operação dos reservatórios não utilizou toda a
capacidade de armazenamento de água, possivelmente em decorrência de problemas na instalação ou no funcionamento dos sensores para
controle do nível de água nos reservatórios.
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Resumo
O desenvolvimento de atividades antrópicas está intimamente relacionado ao uso e cobertura da bacia hidrográfica e impacta diretamente nos aspectos quali-quantitativos da água. Considerando a intervenção ocorrida
em 2012 na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT, com a instalação da Usina Hidrelétrica - UHE Mauá, este
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água e as alterações no uso e cobertura do solo da BHT para
os anos de 2006, 2011 e 2016. Para a avaliação da qualidade da água do rio Tibagi, foram obtidos dados de
estações fluviométricas, localizadas na BHT. Para classificação do uso e cobertura do solo foi utilizado o programa ArcGIS e imagens do satélite LANDSAT 5 e 8. Em geral, a qualidade da água pelo Índice de Qualidade da
Água - IQA foi classificada como boa e os mapas de uso e cobertura apresentaram aumento da classe urbana e
redução da classe vegetação rasteira.
Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Imagens de satélite. Índice de qualidade da água - IQA.
Abstract
The development of anthropic activities is closely related to land use/land cover of the watershed and it directly
impacts the qualitative and quantitative aspects of water. Considering the intervention occurred in 2012 in the
Tibagi River Watershed – BHT to build the Maua Hydroeletric Power Plant – UHE, this work had the objective to
evaluate the water quality and the changes in land use/land cover of BHT in 2006, 2011 and 2016. The evaluation of the water quality was performed using water quality data from fluviometric monitoring stations located
of BHT. For the classification of land use/land cover, ArcGIS software and images of LANDSAT 5 and 8 were used.
In general, the water quality was classified by the water quality index -WQI as good, in the maps of land use/land
cover elaborated, an increase of the urban class and the reduction of the undergrowth class were verified.
Keywords: Remote sensing. Satellite images. Water quality index – WQI.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento urbano aliado ao aumento da
densidade demográfica tem causado problemas
de demanda de água sob os aspectos qualitativo
e quantitativo, exigindo investimentos cada vez
mais significativos aos sistemas de abastecimento.
A Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida na Lei Nº 9.433, prevê como diretriz de
ação “a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo” (BRASIL, 1997). Essa
diretriz é fundamentada no fato de que o homem
transforma os espaços da bacia por meio de desmatamentos, da implantação de pastagens e
cultivos, da construção de obras civis, do represamento e da canalização de cursos d'água, da
implantação de indústrias e áreas urbanas, gerando grande quantidade de rejeitos, cujo destino final frequentemente é o ambiente aquático.
Assim, a qualidade da água está diretamente
relacionada ao uso que se faz do ambiente. No
caso do meio hídrico, a poluição das águas pode
ser conceituada como a ocorrência de fenômenos que resultam na adição de substâncias ou de
formas de energia que direta ou indiretamente
alteram suas características e que inviabilizam
seu uso para fins específicos (SPERLING, 2014).
As imagens obtidas por satélite de sensoriamento
remoto vêm sendo utilizadas de forma crescente
para aquisição de dados, monitoramento das mudanças da superfície terrestre, estudos ambientais,
agrícolas, cartográficos, urbanos, entre outros. As
técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento possibilitam identificar áreas de risco ou
áreas que já foram intensamente degradadas, bem
como distinguir variações ocorridas devido às modificações naturais da paisagem e as provocadas pelo
homem, e por isso são consideradas ferramentas
estratégicas potenciais para o monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido à rapidez,
eficiência, periodicidade e abrangência (CRÓSTA,
1992; FLORENZANO, 2002; NOVO, 2010).
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Considerando a intervenção ocorrida em 2012
na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT, com o
represamento do rio entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira para a instalação da
Usina Hidrelétrica Mauá - UHE Mauá - e sua relevância, uma vez que abrange uma área correspondente a 13% do território do estado e abastece 49 municípios do Paraná, faz-se necessária
a realização de estudos e investigações a fim
de estabelecer ferramentas de monitoramento,
gestão e controle do uso e cobertura do solo e
sua influência na qualidade dos corpos hídricos.

2 OBJETIVO
Este estudo teve como objetivo realizar o diagnóstico temporal do uso e cobertura do solo com
imagens de sensoriamento remoto e da qualidade da água utilizando dados de séries históricas antes (anos de 2006 e 2011) e após (ano de
2016) a intervenção ocorrida em 2012 na Bacia
Hidrográfica do rio Tibagi – BHT.

3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Área de estudo
A Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT está situada no nordeste do estado do Paraná (Fig. 1),
entre os paralelos de 22° 30’ e 25° 30’ S e 49° 30’
e 51° 30’ W. O rio Tibagi nasce na Serra de Furnas,
entre os municípios de Ponta Grossa e Palmeiras,
e deságua no reservatório da Usina Hidrelétrica
de Capivara no Rio Paranapanema, com uma extensão média de 320 km e largura de 78 km. Limita-se ao sul com a bacia do rio Iguaçu, a leste
com as bacias dos rios Cinzas e Itararé, a sudeste
com a bacia do rio Ribeira, a oeste com a bacia do
rio Ivaí, a noroeste com a bacia do rio Pirapó e ao
norte com as bacias denominadas Paranapanema II e Paranapanema III (SEMA, 2013).
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Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi – BHT
FONTE: Os autores

A BHT está dividida em duas Unidades Hidrográficas de Gestão de Recursos Hídricos: Alto Tibagi e Baixo Tibagi. A BHT possui uma área aproximada de 25.000 km², correspondente a cerca
de 13% do território do estado do Paraná. A área
da bacia abrange 49 municípios do estado e
uma população de 2,1 milhões de habitantes em
2016. Entre as principais cidades da BHT destacam-se Londrina, Ponta Grossa, Apucarana,
Arapongas e Cambé, que juntas correspondem a
60% da população da BHT. (MEDRI et al., 2002;
IBGE 2016). A principal atividade econômica da
BHT é a agropecuária, sendo ainda relativamente
industrializada e ocupada por uma das maiores
indústrias de celulose do país, localizada no mu-

Em 2008 foi iniciada a construção da Usina Hidrelétrica Mauá - UHE Mauá no Rio Tibagi, entre
Telêmaco Borba e Ortigueira, sendo inaugurada
em 2012. O represamento da usina alterou significativamente a hidrografia da região, gerando
o alagamento de uma área de quase dez mil hectares. Destes, 8010 ha eram propriedades rurais
e 40 ha de área urbana (CNEC, 2004).
A UHE Mauá é uma usina de médio porte com
capacidade de 363 MW, suficiente para atender
ao consumo de aproximadamente um milhão
de pessoas. A usina é controlada pelo Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul - CECS, com participação societária de 51% da Copel e 49% da Eletrosul (CECS, 2016).

nicípio de Telêmaco Borba.
A disponibilidade hídrica dos corpos superficiais
da BHT é de cerca de 111 000 L s-1. O valor demandado dos corpos superficiais é de aproximadamente 8 mil L s , representando apenas 7% do
-1

total disponível em corpos superficiais na bacia
(SEMA, 2013).
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3.2 Elaboração do mapa de uso e cobertura do solo
Para a elaboração dos mapas de uso e cobertura
do solo da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT
foram utilizadas imagens de sensores multiespectrais referentes aos últimos dez anos, dispo123
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nibilizadas no banco de dados do Catálogo de
Imagens da Divisão de Geração de Imagens do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - DGIINPE e do Earth Explorer da United States Geological Survey – USGS.
Foram utilizadas imagens da série LANDSAT selecionadas preferencialmente para o mesmo
período do ano e que apresentassem a mínima
presença de nuvens possível, para os anos de

2006, 2011 e 2016. A Tabela 1 relaciona as datas
das imagens selecionadas, os satélites imageadores e as respectivas bandas multiespectrais
utilizadas para a composição colorida utilizando
as bandas B5 - R, B4 - G e B3 - B do LANDSAT 5
de sensor Thermatic Mapper - TM e B6 - R, B5 G e B4 - B do LANDSAT 8 de sensor Operational
Land Imager - OLI. Os mapas foram elaborados
utilizando o software ArcGIS para visualização,
gestão, criação e análise de dados geográficos.

Tabela 1 - Imagens de satélite selecionadas para elaboração do mapa de uso e cobertura do solo
Data
12/09/2006
12/09/2006
03/09/2006
03/09/2006
05/05/2011
05/05/2011
16/08/2011
16/08/2011
16/04/2016
07/09/2016
23/04/2016
23/04/2016

Satélite
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 5
LANDSAT 8
LANDSAT 8
LANDSAT 8
LANDSAT 8

Sensor
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Thermatic Mapper - TM
Operational Land Imager - OLI
Operational Land Imager - OLI
Operational Land Imager - OLI
Operational Land Imager - OLI

Ponto/órbita
077 / 221
078 / 221
077 / 222
076 / 222
077 / 221
078 / 221
077 / 222
076 / 222
077 / 221
078 / 221
077 / 222
076 / 222

Bandas
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B3, B4, B5
B4, B5, B6
B4, B5, B6
B4, B5, B6
B4, B5, B6

FONTE: Os autores

Para a classificação considerou-se o algoritmo
classificador Máxima Verossimilhança - MAXVER e levou-se em consideração características
como textura (rugosidade), cor, tonalidade, forma, tamanho, localização e contexto, resultando
em cinco classes temáticas de uso e cobertura
do solo: área urbana, água, vegetação densa, vegetação rasteira e solo exposto, além de dados
obtidos em trabalho de campo próximo ao Re-
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servatório da Usina Hidrelétrica - UHE Mauá que
contribuíram para o reconhecimento da área.
Após concluída a classificação foi gerado um
mapa de classes temáticas, a fim de viabilizar o
diagnóstico e alterações do uso e cobertura da
BHT ao longo do tempo. A Tabela 2 apresenta o
modelo de chave de interpretação utilizada para
realizar o mapeamento o uso e cobertura do solo
da BHT.
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Tabela 2 - Características das amostras utilizadas para o mapeamento da imagem do LANDSAT 5 (TM), Ponto 077,
Órbita 221, Data 12/09/2006
Unidade de
mapeamento

Padrões característicos de
interpretação no terreno

Padrões característicos de
interpretação na imagem

Água

Área alagada, podendo apresentar vegetação
aquática

Padrão de cor: azul
Textura: lisa
Forma: irregular

Vegetação

Área constituída por espécies nativas ou floresta
implementada apresentando todo tipo de
vegetação arbórea

Padrão de cor: verde escuro
Textura: rugosa
Forma: irregular

Vegetação
Rasteira

Área formada por vegetação rasteira contendo
algumas árvores de pequeno porte

Padrão de cor: verde claro
Textura: levemente rugosa
Forma: levemente irregular

Solo Exposto

Área desprovida de revestimento vegetal

Padrão de cor: rosa claro
Textura: lisa
Forma: regular ou irregular

Área urbana

Áreas construídas, seja por edificações de
multipavimentos, lotes com construções
residenciais, comerciais ou industriais

Padrão de cor: magenta
Textura: rugosa
Forma: irregular

Exemplo numa
composição colorida

FONTE: Os autores

3.3 Coleta de dados para diagnóstico da
qualidade da água do rio Tibagi
Para diagnóstico temporal da qualidade da água
do Rio Tibagi foram obtidos dados de monitoramento junto ao Instituto das Águas do Paraná,
à Agência Nacional das Águas – ANA e sites
relacionados.
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Foram selecionadas estações fluviométricas representadas na Fig. 2 e especificadas na Tabela
3, localizadas a montante, a jusante e próxima à
área da UHE Mauá e que apresentassem dados de
qualidade de água para os anos de 2006, 2011 e
2016, analisados preferencialmente pelo mesmo
laboratório e suficientes para o cálculo do Índice
de Qualidade da Água - IQA.
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Figura 2 - Distribuição espacial das estações fluviométricas selecionadas
FONTE: Os autores

Tabela 3 - Estações fluviométricas selecionadas para o diagnóstico temporal da qualidade da água do Rio Tibagi.
Código
64447000
64465000
64501000

Nome
Engenheiro
Rosaldo
Leitão
Tibagi
Porto
Londrina

Sigla

Município

Estado

Latitude

Longitude

Altitude (m)

ENG

Ponta Grossa

PR

24°57’55”

50°23’37”

780

TIB

Tibagi
São Jerônimo
da Serra

PR

24°30’36”

50°24’36”

750

PR

23°38’14”

50°55‘23”

400

POR

FONTE: Os autores

3.4 Índice de Qualidade da Água – IQA

em que:

O cálculo do IQA foi realizado de acordo com mé-

IQA = índice de qualidade da água, com valor va-

todo proposto pela Companhia de Tecnologia de

riando entre 0 e 100;

Saneamento Ambiental (Cetesb) do estado de

N = número de parâmetros;

São Paulo, adaptado do IQA desenvolvido pela

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, com va-

National Sanitation Foundation - NSF dos Esta-

lor variando entre 0 e 100, obtido da respectiva

dos Unidos da América (CETESB, 2017). O IQA foi
calculado pelo produtório ponderado dos fatores
de qualidade das variáveis que integram o índice,
de acordo com a Eq. 1:

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida;
wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, com valor variando entre 0 e 1, atribuído em

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
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𝑵𝑵

& 𝒒𝒒𝒘𝒘𝒘𝒘
𝒊𝒊
𝒊𝒊+𝟏𝟏

função da sua importância para a conformação
(1)

global de qualidade.
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Os pesos correspondentes a cada parâmetro são
apresentados na Tabela 4 e as faixas de classificação de qualidade na Tabela 5, de acordo com
o método proposto pela CETESB (CETESB, 2017).

Tabela 4 – Pesos atribuídos a cada parâmetro de
cálculo do IQA.
Parâmetro
Coliformes termotolerantes
pH
DBO5,20
Nitrogênio total
Fósforo total
Diferença de temperatura
Turbidez
Sólidos totais
Oxigênio dissolvido

Peso (w)
0,15
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,07

pH: potencial hidrogeniônico;
DBO: demanda bioquímica de oxigênio;
FONTE: CETESB (2017), adaptado

Tabela 5 - Faixa de classificação do IQA
Categoria
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Faixa de IQA
80 – 100
52 – 79
37 – 51
20 – 36
0 – 19

FONTE: CETESB (2017)
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Diagnóstico temporal do uso e cobertura do
solo da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi – BHT
As técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto utilizando imagens dos satélites
LANDSAT 5 e 8 permitiram a elaboração dos mapas para classificação do uso e cobertura do solo
para os anos de 2006, 2011 e 2016.
A limitação da resolução espacial impossibilitou
a abrangência de outras classes de uso e cobertura do solo neste estudo, tendo sido priorizadas
as classes de maior importância e fácil distinção.
Assim, não foi possível ser empregada a classificação da vegetação rasteira separadamente da
classe de agricultura, pois a precisão não era suficiente para classificar com confiabilidade pixels
específicos, causando conflito entre as classes.
A partir dos mapas de uso e cobertura do solo gerados foi possível analisar a evolução do uso do solo
e quantificar as áreas ocupadas por cada classe
temática ao longo do tempo. As Fig. 3(a), 3(b) e 4
apresentam os mapas de uso e cobertura do solo
da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT para os
anos de 2006, 2011 e 2016, respectivamente.
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(a) 						
(b)
Figura 3 - Mapa de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT em 2006 e 2011
FONTE: Os autores

Figura 4 - Mapa de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT em 2016
FONTE: Os autores
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A Tabela 6 apresenta as áreas, e a Fig. 5, os percentuais correspondentes às classes temáticas de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT para os anos de 2006, 2011 e 2016.

Tabela 6 - Áreas correspondentes a cada classe temática de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT
para os anos de 2006, 2011 e 2016
Classes
Área urbana
Água
Vegetação densa
Solo exposto
Vegetação rasteira

Área de uso e cobertura da BHT (km²)
2006
2011
2016
386,77
396,45
417,79
163,76
176,80
234,95
7428,54
8016,15
8007,70
336,81
298,92
870,99
16610,02
16037,58
15394,48
FONTE: Os autores

Figura 5 – Áreas de uso e cobertura e crescimento populacional da BHT
FONTE: Os autores

Analisando os mapas de uso e cobertura da BHT

5, demonstrando que o aumento da área urbana

na série temporal abordada neste estudo, verifi-

ocorreu simultaneamente ao crescimento popu-

cou-se um aumento gradativo das áreas urbanas,

lacional das cidades.

em especial das regiões metropolitanas de Londrina (23°18’ S; 51°10’ O) e Ponta Grossa (25°06’

Comparando os mapas pode-se ainda observar

S; 50°09’ O). Na Fig. 5 observa-se que a área ur-

que entre os anos de 2011 e 2016 houve au-

bana apresentou crescimento entre os anos ana-

mento da área de água, de aproximadamente

lisados, representando 1,55% da área total em

58 km², cerca de 0,23% da área total da bacia

2006; 1,59% em 2011 e 1,68% em 2016. Tal fato

(Fig. 5), provavelmente devido à implantação da

corrobora o crescimento populacional publicado

Usina Hidrelétrica - UHE Mauá na região de Te-

pelo IBGE (2016) conforme apresentado na Fig.

lêmaco Borba (24°19’ S; 50°37’ O), uma vez que
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a área correspondente ao reservatório da Usina
Hidrelétrica - UHE Mauá é da ordem de 0,34%.
A vegetação rasteira, que inclui pastagens, agricultura e campos gerais, foi a mais abrangente
nos anos analisados, o que era esperado, uma
vez que a agropecuária é a principal atividade
econômica desenvolvida na BHT (SEMA, 2013).
No entanto, durante os anos analisados percebe-se que a área da vegetação rasteira apresentou percentual decrescente, com redução
em 2016 de 4,88% da sua área dando espaço à
vegetação densa, possivelmente proveniente do
reflorestamento e devido ao crescimento urbano. Tal redução da área agrícola e de pastagem
em contraposição ao crescimento populacional
também foi constatado por Barros et al. (2013).
As porcentagens referentes à classe de solo exposto variaram entre 1,20% a 3,49%, concentrada nos mapas, principalmente na região de mudança de planalto e entre vegetações rasteiras,
podendo corresponder a um período temporário
sem vegetação em processo de rotatividade de
culturas ou colheita.
A vegetação densa teve um pequeno aumento de
2,33% nos anos analisados, com área em 2016
de 8007,70 km², sendo a maior concentração de
áreas de vegetação densa localizada na região de
Telêmaco Borba e Ortigueira (24°12’ S; 50°550’
O), próximo ao centro da BHT, região onde se encontra uma das maiores indústrias de celulose do
país (SEMA, 2013). No estudo realizado por Ferreira (2009) na BHT também foi constatado um
decréscimo da área de vegetação rasteira, passando de 71,2% em 1987 para 64,6% em 2007 e
um aumento de 3,1% entre 1997 e 2007 da classe de vegetação densa.
Conforme mapeamento do uso e cobertura do
solo da área em questão, as possíveis influências na qualidade da água devem corresponder
às atividades antrópicas associadas predominantemente às classes de vegetação rasteira (de
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66,64% em 2006 e 61,76% em 2016) devido a
atividades agropecuárias e de reflorestamento
(de 29,8% em 2006 e 32,13% em 2016), atividades consideradas como suporte da economia da
BHT no período (CNEC, 2014).

4.2 Diagnóstico temporal da qualidade da água
do rio Tibagi
Os valores dos parâmetros de qualidade para determinação do IQA das águas das três estações
fluviométricas (ENG, TIB e POR) para os anos de
2006, 2011, 2016 são apresentados na Tabela 7.
Pode-se observar que os valores de fósforo total
(EF-ENG em 2006 e na EF-TIB em 2011) e as concentrações de coliformes fecais (EF-ENG e EF-TIB
em 2006 e EF-POR 2006 e 2011) apresentaramse
superiores aos limites de enquadramento de 0,1
mg L-1 e 1000 NMP 100 mL-1, respectivamente,
para águas doces de classe 2 (classe de enquadramento do rio Tibagi) estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005). Características similares foram obtidas por Zimmerman et
al. (2008), com elevados valores de coliformes fecais em 2005 e 2006 no rio Tibagi. De acordo com
Gonçalves et al. (2005) e Vanzela et al. (2009), a
contaminação microbiológica aumenta com a
aproximação das áreas urbanizadas.
Embora o enriquecimento da água com fósforo
não traga problemas diretos à saúde, pode causar o desequilíbrio dos sistemas aquáticos, devido ao processo de eutrofização, e favorecer a
ocorrência de florações de algas e cianobactérias
com graves consequências à saúde pública em
mananciais destinados ao abastecimento (ESTEVES, 1998; FUNASA, 2003), como o rio Tibagi.
Além disso, observa-se que as concentrações
de nitrogênio total têm sido incrementadas ao
longo do trecho analisado e com o tempo, evidenciando que o rio vem sofrendo impactos,
provavelmente provenientes de processos antroRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 121-133 | Ed. Esp. Mar 2020
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pogênicos associados às atividades dos setores
agropecuário e industrial.

trica Mauá - UHE Mauá, há necessidade de mo-

Considerando a intervenção ocorrida em 2012
na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi - BHT, com
o represamento do rio entre Telêmaco Borba e
Ortigueira para a instalação da Usina Hidrelé-

sequências associadas à poluição da BHT por

nitorar, controlar e investigar as causas e conesses nutrientes, a fim de garantir a preservação do ambiente aquático e minimizar os riscos
à saúde pública.

Tabela 7 – Valores dos parâmetros para determinação do IQA para águas das três estações fluviométricas (ENG, TIB e
POR) para os anos de 2006, 2011 e 2016
Ano
Estação
Altitude (m)
pH
Temperatura (°C)
Sólidos totais (mg L-1)
Turbidez (N.T.U)
OD (mg L-1)
Nitrogênio total (mg L-1)
Fósforo total (mg L-1)
DBO (mg L-1)
Coliformes fecais
(NMP.100m L-1)
Índice de Qualidade da
Água - IQA
Classificação do IQA

EF-ENG
780
7,4
14
41
20,0
7,9
0,21
0,130
2,3

2006
EF-TIB
750
8,3
19
77
8,0
8,4
0,26
0,052
2,0

EF-POR
400
7,9
20
28
7,0
7,5
0,64
0,033
2,9

EF-ENG
780
6,8
14
78
37,0
8,1
0,29
0,051
2,0

2011
EF-TIB
750
6,35
13
30
26,0
9,35
0,46
0,120
2,0

EF-POR
400
7,01
18
111
9,4
13,31*
0,58
0,039
2,0

EF-ENG
780
6,85
21
58
12,0
9,4
0,98
0,043
3,0

2016
EF-TIB
750
6,46
14
47
20,0
7,33
1,38
0,061
3,0

EF-POR
400
6,56
18
62
15,0
9,05
1,56
0,052
3,0

3000

14000

8000

110

330

2800

210

100

100

63

61

62

73

70

68

74

72

75

BOA

BOA

BOA

BOA

BOA

BOA

BOA

BOA

BOA

* Considerando a concentração de saturação de OD a 18 °C, para determinação do IQA foi adotada concentração de OD igual a 9,1 mg L-1 para a amostra da
EF-POR de 2011.
EF-ENG: Estação Fluviométrica Engenheiro Rosaldo Leitão
EF-TIB: Estação Fluviométrica Tibagi
EF-POR: Estação Fluviométrica Porto Londrina
FONTE: Os autores

De forma geral, o ano de 2006 não apresentou
variação expressiva da qualidade da água nas três
estações fluviométricas ao longo do rio, resultando em valores de IQA entre 61 a 63 com classificação boa, indicando que a qualidade da água do rio
Tibagi apresentou-se praticamente homogênea
no trecho estudado. Já nos anos de 2011 e 2016
houve uma melhora gradativa na qualidade da
água, resultando em valores de IQA entre 68 a 75,
porém mantendo sua classificação (boa).
Nas proximidades da estação fluviométrica Engenheiro Rosaldo Leitão EF-ENG observa-se que
as classes predominantes foram de agricultura,
vegetação rasteira e uma parcela de urbanização
correspondente ao município de Ponta Grossa.
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Na região próxima à estação fluviométrica Tibagi EF-TIB, a concentração urbana é bem menor
e a agricultura divide o espaço com a vegetação
densa. Já na região da estação fluviométrica Porto Londrina EF-POR encontra-se a maior área
urbana (região metropolitana de Londrina) e a
atividade preponderante é a agricultura.
Uma vez que a qualidade da água é reflexo dos
efeitos de muitos processos ao longo do corpo
hídrico, as alterações do uso e cobertura do solo
influenciam diretamente a qualidade da água,
sendo que os efeitos das atividades humanas,
mesmo em pequena escala, podem ser relevantes para toda a bacia hidrográfica (PETERS; MEIBACK, 2000; DONADIO et al. 2005).
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Assim como constatado por Pellizaro et al. (2008),
comparando os resultados obtidos em 2006 e
2011 observa-se que a EF-ENG apresentou os
melhores índices de qualidade da água (IQA = 63
e 73), provavelmente devido ao fato de a estação
estar localizada na cabeceira da BHT, sofrendo
menor influência de impactos antrópicos.
Por outro lado, a EF-POR, por estar localizada a
jusante de diversos municípios e sofrer com o
acúmulo das cargas de poluição difusa, apresentou os menores valores de IQA comparado com as
demais estações (IQA = 62 e 68), ocasionado pelas altas concentrações de coliformes fecais e de
nitrogênio total. No entanto, percebe-se uma expressiva redução das concentrações de coliformes
fecais nos últimos anos (de 14000 NMP em 2006
para 100 NMP em 2016), fato que pode estar relacionado à melhoria no sistema de saneamento.
No entanto, apesar de as concentrações de nitrogênio total atenderem aos limites estabelecidos
para águas doces de classe 2 pela Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), observa-se de
forma generalizada que houve um incremento expressivo da concentração de nitrogênio para as três
estações com decorrer do tempo, provavelmente
decorrentes de atividades antrópicas, o que requer
a adoção de medidas de prevenção e controle em
relação a esse parâmetro. Vários autores relatam a
deterioração da qualidade da água devido ao lançamento de efluentes em rios (TOLEDO; NICOLELLA, 2002; BOLLMANN; EDWIGES, 2008; DALMAS et
al., 2015; CORNELLI et al., 2016).

5 CONCLUSÕES
O mapeamento do uso e cobertura do solo da
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi utilizando imagens dos satélites LANDSAT 5 e 8 para os anos
de 2006, 2011 e 2016 permitiu identificar a redução da área percentual de vegetação rasteira
em detrimento do aumento das áreas correspon132

dentes às demais classes temáticas: área urbana,
água, vegetação densa e solo exposto, ao longo
dos anos.
A avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA)
do rio Tibagi utilizando dados de série histórica
indica que o rio vem sofrendo impactos, provavelmente provenientes de processos antropogênicos associados principalmente às atividades
do setor agropecuário ao longo de seu percurso,
devido, principalmente, às concentrações de nitrogênio total e de coliformes fecais.
Apesar de os dados do diagnóstico temporal
da qualidade da água indicarem uma gradativa melhora em relação ao valor de IQA, mesmo
com a intervenção ocorrida em 2012 com o represamento do rio para a instalação da Usina Hidrelétrica Mauá (UHE Mauá), mantendo sua classificação (boa), essa melhora está relacionada
principalmente à redução de coliformes fecais,
associada a possíveis melhorias no saneamento.
No entanto, as concentrações de nutrientes indicam potencial de eutrofização, o que requer a
adoção de medidas de prevenção e controle em
relação a esses parâmetros.
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Resumo
O adimensional de dispersão em sua forma unidimensional é amplamente utilizado para medir a eficiência de
uma lagoa de tratamento, sendo capaz de antecipar a distribuição tempo-espacial de substâncias dissolvidas nesse sistema de tratamento. Considerando a importância prática de conhecer um modelo confiável de
previsão desse coeficiente para lagoas de tratamento, foi proposta uma equação simples utilizando a análise
adimensional, onde o mesmo é relacionado com as características geométricas e hidrodinâmicas do escoamento. Utilizando 131 dados experimentais coletados na literatura avalia-se, pode meio de análise de erros,
coeficientes de determinação linear e testes de hipótese, a equação criada junto com as equações de Polprasert
e Bhattarai (1985) e Agunwamba et al. (1992), por essas relacionarem mais variáveis para a representação do
fenômeno. Verifica-se a partir dos resultados obtidos que, para os conjuntos de dados analisados, a equação
proposta por esse estudo apresenta resultados melhores do que os obtidos pelas equações empíricas analisadas. É necessária, porém, a realização de estudos adicionais para confirmar a aplicabilidade dessas equações
em lagoas de tratamento.
Palavras-chave: Sistema de tratamento. Eficiência. Modelo antecipativo. Análise.
Abstract
The dimensionless dispersion in its one-dimensional form is widely used to measure the efficiency of a treatment
pond, is capable of anticipating the time-space distribution of dissolved substances in this treatment system. Considering the practical importance of knowing a reliable prediction model of this coefficient for treatment ponds, a simple
equation was proposed using the dimensionless analysis, where it is related to the geometric and hydrodynamic characteristics of the flow. Using the experimental data collected in the literature, the equation created together with the
equations of Polprasert and Bhattarai (1985) and Agunwamba et al. (1992), because they relate more variables to the
representation of the phenomenon. It can be seen from the results obtained that for the analyzed data sets the equation proposed by this study presents better results than those obtained by the analyzed empirical equations. However,
additional studies are required to confirm the applicability of these equations in treatment ponds.
Keywords: Treatment system. Efficiency. Anticipatory model. Analysis.
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1 INTRODUÇÃO
As lagoas de tratamento são o método mais utilizado para a purificação de esgotos e de águas
residuais, devido à sua grande simplicidade e
baixo custo na sua construção e manutenção.
Além disso, esse sistema tem uma grande eficiência na remoção de patógenos.
Uma forma amplamente utilizada para medir a
eficiência desse sistema de tratamento é o adimensional de dispersão (d), na sua forma unidimensional, capaz de antecipar a distribuição
tempo-espacial da substância dissolvida, estando intimamente ligado à facilidade ou não de um
poluente se dispersar. Esse adimensional baseiase principalmente na concentração do poluente,
ao tempo de retenção e em um coeficiente de
dispersão axial que define o grau de mistura.
Segundo Polprasert et al. (1983), os valores de
d incorporam características físicas do fluxo,
como a forma da lagoa, a presença de zonas
inertes, a velocidade de fluxo e as condições de
mistura (correntes de vento, estratificação térmica e turbulência).
Contudo, tal fator acaba não sendo levado em
consideração como critério de projeto na construção do sistema, pois sua determinação ocorre
por meio do uso de traçadores com a lagoa em
funcionamento. Mesmo assim, observa-se um
grande interesse em correlacioná-lo com variáveis que afetam significativamente o funcionamento do sistema, para dessa forma construir
uma equação que anteveja tal fenômeno.
Segundo Silva (2006), algumas fórmulas empíricas estão disponíveis na literatura para a esti-
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mativa do número de dispersão d, entre as quais
se destacam: Polprasert e Bhattarai (1985);
Agunwamba et al. (1992); Yanez (1993); Von
Sperling (1999).
Com base nessas informações, observa-se que
é necessário verificar por meio das relações das
variáveis que interferem na lagoa de tratamento
um adimensional que melhor corresponda ao da
dispersão, para que este possa ser mais representativo na previsão da eficiência de uma lagoa.
Além de avaliá-lo com os adimensionais criados
por Polprasert e Bhattarai (1985) e Agunwamba
et al. (1992), por estes relacionarem mais variáveis para a representação do fenômeno.

2 METODOLOGIA
2.1 Obtenção dos dados
Para a concretização do trabalho, realizou-se
uma revisão bibliográfica, na qual foram selecionados estudos que apresentavam dados dos
adimensionais de dispersão medidos por meio de
traçadores, além das variáveis de interesse para a
confecção da análise dimensional e da avaliação
das equações de Polprasert e Bhattarai (1985) e
Agunwamba et al. (1992) junto com a equação
provida dessa análise. Os estudos escolhidos foram: Polprasert et al. (1983), Lloyd et al. (2003),
Agunwamba (2001), Fonseca (2005), Agunwamba (1992), Polprasert e Bhattarai (1985). A partir
destes foi possível obter 131 dados experimentais, para cada variável de interesse: comprimento, largura, profundidade, viscosidade cinemática, tempo de detenção hidráulico (Fig. 1).
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Figura 1. Distribuição dos dados obtidos: a) comprimento (L); b) largura (W); c) profundidade (H);
d) tempo de detenção hidráulico (t); e) viscosidade cinemática (v)

2.2 Análise dimensional
Como diversos fatores podem influenciar o adimensional de dispersão em uma lagoa, procurou-se definir e utilizar, como variáveis intervenientes, aquelas que pudessem expressar, da
maneira mais adequada possível, as variações
do referido adimensional. Adicionalmente, as
variáveis consideradas deveriam ser de fácil obtenção, devido à possibilidade de utilização em
predições futuras para construção de uma lagoa
de tratamento. Outra questão relevante é que os
dados de interesse deveriam necessariamente
ser determinados sem o sistema estar construído, para que assim esse adimensional pudesse
ser levado em conta na construção, a fim de otimizá-la. Dessa forma, definiram-se as seguintes
variáveis: vazão, viscosidade cinemática, profundidade, largura e comprimento (Quadro 1).
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Quadro 1 – Unidades e dimensões das
variáveis selecionadas.
Quantidade
Vazão (Q)
Viscosidade cinemática (ν)
Profundidade (H)
Largura (W)
Comprimento (L)

Dimensão
L3/T
L2/T
L
L
L

Unidades SI
m3/s
m2/s
M
M
M

Após a seleção das variáveis de interesse, realizou-se
primeiramente uma análise dimensional baseandose no teorema de Buckingham (ou teorema de pi),
obtendo-se os seguintes grupos adimensionais:
(01)
							
(02)
							
(03)
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Com os grupos adimensionais isolados, usou-se
a regressão simples para permitir explorar e inferir a relação do adimensional de dispersão com
os grupos adimensionais encontrados. Dentre as
várias equações criadas nesse processo, escolheu-se a mais eficiente para predizer a variável
dependente, ou seja, a que possuiu maior proporção da variabilidade da dispersão (explicado
por um dos grupos adimensionais).
2.3 Análises estatísticas dos dados
As análises estatísticas dos dados foram divididas em três fases:
- Primeira Fase: comparação dos erros;
- Segunda Fase: comparação dos coeficientes de
determinação;
- Terceira Fase: teste de hipótese para verificar se
os dados estimados diferem dos dados medidos e
se o coeficiente de determinação é significativo.
Na fase inicial (primeira), o critério de comparação
escolhido foi o erro entre dados medidos (xm) e os
dados estimados (xe) obtidos pelas equações encontradas. Foram escolhidos três entre vários métodos para calcular esse erro: método do erro padrão, método de erro normalizado médio e método
do erro multiplicativo médio (MOOG et al., 1998).
A comparação dos erros compreendeu as seguintes etapas:
a) Cálculo dos erros (EP, ENM e EMM) relacionando os dados estimados por cada equação com os
dados medidos;
b) Análise comparativa de todos os erros encontrados na etapa anterior;
Na segunda fase foi analisado o coeficiente de determinação para cada simulação (dados estimados) relacionada com os dados medidos. Esse coeficiente indica quanto da variação total é comum
aos elementos que constituem os pares analisados.
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Para comparar os coeficientes de cada equação,
utilizou-se a mesma série simulada utilizada para
calcular os erros, executando os seguintes passos:
a) Realização do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov - com nível de significância de
99,5%, no qual se verificou que nenhum dos valores-p obtidos por esse teste ultrapassou o α estabelecido (0,005), tornando possível supor que os
dados possuem normalidade, condição essa exigida para realizar outros testes e os cálculos do r²;
b) Cálculo dos coeficientes;
c) Análise comparativa dos coeficientes encontrados.
A terceira e última fase consistiu em um teste de hipótese com nível de significância (α) de 0,005 para
comprovar se os dados (medidos e estimados) diferem entre si estatisticamente, sendo estabelecida
como hipótese nula (H0) que xm = xe, contradizendo
a hipótese alternativa (H1), ou seja, a de que xm ≠ xe.
O critério de decisão foi baseado no valor-p, pois
a hipótese de nulidade seria rejeitada para valor-p
maior do que α.
Nessa mesma fase também foi realizado outro
teste de hipótese – com α igual a 0,005 para verificar se os coeficientes de determinação apresentavam valores significativos, estabelecendo
como hipótese nula β = 0, e hipótese alternativa
β ≠ 0. O critério de decisão adotado foi igual ao
do teste citado anteriormente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Numa comparação entre as equações confeccionadas a partir dos adimensionais criados pela análise
dimensional, constata-se que o grupo π3 (Eq. 03)
apresenta a equação (Eq. 04) que melhor se ajusta
ao adimensional de dispersão. Tal equação possui
um coeficiente de determinação (r2) de aproximadamente 0,85, isto é, 85% da variação do adimensional de dispersão, e é explicada pela variação do
grupo em questão, observado na Fig. 2.
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(04)

Figura 2. Adimensional de dispersão relacionado com o grupo adimensional π3.

Para verificar a qualidade do modelo ajustado à
base de dados, foi feita uma avaliação do coeficiente de determinação (Tabela 1) e aplicado
o teste estatístico. Relacionando os dados medidos com os dados estimados pelas equações,

Tabela 1. Resultados de r² e dos valores-p para o teste
de β das equações analisadas.
Equação

r²

valor-p

Polprasert e Bhattarai (1985)
Agunwamba et al. (1992)
Equação proposta

0,062
0,475
0,721

<α
<α
<α

observa-se que apenas a equação proposta (Eq.
04) apresentou r2 significante, sendo o mesmo
igual a 0,72, fortalecendo assim a suposição de
que a Eq. 04 é mais eficiente quando comparada com as equações analisadas, pois 72% dos xe
estão contidos nos xm. Destaca-se ainda que os
valores-p obtidos para o teste de β confirmam a
significância dos resultados, ou seja, que os valores dos r² são estatisticamente significantes,
já que os mesmos atenderam às pressuposições
pré-estabelecidas.
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Ao analisar a distribuição dos erros (Fig. 3), percebe-se que a maior amplitude é encontrada na
equação de Polprasert e Bhattarai (1985). Além
disso, verifica-se também que a equação proposta (Eq. 04) possui mais pontos discrepantes
do que os encontrados na equação de Agunwamba et al (1992) nos erros normalizados e erros padrão. No entanto, esses pontos estão em
menor número em relação aos pontos outliers da
equação de Agunwamba et al. (1992).
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Figura 3. Gráficos box-plot das distribuições dos erros: a) normalizado; b) padrão; c) multiplicativo.

A Tabela 2 mostra os valores dos erros médios
calculados com base nas equações estudadas,
em que se verifica que a equação proposta apresenta melhores resultados. Principalmente em

Tabela 2. Erros médios das equações analisadas.
Erros Médios

ENM

EP

EMM

Equação Proposta
Polprasert e Bhattarai (1985)
Agunwamba et al. (1992)

5,68
70,81
-22,17

0,30
1,76
0,32

1,18
1,83
1,38

relação aos erros normalizados, que quando relacionados com as outras equações torna possível perceber uma diferença significativa nos

Na realização do teste pareado de t, constata-se que
a equação proposta é a única que fornece dados que

valores. Vale ressaltar que o erro padrão da equa-

supostamente não diferem dos dados medidos por

ção proposta por Polprasert e Bhattarai (1985) é

apresentar valor-p maior do que α, sendo estes res-

superior aos demais. E os valores dos erros multi-

pectivamente, 0,109 e 0,005. Ao contrário das equa-

plicativos médios encontram-se entre o interva-

ções de Polprasert e Bhattarai (1985) e Agunwamba

lo de 0 e 2 ocasionados devido à sensibilidade do

et al. (1992), nas quais houve evidências estatísticas

método quanto às pequenas diferenças entre os

para inferir que os dados obtidos pelas mesmas dife-

dados estimados e os medidos.

rem dos dados medidos (Tabela 3).
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Tabela 3. Valores-p para o teste pareado de t das
equações analisadas.
Equação

valor-p

Polprasert e Bhattarai (1985)
Agunwamba et al. (1992)
Equação proposta (Equação 4)

<α
<α
>α

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a importância prática de conhecer
um modelo confiável de previsão do coeficiente de
dispersão para lagoas de tratamento, foi proposta
uma equação simples que relaciona o coeficiente
com as características geométricas e hidrodinâmicas do escoamento. Apoiando-se na análise dimensional, o modelo foi ajustado baseando-se em
seis estudos, totalizando 131 dados experimentais.
A partir da análise dos resultados obtidos, é possível concluir que para os conjuntos de dados analisados na equação proposta por esse estudo, a Eq. 4
apresenta resultados bons, até mesmo melhores do
que os obtidos pelas equações empíricas analisadas
Polprasert e Bhattarai (1985) e Agunwamba et al.
(1992). Isso sugere que tal equação pode ser utilizada para determinar o adimensional de dispersão de
futuros projetos. É necessária, porém, a realização
de estudos adicionais para confirmar a aplicabilidade dessas equações em lagoas de tratamento.
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Resumo
Devido, muitas vezes, à ineficiência dos processos de tratamento convencionais de efluentes têxteis utilizados
pelas indústrias, a eletrocoagulação (EC) surge como alternativa. Neste contexto, o presente trabalho tem como
objetivo encontrar a melhor configuração de um reator eletroquímico, por meio de um planejamento fatorial
2³, tendo como respostas a remoção de cor e de compostos aromáticos. Para isso, foram realizados ensaios
em reator de bancada com capacidade de 1,1 L, e eletrodos de alumínio conectados a uma fonte de corrente
contínua com variação de 0-10A e 0-30V. As melhores eficiências foram alcançadas em pH 3, distância entre
as placas de 3 cm e densidade de corrente de 200 A.m-2. Em 15 minutos de tratamento atingiu-se remoção de
92%, 82%, 82% e 64% para os parâmetros cor, compostos aromáticos, turbidez e carbono orgânico dissolvido
(COD), respectivamente.
Palavras-chave: Efluente têxtil. Eletrocoagulação. Remoção de cor.
Abstract
Due to the inefficacy of conventional treatment processes employed by textile industries, it is increasingly necessary to develop new treatment alternatives, such as the electrocoagulation (EC). In this context, this study aims
to find the best configuration of an electrochemical reactor, through a factorial planning 2³, having as answers
the removal of color and aromatic compounds. For this, tests were carried out on bench reactor with a capacity of
1.1 L, and aluminum electrodes connected to a direct current source with a variation of 0-10A and 0-30V. The best
efficiencies were achieved at pH 3, distance between the plates of 1 cm and current intensity of 100 A.m-2. In 15
minutes of treatment, removal of 92%, 82%, 82% and 64% was achieved for color, aromatic compounds, turbidity
and dissolved organic carbon parameters, respectively.
Keywords: Textile wastewater. Electrocoagulation. Color removal.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre as diversas fontes de poluição dos recursos hídricos, as indústrias vêm mostrando
significativa contribuição devido à falta de tratamento adequado dos seus efluentes, que constantemente são despejados nos corpos d’água,
gerando diversos problemas ao meio ambiente.
As indústrias têxteis estão entre as indústrias
mais poluentes em termos de retirada de água e
geração de efluentes. Os efluentes têxteis são conhecidos por conter grande quantidade de compostos aromáticos e tóxicos, pH (alcalino ou ácido,
dependendo do processo produtivo), temperatura
elevada (DANESHVAR et al., 2005), grande variedade de corantes e aditivos químicos, alta demanda biológica de oxigênio (DBO), alta demanda química de oxigênio (DQO), elevada concentração de
sais e sólidos suspensos, e cor devido aos corantes
(TEZCAN & AYTAC, 2013).
Embora exista uma grande variedade de substâncias químicas presentes nesse tipo de efluente, a grande dificuldade encontrada pelas indústrias do ramo está centrada, principalmente, no
controle e na remoção dos corantes presentes
nos efluentes. Estima-se que cerca de 15% da
produção mundial de corantes seja perdida para
o meio ambiente durante a síntese, processamento ou aplicação destes em processos industriais (SOUZA, 2009).
Estima-se também que o volume gerado de
efluente na fase de acabamento têxtil varie de
120 a 380 m³ por mil metros de tecido processado (MATOS, 2011). Quando esse efluente é
descartado de forma inadequada nos corpos hídricos, a perturbação ambiental e a poluição estética são muito elevadas, por isso se faz necessário tratamento destes efluentes. Os métodos
convencionais mais conhecidos de tratamento
de efluentes têxteis consistem em processos biológicos combinados com físico-químicos (DANESHVAR et al., 2005).
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No que tange ao processo biológico, geralmente, utiliza-se tratamento por lodos ativados; entretanto, muitas vezes não é eficiente devido ao
risco de esse processo ser inibido por produtos
tóxicos, temperaturas elevadas e por mudanças
na composição do efluente. Segundo Gili (2015),
o sistema de tratamento convencional, baseado
em lodos ativados e acabamento físico-químico,
apresenta elevado investimento inicial e grande
área para construção, além do elevado consumo
de insumos químicos e geração de lodo. Devido
às limitações dos processos biológicos apresentadas acima, nas últimas décadas vários estudos
vêm sendo desenvolvidos na busca de novas tecnologias eficientes para tratamento de efluentes
industriais, em especial o têxtil.
Nesse sentido, surgem tratamentos alternativos
aos convencionais, como é o caso do processo de
eletrocoagulação (EC). Este, por sua vez, é uma
das mais eficientes técnicas para remover cor e
poluentes orgânicos das águas residuárias (DANESHVAR et al., 2007), bem como metais pesados
(MERZOUK et al., 2009), nitrogênio e fósforo (GILI,
2015), salinidade (LIN; SHYU; SUN, 1998), turbidez, DQO, DBO e carbono orgânico total (COT)
(MERZOUK et al., 2011), sólidos, entre outros.
A EC é um processo que envolve fenômenos físicos e químicos, e utiliza eletrodos de sacrifício
para fornecer íons ao meio. Nesse processo, o
coagulante é gerado in situ em três etapas sucessivas (MOLLAH, 2004):
1) formação de coagulantes pela oxidação eletrolítica do eletrodo de sacrifício;
2) desestabilização dos contaminantes, partículas em suspensão e quebra de emulsão;
3) agregação das fases desestabilizadas em forma de flocos.
Um reator eletroquímico simples é composto por
um par de eletrodos (ânodo e cátodo). Quando
um potencial é aplicado a partir de uma fonRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 141-152 | Ed. Esp. Mar 2020
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te externa, o material do ânodo sofre oxidação,
enquanto o cátodo será submetido à redução ou
deposição de elementos metálicos (MOLLAH et
al., 2004). Segundo Khandegar & Saroha (2013),
quando o alumínio é utilizado como material do
ânodo, as reações que ocorrem nos eletrodos durante a EC são as mostradas nas Eq. 1 e 2:
Reação de oxidação no ânodo:
Al(s) → Al(aq)3+ + 3e-(1)
Reação de redução no cátodo:
3 H2O + 3e- → (3/2) H2 + 3OH–(2)
Entretanto, a eficiência do processo de EC depende de vários parâmetros operacionais, tais
como condutividade da solução, forma e arranjo
dos eletrodos, tipo de alimentação, pH da solução, densidade de corrente aplicada, distância
entre os eletrodos, velocidade de agitação, tempo de eletrólise, concentração inicial do poluente, entre outros (KHANDEGAR; SAROHA, 2013).
Nesse contexto, destacando a problemática
principal, que é tratar de modo mais eficiente os
efluentes têxteis, o presente trabalho tem, por
objetivo geral, encontrar a melhor configuração
de um reator eletroquímico, por meio de planejamento fatorial, para então avaliar a eficiência
do processo de EC na remoção da cor, compostos
aromáticos, turbidez e COD.

2 METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Reúso de Águas (LaRA) pertencente ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). As amostras de efluente têxtil industrial
foram coletadas na estação de tratamento de
efluentes de uma empresa de tinturaria localizada em Brusque/SC. As amostras foram coletas
na saída do decantador secundário do tanque de
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 141-152 | Ed. Esp. Mar 2020

equalização (efluente pós-biológico - EP), caracterizadas em laboratório e submetidas ao processo de eletrocoagulação (EC).
Os experimentos do processo de EC foram executados em reator de bancada com volume útil
de 1100 mL e equipado com um par de eletrodos
constituído por duas placas planas de alumínio
(ânodo e cátodo), com dimensões de 16,0 x 5,5 x
0,2 cm e com distância ajustável entre eles (1, 2
ou 3 cm). Esses eletrodos foram conectados aos
terminais de uma fonte de alimentação digital de
corrente contínua ajustável, modelo PS – 1001
da marca ICEL, com variação de 0-10 A e tensão
0-30 V. O reator foi instalado sobre um agitador
magnético, e a velocidade de rotação aplicada
foi de 200 rpm, para manter as amostras homogeneizadas. Essa velocidade de agitação foi
escolhida com base nos estudos de Kobya et al.
(2003) e Can et al. (2006).
Os ensaios de eletrocoagulação tiveram duração
de 15 minutos; os parâmetros pH, densidade de
corrente aplicada (A.m-2) e distância entre as placas (cm) foram ajustados para atender ao planejamento fatorial 2³. O pH do efluente estudado
foi ajustado pela adição de ácido sulfúrico 50%
até o valor desejado com o auxílio de um pHmetro. A representação esquemática do sistema
eletroquímico é apresentada na Fig. 1.

Figura 1- Esquema do sistema eletroquímico.
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Ao finalizar cada experimento, os sólidos flotados eram removidos da superfície, bem como
esperavam-se 60 minutos para que ocorresse a
sedimentação dos materiais suspensos no meio
ainda presentes.
Após cada experimento, foi realizada a limpeza
dos eletrodos, baseada na metodologia de Souza (2016), para remoção de qualquer incrustação
que tenha se formado na sua superfície, visando
a manter a eficiência do processo nos experimentos seguintes. Para isso, as placas de alumínio eram lavadas com água e sabão, em seguida
imergidas durante 5 minutos em solução de HCl
(3 mol.L-1), e novamente lavadas com água e secas em estufa.

2.1 Planejamento fatorial
De modo a obter as melhores condições de operação do reator eletroquímico, foram analisadas
três variáveis independentes: pH, densidade de

corrente (A.m-2) e distância entre os eletrodos
(cm), enquanto dois parâmetros de respostas foram considerados: redução da cor e de compostos
aromáticos. Seguindo a metodologia descrita por
Montgomery (2008), realizou-se um planejamento fatorial completo (PFC) 2³ com adicional de 3
pontos centrais; todos os ensaios foram realizados em triplicata, totalizando 27 experimentos.
Os valores referentes aos níveis estudados para
cada fator foram escolhidos com base em ensaios
preliminares (não apresentados neste trabalho).
O estudo de Can et al. (2006), que mostrou que
a eficiência do processo de EC em efluente têxtil
pode diminuir ao passo que o pH aumenta, foi levado em consideração para delimitar as faixas de
variação de pH. Os autores supracitados indicam
que para um melhor desempenho o pH deve ser
ajustado inicialmente em, no máximo, 6 sendo
esse valor corrigido com ácido durante processo.
Os valores referentes aos níveis estudados estão
expressos na Tabela 1.

Tabela 1- Níveis estudados para as variáveis independentes.
Parâmetros

Fatores

pH
Densidade de corrente (A.m-2)
Distância entre os eletrodos (cm)

q1
q2
q3

Níveis
(-1)
3,0
100
1,0

(0)
4,5
150
2,0

(1)
6,0
200
3,0

2.2 Monitoramento Analítico

rificar a presença de aromaticidade proveniente

As amostras coletadas durante o processo de EC
eram submetidas à filtração em membrana de
0,45 µm, para que os sólidos presentes não interferissem nas análises.

dos corantes presentes no efluente, utilizando

A cor e os compostos aromáticos foram medidos por espectrofotometria por meio da leitura da absorbância. A leitura da cor foi realizada
no comprimento de onda de maior absorção do
efluente na faixa do Visível (510 nm) e os compostos aromáticos na faixa UV (280 nm), para ve144

espectrofotômetro Hach modelo DR/5000. A cor
em mgPtCo.L-1 também foi avaliada com o objetivo de comparar com a legislação vigente.
A turbidez foi determinada pelo método Nefelométrico em turbidímetro Hach 2100N.
A DBO5 foi monitorada pelo método da incubação por cinco dias a 20°C, sob agitação em medidor de DBO Hach Trak II.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 141-152 | Ed. Esp. Mar 2020
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Os sólidos totais (ST) foram quantificados pelo
método Gravimétrico.
Para o pH e a condutividade foram realizadas leituras diretas em medidor multiparâmetro Qualxtron QX110.
O carbono orgânico dissolvido foi avaliado em
analisador de carbono orgânico TOC-L SHIMADZU,
por oxidação catalítica de compostos orgânicos

sob elevadas temperaturas e detecção de CO2 por
espectroscopia na região do infravermelho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados dos parâmetros físico-químicos
e biológicos analisados na caracterização do
efluente estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2- Caracterização do efluente da indústria têxtil.
Parâmetro
pH
Cor (mgPtCo.L-1)
Cor (Abs. 510 nm)
Compostos aromáticos (Abs. 280 nm)
Condutividade
COD
DBO
ST
Turbidez

O efluente apresentava forte coloração, além da
elevada presença de compostos aromáticos, que
não foram removidos no processo biológico. A
condutividade da solução é muito importante no
processo de eletrólise, já que a eficiência de remoção do poluente e o custo operacional estão
diretamente relacionados com essa característica; além do consumo de energia ser reduzido
quando uma solução apresenta alta condutividade (KHANDEGAR; SAROHA, 2013). Por meio da
caracterização do efluente estudado observou-se
que existia uma elevada concentração de poluentes além de alta condutividade, fatos que favoreceram o processo de EC.
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EP
7,60±0,13
720,00±65,00
0,79±0,15
2,80±0,30
12,40±0,07
80,50±0,54
8,70±0,50
6396,70±58,60
5,92±1,20

Unidade
mS.cm-1
mg.L-1
mgO2.L-1
mg.L-1
NTU

3.1 Planejamento Fatorial
O EP foi submetido aos ensaios de EC, e esses
ensaios foram realizados de forma aleatória, pois
segundo Galdámez (2002) e Brasil et al. (2007),
a aleatoriedade visa evitar distorções estatísticas
que possam comprometer a qualidade dos resultados obtidos e dos efeitos calculados para as
variáveis estudadas. O delineamento experimental e os valores de porcentagem de redução dos
parâmetros estudados, obtidos no PFC 23, foram
utilizados como dados de entrada no software
Statistica 7.0, e estão apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3 – Matriz do delineamento experimental com as respostas de redução dos parâmetros estudados.
Ensaio
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

Fatores
q1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0

A partir da Tabela 3 é possível notar que as melhores respostas correspondem ao ensaio 18,
com redução de 96% e 92% para o parâmetro
cor e compostos aromáticos, respectivamente.
Ao observar os níveis referentes às variáveis, percebe-se que esses resultados foram obtidos com
pH ácido (4,5), densidade de corrente de 150
A.m-2 e distância entre as placas de 2 cm.

q2
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0

Redução abs.(%)
q3
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0

510 (nm)
93,13
32,82
90,84
61,83
83,21
32,82
89,31
54,20
84,73
92,37
35,88
91,30
63,36
77,10
54,96
86,26
68,70
96,95
90,84
32,06
85,50
54,20
79,39
47,33
88,55
72,52
86,31

280 (nm)
84,44
47,60
84,21
70,02
77,80
47,6
83,98
62,24
84,90
82,15
50,57
85,83
68,88
70,71
62,93
81,69
73,46
92,45
80,01
47,37
79,86
64,53
74,37
60,87
86,50
75,06
86,27

taram interação entre si. Nota-se que o pH é a
variável mais significativa no processo, seguido
pela densidade de corrente (J).

As análises estatísticas foram realizadas por
meio de gráficos de Superfície de Resposta e pelo
Diagrama de Pareto, com o objetivo de avaliar os
efeitos das variáveis sobre as respostas.
Utilizando-se Diagrama de Pareto para a redução da cor (Fig. 2), verificou-se a influência do
pH e densidade de corrente (J), estando além da
linha de significância, e essas variáveis apresen-
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Figura 2- Diagrama de Pareto dos efeitos estimados
sobre a remoção da cor (diminuição da absorbância no
comprimento de onda de 510 nm).

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 141-152 | Ed. Esp. Mar 2020

Avaliação do processo de eletrocoagulação no tratamento de efluentes têxteis

Para a redução dos compostos aromáticos, observou-se comportamento semelhante ao ocorrido com a cor. A variável mais significativa no
processo foi o pH, seguido pela J, como exposto
na Fig. 3. Os resultados apresentados confirmam
o fato de que o pH e a densidade de corrente são
as variáveis-chave do processo (KHANDEGAR &
SAROHA (2013); MOLLHA et al. (2001).

efeitos eletrostáticos dependem da distância entre os eletrodos, pois quando a distância aumentasse, a circulação de íons produzidos seria mais
lenta e haveria mais oportunidades para produzir
e agregar flocos capazes de adsorver mais moléculas. Na literatura encontram-se valores de distância entre os eletrodos variando geralmente
de 1 a 4 cm (MERZOUK et al., 2009; ZODI, et al.,
2013; TYAGI; MATHUR; KUMAR, 2014). Merzouk
et al. (2009), em seus estudos com eletrodos de
alumínio no processo EC para remoção de parâmetros físico-químicos de efluentes têxteis, avaliaram distâncias de 1, 2 e 3 cm, encontrando os
melhores resultados utilizando a distância inter-eletrodos de 1 cm. Neste trabalho, a variação da
distância não teve diferença significativa nos resultados. Assim, para os gráficos de superfície de
resposta adotou-se a distância média, referente
aos valores centrais.

Figura 3- Diagrama de Pareto dos efeitos estimados
sobre a remoção de compostos aromáticos
(diminuição da absorbância no comprimento de onda
de 280 nm).

Os gráficos de superfície de resposta são mostrados nas Fig. 4 e 5, para a cor e compostos aromáticos, respectivamente. Estes foram obtidos
a partir das variáveis pH e densidade de corrente por serem os mais significativos, enquanto a
distância entre os eletrodos foi fixada no ponto
central (valor médio). Observam-se melhores
eficiências de remoção dos parâmetros supracitados quando o pH se encontra no nível (-1) e a
densidade de corrente no nível (+1). Ou seja, há
uma tendência de a eficiência aumentar quando
o pH do efluente tratado está baixo e a densidade de corrente está alta.

De acordo com o Diagrama de Pareto, em ambos
os casos (Fig. 2 e 3), a variável distância entre os
eletrodos não apresentou efeito significativo no
processo, nem interação com as outras variáveis.
Segundo Daneshvar; Sorkhabi; Kasiri (2004),
quando a distância entre os eletrodos aumenta,
a eficiência de remoção de cor e outros poluentes
aumentam. Isso ocorre provavelmente porque os
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Figura 4- Superfície de resposta para a redução da cor (absorbância no comprimento de onda de 510 nm).

Figura 5- Superfície de resposta para redução de compostos aromáticos (absorbância no comprimento de onda de 280 nm).
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O pH da solução é um importante parâmetro
operacional na EC, pois a máxima eficiência de
remoção de poluentes ocorre em um pH ideal
para determinado poluente. Assim, a eficiência
de remoção dos poluentes pode aumentar ou
diminuir dependendo da sua variação (KHANDEGAR; SAROHA, 2013).
No presente estudo observa-se uma tendência
em obter melhores resultados de remoção dos
parâmetros estudados quando a faixa de pH está
baixa. De acordo com Mollah et al. (2004), o pH
afeta a solubilidade dos hidróxidos metálicos,
quando o mesmo está ácido, há maior produção de íons Al3+. Como destacado por Can et al.
(2006), a eficiência do tratamento por EC diminui
quando o pH aumenta, por isso sugere-se que o
mesmo seja mantido em faixa ácida.
Em relação à densidade de corrente aplicada (J),
este é um parâmetro muito importante, pois é
o que determina a quantidade de coagulante, a
produção de bolhas, o tamanho e o crescimento
dos flocos, que podem afetar a eficiência da EC
(KHANDEGAR; SAROHA, 2013). De acordo com
os resultados mostrados nas Fig. 4 e 5, tanto
para a cor como para os compostos aromáticos,
a melhor eficiência de remoção foi alcançada na
maior corrente testada: 200 A.m-2 Para Mollah
et al. (2001), a densidade de corrente elétrica é
identificada como sendo o parâmetro operacional chave da EC, afetando não só o tempo de
resposta do sistema mas também influenciando
fortemente o modo dominante de separação e

remoção de poluentes. Daneshvar, Sorkhabi e
Kasiri (2004), em sua pesquisa, ao aumentar a
densidade de corrente de 40 para 60 A.m-2, conseguiram um aumento de 52,0 para 91,12% na
remoção de cor de uma solução de corante (Acid
red 14). Zodi et al. (2013) atingiram 90% de descoloração de uma solução de corantes (Direct red
81), utilizando J de 200 A.m-2.
Neste estudo, nota-se que há uma tendência e
uma melhora significativa quando se aumenta a
densidade da corrente; o mesmo comportamento foi observado pelos autores supracitados.
A partir do PFC foi possível observar uma tendência a obter melhores resultados quando a faixa
de pH está no seu nível mais baixo (-1) e quando
a densidade da corrente está no seu nível mais
alto (+1). Assim, escolheu-se como melhor configuração para os ensaios de EC: pH 3, densidade
de corrente aplicada de 200 A.m-2, e distância
entre os eletrodos de 3 cm, mesmo não havendo variação significativa nas respostas pela variação da distância entre os eletrodos. Optou-se,
então, pela maior distância estudada, em virtude
dos resultados de Daneshvar, Sorkhabu e Kasiri
(2004), que relataram que a eficiência pode aumentar em distâncias maiores.
Com essa configuração, novos ensaios foram
realizados com objetivo de avaliar a redução de
cor, compostos aromáticos, COD e turbidez para
o efluente antes e após o tratamento pelo processo de EC, e os valores estão apresentados na
Tabela 4.

Tabela 4 – Resultado das análises realizadas antes e após o processo de EC do efluente testado (n = 3).
Parâmetro
Cor (mgPtCo.L-1)
Cor (Abs. 510 nm)
Compostos aromáticos (Abs. 280 nm)
COD (mg.L-1)
Turbidez (NTU)

EP
720,00±65,00
0,798±0,15
2,804±0,30
80,50±0,54
5,92±1,20

EC
212,67±31,54
0,062 ±0,01
0,458±0,04
28,68±1,57
1,06±0,23

EP – Efluente Pós Biológico
EC – Efluente eletrocoagulado
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No Brasil, a Resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) nº 430/2011 complementa e altera a Resolução nº 357/2005, dispõe
sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes. A mesma dispõe do valor máximo de
cor verdadeira de até 75 mg PtCo.L-1 para lançamento de efluentes em corpos hídricos classificados como águas doce classe II e III. Para fins

de comparação com a legislação, embora a remoção de cor analisada pelo método mg PtCo.L-1
tenha atingido 70% de remoção, não atingiu o
padrão de lançamento, pois após 15 minutos de
EC a cor do efluente ficou em 212,67 mg PtCo.L-1.
Na Fig. 6 estão expostas as eficiências de remoção após o processo de EC para os parâmetros
apresentados na Tabela 4.

Figura 6- Eficiência de remoção dos parâmetros Cor (PtCo), compostos aromáticos, COD e turbidez.

Observa-se ainda que além da remoção da cor e
de compostos aromáticos, o processo de EC foi
eficiente na remoção de carbono orgânico dissolvido (COD) e turbidez, atingindo um percentual de 64% e 82%, respectivamente.
Neste estudo, a EC mostra ser uma técnica promissora no tratamento de efluentes têxteis, na
remoção dos parâmetros cor, compostos aromáticos, turbidez e COD. Entretanto, para o parâmetro
cor, esse processo sozinho não conseguiu atingir
os padrões de lançamento exigidos em legislação.
Assim, torna-se evidente que o processo aplicado isoladamente não solucionaria o problema,
sugerindo então, a junção da EC com outras tecnologias para a remoção da cor do efluente. Diversos estudos realizados mostram a eficiência da
150

eletrocoagulação combinada a outros processos
para tratamento de efluentes têxteis.
Quanto à turbidez, para Vasconcelos e Gomes
(2009), a mesma se dá pela presença de partículas em suspensão, causada por uma gama de
materiais que provocam dispersão e absorção da
luz, dando aspecto turvo ao meio aquoso. Observa-se no presente estudo que, após a EC, a turbidez diminuiu, possivelmente devido ao fato de
que as partículas em suspensão formaram flocos
maiores e foram removidos por flotação ou sedimentação dos mesmos.
García-García et al. (2015), em sua pesquisa, aplicando o processo de EC em águas residuárias de
uma estação de tratamento de efluentes industriais proveniente de 136 indústrias diferentes,
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em pH 4, e intensidade de corrente variando de
1 a 3 A, alcançou uma remoção de cor, turbidez e
carbono orgânico total de 97%, 91% e 48%, respectivamente. O autor mostra a eficiência do processo, também comprovada neste estudo, porém
evidencia-se a necessidade de mais estudos complementares, envolvendo outras técnicas de tratamento, para atingir um percentual de remoção
de parâmetros físico-químicos ainda maiores.

volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo
aporte financeiro.
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Resumo
A avaliação isolada das variáveis limnológicas visando ao monitoramento de um manancial não permite obter uma visão global da dinâmica que ocorre no corpo hídrico. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo
adequar um Índice de Qualidade de Água para o rio Camaquã, localizado no sul do Rio Grande do Sul, utilizando para isso dados secundários de qualidade da água disponibilizados pela Fepam, do período de 2005
a 2013. A modificação do índice de qualidade da água foi feita por meio da utilização dos escores fatoriais,
obtidos a partir da análise fatorial e da análise de componentes principais. Os pesos estabelecidos para o
IQAMod mostram que a variável demanda bioquímica de oxigênio se apresentou como a variável de maior importância neste estudo, diferindo assim da variável de maior importância do IQACetesb, não apenas nessa variável, mas em todas as outras que compuseram o índice, o que proporcionou um resultado final distinto entre
o IQAMod e o estabelecido pela Cetesb.
Palavras-chave: IQA. Cetesb. Estatística Multivariada. ACP.
Abstract
The isolated evaluation of limnology variables aiming the monitoring of a water source is not viable as it becomes
impossible to obtain a global vision of the dynamics that occur in the water source. In view of that, this work had
as its objective to adapt a Water Quality Index for the Camaquã River, located in the south of Rio Grande do Sul,
utilizing for this purpose secondary data of the quality of the water made available by Fepam, of the period from
2005 to 2013. The modification of the water quality index was carried out through the utilization of factorial scores
obtained from the factorial analysis and from the analysis of its main components. The new weights established for
the WQIMod show that the variable biochemical demand of oxygen presented itself as the most important variable
in this study, thus varying from the most important variable of WQICetesb, not only in this variable but in all others
which composed the index, what provided a different final result between the modified water quality index and the
one established by the Cetesb.
Keywords: WQI. Cetesb. Multivariate Statistics. CPA.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - Universidade Federal de Pelotas. Pelotas - RS - Brasil.
* Autor correspondente: luananunescenteno@gmail.com.

1

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 153-163 | Ed. Esp. Mar 2020

153

Centeno, L.N, Cecconello, S.T, Timm, L.C, Leandro, D

1 INTRODUÇÃO
A qualidade da água apresenta características
físicas, químicas e biológicas distintas, sendo estas dependentes das formas de uso e ocupação
do meio físico e das atividades socioeconômicas (BRAGA et al., 2015; BERTOSSI et al., 2013;
HELLER; PÁDUA, 2010). Dentre as atividades
socioeconômicas, destacam-se a urbanização,
as atividades industriais e as práticas agrícolas
(BOSKIDIS et al., 2010; GOMES et al., 2014).
A urbanização e as atividades industriais, por serem importantes agentes poluidores, contribuindo com altos teores de matéria orgânica quando lançam seus efluentes in natura nos corpos
d’água e dependendo da capacidade suporte do
corpo receptor, podem causar sérios prejuízos à
qualidade da água (GOMÉZ, 2013; NUVOLARI,
2011; SARDINHA et al., 2008). Por conseguinte,
as práticas agropecuárias se constituem como
um dos principais agentes poluidores difusos,
pois enriquece os córregos, rios e lagos com nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, sedimentos e resíduos de pesticidas.
Em virtude das diversas fontes de poluição e da dinâmica dos corpos hídricos, é indispensável a realização do monitoramento da qualidade da água
ao longo do tempo e do espaço. Ao longo do tempo, pois permite o acompanhamento da evolução
das condições da qualidade da água, e ao longo
do espaço para acompanhar o comportamento de
determinados parâmetros em determinados pontos do manancial superficial, servindo assim como
medida de apoio a tomadas de decisões (ABREU;
CUNHA, 2015; TAVARES, 2014).
Além disso, o monitoramento da qualidade da
água é um dos principais pilares para uma política de planejamento e gestão de recursos hídricos, visto que funciona como um sensor que
possibilita o acompanhamento do processo de
uso dos corpos hídricos, apresentando os efeitos
sobre as características qualitativas das águas,
154

visando subsidiar as ações de controle ambiental (PINTO et al., 2009; TAVARES, 2014; SAKIZADEH, 2015). Entretanto, o custo de monitorar a
resposta da qualidade da água às mudanças e os
impactos decorrentes das atividades antrópicas
é acentuadamente elevado (WANG et al., 2015).
Diante disso, uma ferramenta de tomada de decisão que vem sendo utilizada no Brasil é o índice
de qualidade da água (IQA), o qual foi adaptado
pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) para ser utilizada como ferramenta de monitoramento da qualidade da água
para consumo humano, por ser uma ferramenta
que necessita de poucos investimentos e permite, por meio de informações resumidas, prever
as condições do manancial superficial ao longo
do tempo; além disso, esse índice reduz tempo
e fornece resultados de fácil interpretação até
mesmo à população leiga (ABREU; CUNHA, 2015;
PINTO et al., 2009; SILVEIRA et al., 2014).
O IQA foi proposto pela National Sanitation Foundation (NSF) nos Estados Unidos no ano de 1970.
Desde 1975, após pequenas adaptações, vem
sendo utilizado no Brasil por diversos órgãos
ambientais como ferramenta de monitoramento
ambiental e suporte à tomada de decisão (BLUME et al., 2010).
Porém, segundo Wanda, Mamba, Msagati (2016),
Moretto et al. (2012) e Libânio (2010), as variáveis
e os pesos sugeridos pela Cetesb para compor o
IQA foram obtidos utilizando a metodologia Delphi, ou seja, por meio da opinião de especialistas
da área; sendo assim, em muitos casos, as variáveis definidas por eles como as mais importantes em um determinado manancial superficial
podem mostrar-se como as menos importantes
devido às características físico-químicas e biológicas da água no ponto de monitoramento. Portanto, o cálculo do IQA, considerando as variáveis e os pesos estabelecidos pela Cetesb, poderá
inferir resultados equivocados sobre a qualidade
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da água desse corpo hídrico. Além disso, temos
que considerar que o IQA proposto pela NFS levou em consideração as características dos mananciais norte-americanos, que diferem das
características dos mananciais brasileiros por
diversos fatores, dentre eles o tipo dos solos, a
hidráulica dos corpos hídricos e a origem da poluição (LIBÂNIO, 2010; SPERLING, 2005; OLSEN;
CHAPPELL; LOFTIS, 2012).
Sendo assim, uma das melhores maneiras de
adequar o IQA para determinar a qualidade de
um corpo d’água especifico é fazer a readequação dos pesos de cada variável que compõe o
índice de qualidade da água. Essa readequação
pode ser realizada por meio da modificação dos
pesos de cada variável de qualidade da água, utilizando de dois métodos estatísticos multivariados denominados de Análise Fatorial (AF) e Análise de Componentes Principais (ACP).
A AF permite analisar as estruturas das correlações de uma amostra, com inúmeras variáveis,
bem como tornar conhecidos os conjuntos de
variáveis altamente correlacionadas, que são
denominadas de fatores, sendo esses tratados
como representantes de dimensões dentro dos
dados (HAIR et al., 2009; MINGOTI, 2013).
A AF assume que as variáveis estão relacionadas
literalmente com novas variáveis aleatórias; porém, para a extração e identificação dessas novas variáveis aleatórias, faz-se necessário utilizar
outro método estatístico multivariado (MINGOTI, 2013). Dentre eles tem-se a ACP, comumente
empregada em estudos ambientais (AL-MUTAIRI;
ABAHUSSAIN; BATTAY, 2014; BODRUD-DOZA et
al., 2016).
Segundo Hair et al. (2009), o objetivo da ACP é
procurar uma combinação linear entre as variáveis originais, de modo que o máximo de variân-
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cia seja explicado por essa combinação. Posteriormente, extrai-se a variância já explicada e
busca-se uma nova combinação linear entre as
variáveis restantes, que explique a maior quantidade de variância restante, e assim sucessivamente, até que seja explicada a variância
total dos dados. No final desse procedimento,
ter-se-á fatores ortogonais, ou seja, não correlacionados entre si, denominados de componentes
principais (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014).
De acordo com Mingoti (2013), após a identificação das componentes principais, seus valores
numéricos (escores fatoriais) podem ser encontrados para cada uma das variáveis em análise.
Com base no exposto, este trabalho teve como
objetivo adequar o Índice de Qualidade de Água
para o rio Camaquã, localizado no sul do Rio
Grande do Sul, para que o mesmo possa ser empregado por órgãos relacionados com o monitoramento ambiental, sem apresentar resultados
distorcidos da realidade.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Caracterização da área de estudo
A Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos - CNRH (BRASIL, 2003) dividiu o
Brasil em regiões hidrográficas, e cada Estado no
âmbito de seus territórios as subdividiu, pois devem ser observadas as diferentes características
físicas de cada região. A Lei nº 10.350/1994 do
Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL,
1994), em seu artigo 38, determinou a existência
de três regiões hidrográficas: a região do rio Uruguai, a região Litorânea e a região Guaíba. Sendo assim, este estudo utilizou os pontos GER51,
GER53, GER57, GER58 e GER60 localizados nas
coordenadas geográficas conforme a Tabela 1.
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Tabela 1: Tabela com as coordenadas geográficas dos pontos deste estudo
Ponto
A
B
K

Latitude
102,32079
5,23399
0,10528

Longitude
5,73901
0,78195
0,01243

Os pontos estão localizados no rio Camaquã (conforme a Fig. 1) e inseridos na Bacia Hidrográfica do Camaquã dentro da Região da Bacia Litorânea (FEPAM, 2016).

Figura 1: mapa de localização dos pontos estudados

A Bacia Hidrográfica do rio Camaquã (BHRC)
pertence à Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas e localiza-se na porção centro-leste do
Estado. A Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas abrange uma área de cerca de 21.623,15
km² (SEMA, 2016), apresenta uma população
total estimada de 249.326 habitantes, e em seu
território estão inseridos, total ou parcialmente,
29 municípios (FEPAM, 2016).
As nascentes da BHRC estão situadas próximas
às localidades de Torquato Severo, no município
de Dom Pedrito, divisa com o município de Bagé,
e Tabuleiro, no município de Lavras do Sul. O rio
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Camaquã é o rio principal e tem uma extensão
aproximada de 430 km, desembocando na Laguna dos Patos, entre os municípios de São Lourenço do Sul e Camaquã.

2.2 Obtenção das variáveis limnológicas
Foram utilizados neste estudo os dados secundários de qualidade da água disponibilizados
livremente pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luis Roessler (Fepam/RS),
que é responsável pelo monitoramento da qualidade dos corpos d’água da Região das Bacias
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 153-163 | Ed. Esp. Mar 2020
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Litorâneas desde 1992. As coletas e análises de
água ocorrem a cada seis meses, contemplando
os períodos chuvoso e seco.
Os parâmetros analisados para o monitoramento da região hidrográfica são: Oxigênio Dissolvido (OD), Coliformes Termotolerantes (CT), Potencial Hidrogeniônico (pH), Demanda Bioquímica
de Oxigênio (DBO5), Cloretos (Cl-), Nitrogênio
Amoniacal (NH3), Nitrogênio Total (NT), Fósforo
Total (PT), Demanda Química de Oxigênio (DQO),
Condutividade Elétrica (CE), Alcalinidade Total
(ALK), Turbidez (TH), Sólidos Totais (ST), Salinidade (SAL), Transparência (TRANS), Temperatura
da Água (TH2O), Temperatura do Ar (TAR), e alguns
metais pesados a citar: chumbo (Pb), cobre (Cu) e
mercúrio (Mg). As coletas foram realizadas pela
Fepam, de acordo com a metodologia descrita
por Cetesb (1987). Os métodos analíticos, bem
como a preservação das amostras, seguiram os
procedimentos definidos por APHA, 2005.
Neste estudo optou-se por realizar a análise temporal dos dados de qualidade entre os anos de
2005 a 2013 no rio Camaquã, nos pontos denominados pela Fepam de GER51, GER53, GER57,
GER58 e GER60. As variáveis qualitativas utilizadas neste estudo para compor o índice de qualidade da água modificado (IQAMod) foram: DBO5,
CT, PT, NT, OD, TH, pH, ST e TH2O.

2.3 Análise Fatorial (AF) e Análise de
Componentes Principais (ACP)
Após a tabulação dos dados obtidos por meio do
site da Fepam em planilhas eletrônicas, procedeu-se o escalonamento dos dados de qualidade
da água. Para que todas as informações qualitativas apresentassem a mesma unidade de medida, essa normalização foi realizada para cada
variável dentro da sua massa de dados, por meio
do software Statistica®, versão 7.0. Logo após
construiu-se uma matriz (54x9) com os dados
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originais, expressos por X= (xi,j), sendo o período
representado pela letra i, onde i = 1, 2, 3, ..., n e
as variáveis pela letra j, na qual j = 1, 2, 3, ..., p
variáveis. Essa matriz original posteriormente foi
transformada em uma matriz de correlações [R].
A decomposição dessa matriz de correlação do
vetor aleatório de interesse originou as componentes principais (CPs). Cabe ressaltar que,
segundo Hair et al. (2009) e Souza et al. (2014),
as três primeiras componentes devem explicar o
máximo da variabilidade total dos dados, de forma que a primeira não esteja correlacionada com
a segunda e a segunda não esteja correlacionada
com a terceira, e esta não esteja correlacionada
nem com a primeira nem com a segunda, e assim
sucessivamente, até que as CPs expliquem mais
que 70% da variância total dos dados.
Após a extração das referidas CPs foi calculado
para cada elemento amostral um score fatorial,
de acordo com o grau de importância de cada
variável para o manancial em estudo (MINGOTI,
2013). Este, por conseguinte, foi calibrado, e utilizado para compor o IQAMod, substituindo assim
os pesos empregados pela Cetesb.
A calibração supracitada foi realizada, pois o somatório dos nove scores fatoriais foi superior ao
valor 1. De acordo com Ramos et al. (2016), Costa
et al. (2012) e Moretto et al. (2012), no cálculo
do IQA, apresentado pelo NSF, o somatório dos
pesos das variáveis deve ser igual a 1, e, quando
necessário, deve-se realizar uma transformação
matemática nos escores fatoriais por meio da
divisão de cada um dos valores pelo somatório
total dos scores fatoriais, a fim de obter os pesos
calibrados, ou seja, quando somados devem resultar no valor 1.
Destaca-se ainda que para a obtenção da matriz
de correlação e para a realização das AFs e ACPs
fez-se uso do software Statistica®, versão 7.0.
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2.4 Índice de qualidade da água modificado (IQAMod)

Com o resultado do IQAMod foi possível classi-

Para o cálculo do IQAMod, utilizou-se a mesma
metodologia empregada pela Cetesb, que utiliza
nove variáveis de qualidade da água, sendo elas:
Coliformes Termotolerantes (CT), pH, Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Nitrogênio Total
(NT), Fósforo Total (PT), Turbidez (TH), Temperatura da água (TH2O), Sólidos Totais (ST) e Oxigênio
Dissolvido (OD). Sendo assim, para a padronização das concentrações/valores de qualidade da
água de cada parâmetro supracitado fez se uso
das equações de qualidade da água estabelecidas pela Cetesb.

ficar as informações semestrais de qualidade da

Porém os pesos empregados nesses estudos
foram os estabelecidos pela AF e extraídos por
meio da ACP após a sua calibração, substituindo assim os utilizados pela Cetesb, com base no
grau de importância de cada variável para o manancial em questão.
De acordo com a Cetesb (2016), o IQA é calculado
segundo a Eq. 1, sendo que os valores do índice
variam de 0 a 100.
1

e separá-las por classes. Neste trabalho foi utilizada a classificação do IQA adotada para o Estado do Rio Grande do Sul (Tabela 2).

Tabela 2: Classificação IQA usada neste estudo
Classificação
Ótima
Boa
Aceitável
Ruim
Péssima

Cor

Valor Atribuído
90≤ IQA ≤ 100
70 ≤ IQA < 90
50 ≤ IQA < 70
25 ≤ IQA < 50
0 ≤ IQA < 25

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Escores fatoriais extraídos por meio da ACP
Para a seleção dos escores fatoriais, utilizaramse quatro fatores para explicar 80% da variância
total dos dados (Tabela 3). Em contraponto Bilgin e Konanç (2016), por meio de quatro fatores,

+,

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴$%& = ( 𝑞𝑞𝑖𝑖 
2

água nos pontos situados dentro do rio Camaquã

(1)

(1)

Em que:
IQAMod: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;
qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número
entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua
concentração ou medida e;
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro,
um número entre 0 e 1, atribuído em função das
técnicas estatísticas multivariadas;

conseguiram explicar apenas 62,7% da variância
total dos dados em um estudo de identificação
de fontes de poluição na Bacia do Rio Curuh, localizado na Turquia.

Tabela 3: Fatores encontrados e explicação da
variância da amostra
Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Variância Total (%)
28,39536
20,61815
18,25966
12,82536
8,30444
7,34068
2,01827
1,60001
0,63806

Acumulada Total (%)
28,3954
49,0135
67,2732
80,0985
88,4030
95,7437
97,7619
99,3619
100,0000

n: número de variáveis que entram no cálculo do
IQAMod.
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Já Badillo-Camacho et al. (2015), analisando as
correlações entre as variáveis de qualidade da
água de um Lago Tropical na Chapala Mexica,
conseguiu explicar 81,8% da variância total por
meio de seis fatores.

Dessa forma retirara-se dos quatro primeiros fatores os escores fatoriais de cada variável, sendo
que os que apresentaram o maior peso em cada
fator foram utilizados como representante de
cada variável conforme destacado na Tabela 4.

Tabela 4: Seleção dos fatores que representam cada variável
Variável
CT
DBO5°C
PT
NT
OD
pH
ST
TH2O
TH

Fator 1
-0,041687
0,031340
0,317384
-0,053652
0,417824
0,349656
0,158070
-0,030049
-0,097963

Fator 2
-0,056063
0,070153
0,045220
-0,304255
0,065424
-0,008366
-0,394346
0,152848
-0,514855

Fator 3
0,512282
0,028553
-0,059930
0,117118
-0,112606
0,110068
0,017711
0,522312
-0,145842

Fator 4
0,195775
0,754674
-0,063700
0,361946
0,094814
0,042614
-0,171798
-0,144513
-0,107424

Observa-se na Tabela 5 que os scores fatoriais obtidos pela AF e extraídos na ACP foram calibrados com
intuito de apresentar o somatório igual ao valor 1.

Tabela 5: Calibração das pontuações das modificações e comparação com os escores
Variáveis

Autovalores

CT
DBO5
PT
NT
OD
pH
ST
TH2O
TH
Soma

0,512282
0,754674
0,317384
0,361946
0,417824
0,349656
0,394346
0,522312
0,514855
4,145281

Ao compararmos os pesos extraídos por meio da
ACP com os pesos estabelecidos pela Cetesb, observamos que a variável mais importante para a
Cetesb é o Oxigênio Dissolvido (OD); já a variável
mais importante apontada para este estudo foi a
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) (Tabela
5). O OD no IQAMod apresentou o terceiro menor
peso, sendo este de 0,10. Já no IQA da Cetesb, a
DBO5 apresenta-se com o segundo menor peso.
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Escores Mod
Calibrados
0,12
0,18
0,08
0,09
0,10
0,08
0,10
0,13
0,12
1,00

Escores Cetesb
0,15
0,10
0,10
0,10
0,17
0,12
0,08
0,10
0,08
1,00

Por conseguinte, a TH2O, que também se apresenta como uma variável de peso menor para o
IQACetesb, neste trabalho é a segunda variável de
maior importância. Ao passo que a segunda variável de maior importância estabelecida pela
Cetesb são os CT, neste trabalho essa variável
continua com uma grande importância, 0,12,
porém assume o terceiro lugar, junto com a TH.
A TH para Cetesb, em contrapartida, é a variável
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de menor importância, junto com os ST, ao passo
que analisando o IQAMod o PT e o pH são as variáveis de menor importância. É possível observar,
portanto, que nenhuma das variáveis do IQAMod
apresentou o mesmo grau de importância do
IQACetesb. Esses distintos resultados estão diretamente atrelados ao fato de que os pesos estabelecidos no IQAMod foram calculados com base nas
concentrações/valores de monitoramento deste
manancial. Por meio disso é possível verificar a
importância de readequar os pesos frente à realidade de cada manancial estudado. Moretto et
al. (2012) ressaltam que em muitos casos o índice da Cetesb não representa a realidade dos
mananciais superficiais existentes no Brasil. Almeida e Oliveira (2010) também declararam que
o IQA, quando calculado a partir de um modelo

pronto, sem levar em consideração as características reais dos dados de qualidade da água para o
manancial a ser estudado, pode conferir algumas
interpretações equivocadas.
Estudos realizados por Pinto et al. (2009) também verificaram diferentes pesos das variáveis
de qualidade da água a serem utilizadas no cálculo do IQA, obtendo índices de qualidade da
água específicos para as áreas de estudo, tornando os resultados obtidos mais realísticos.
Por meio da análise da Tabela 6, observa-se que
houve diferenças nos valores dos IQAs (Cetesb
e Modificado) calculados quando comparados
ao mesmo ponto monitorado e ao mesmo período analisado.

Tabela 6: Análise qualitativa dos IQAs por meio dos intervalos de classificação
IQAs

Pontos

Cetesb
Mod
Cetesb
Mod
Cetesb
Mod
Cetesb
Mod
Cetesb
Mod

GER 51
GER 51
GER 53
GER 53
GER 57
GER 57
GER 58
GER 58
GER 60
GER 60

2005
1
NI
NI
NI
NI

2005
2

2006
1

2006
2

2007
1

2007
2

2008
2

2009
2
NI
NI
NI
NI

NI
NI

2010
1

2011
1

2011
2

2012
2

2013
1

NI
NI
NI
NI

NI = não existe RMSE porque a FEPAM não conseguiu realizar toda a Amostragem dos parâmetros necessários para o cálculo do índice; Mod = modificado; Faixa:
verde = bom (70 ≤ IQA <90), amarelo = aceitável (50 ≤ IQA <70), vermelho = ruim (25 ≤ IQA <50) e preto = péssimo (0 ≤ IQA <25).

Os distintos valores entre os IQAs foram decorrentes da readequação dos pesos, uma vez que
as variáveis de maior importância obtiveram o
maior peso; como estas diferiram acentuadamente entre elas, consequentemente o valor do
IQA também diferiu.
Observa-se que a mudança brusca de faixa dentro da série histórica analisada ocorreu no GER
51 nos períodos de 2005-2 a 2006-2, onde o
IQACetesb apresentou-se na faixa ruim, e o IQAMod
na faixa boa, bem como no GER 60 no ano de
160

2006 nas quais os IQAs se apresentaram nas
mesmas faixas supracitadas.

3.2 Análise temporal IQAMod
Ao analisarmos temporalmente cada ponto na
Fig. 2, observamos que nenhum dos cinco pontos
analisados encontrou-se na faixa ótima dentro
da série histórica estudada. Porém os GERs 57 e
60 apresentaram-se na faixa péssima respectivamente nos períodos de 2007-1 e 2008-2.
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Observa-se também que os GERs 57 e 60 são os
que apresentam, dentro desta série estudada,
as maiores mudanças de faixas, o que provavelmente está relacionado a fontes de poluições
próximas os pontos amostrados.
Por conseguinte, o GER 51 apresenta-se com
maiores perdurações dentro de uma mesma faixa,
uma vez que nos períodos de 2005-2, 2006-1 e
2006-2 esteve na faixa boa. Já dentro da faixa histórica estudada de 2007-1 a 2010-1, manteve-se
na faixa ruim, e depois até o fim da série histórica
analisada encontrou-se na faixa aceitável.
Observa-se também que no semestre de 2006-2
quase todos os pontos apresentaram uma melhora na qualidade da água, com exceção do GER 57,
que se manteve constante. No primeiro semestre
de 2007, observamos que a qualidade da água no
primeiro ponto encontrou-se na faixa “ruim”; já os
demais pontos possivelmente decorrentes da vazão do corpo hídrico apresentaram uma melhoria
em sua qualidade (SPERLING, 2005).
Por fim, cabe ressaltar que em 2008-2 o GER 60
possivelmente sofreu influência de alguma fonte pontual de poluição, porém decorrente da
hidráulica do manancial. O mesmo foi diluído e
os próximos pontos se mantiveram constantes
(BRAGA et al, 2015; SPERLING, 2007)
Wanda, Mamba e Msagati (2016) estudaram a
qualidade da água subterrânea Faridpur no distrito de Bangladesh, empregaram o índice de
qualidade da água, e seus resultados ficaram entre bom e aceitáveis.
Já Lobato el at. (2015), construindo seus índices
de qualidade da água para avaliar a qualidade da
água de um reservatório na região amazônica,
no Brasil, levando em consideração as especificidades da área estudada, empregaram a análise
estatística multivariada por meio da técnica de

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 153-163 | Ed. Esp. Mar 2020

análise fatorial, para selecionar os parâmetros
que entrariam no cálculo e posteriormente criaram suas curvas. Os autores constataram que
próximo a áreas de preservação permanente a
qualidade do IQA criado foi melhor, pois sofrem
pouca interferência antrópica, beneficiando a
qualidade da água.

4 CONCLUSÃO
Este estudo permitiu concluir que a aplicação
de técnicas de estatística multivariada forneceu
escores fatoriais diferentes dos utilizados pela
Cetesb, pois esses novos pesos foram estabelecidos com base nos dados reais das variáveis de
qualidade da água, ou seja, levando em consideração o quanto cada uma das nove variáveis
envolvidas no estudo é realmente significativa
para o manancial estudado. Isso torna evidente a
necessidade de readequar os pesos das variáveis
de acordo com o manancial estudado, tendo em
vista que este influenciará diretamente no resultado final do IQA. Dessa forma, a aplicação equivocada de um índice de qualidade da água pode
trazer vários prejuízos aos órgãos públicos, por
colocar em risco a saúde da população quando
o IQA apresenta a qualidade de uma água como
boa, por exemplo, ao passo que a mesma se encontra na faixa ruim.
Porém, além da grande preocupação com as readequações dos índices de qualidade da água,
outro fator primordial ainda não tão fácil de ser
solucionado é a transferência dessas tecnologias para a população, bem como para os órgãos
públicos responsáveis pelo monitoramento ambiental, para serem utilizadas como ferramentas
de tomada de decisão e assim auxiliar na gestão
dos recursos hídricos, evitando deixar abertas
grandes lacunas.
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Resumo
A crescente urbanização das cidades vem fazendo com que as concessionárias de saneamento e os órgãos
governamentais adequem e aprimorem os sistemas, seja por meio da implantação de novas redes ou pela
expansão das já existentes. No entanto, um dos entraves para a expansão rápida desses sistemas de saneamento é o custo de implantação das redes de coleta e transporte de esgoto sanitário. Este trabalho tem como
objetivo utilizar o conceito de algoritmo genético para desenvolver um modelo computacional que seja capaz
de minimizar o custo de implantação de uma rede coletora de esgoto considerando o respectivo traçado.
Utilizou-se o algoritmo genético do tipo binário, nos quais os genes podem assumir os valores 0 ou 1. O valor
da função objetivo para o problema proposto é composto pela soma dos custos com tubulações e volume
escavado. O artigo aborda a utilização do modelo construído em um estudo de caso de uma rede hipotética contendo 12 trechos. Observaram-se resultados satisfatórios tanto em relação ao tempo computacional
como quanto à consistência dos resultados encontrados, pois em todos os testes o AG (Algoritmo Genético)
encontrou soluções viáveis aceitáveis.
Palavras-chave: Redes coletoras de esgoto. Otimização. Algoritmo Genético.
Abstract
The increasing cities’ urbanization has made sanitary sewer public companies improve these systems, through the
implementation of new networks or expanding existing ones. However, one of the obstacles to the rapid expansion
of these sewer systems is the network execution cost. This paper aims to use the concept of genetic algorithm to develop a computational model that is able to minimize the network sewer systems’ costs considering the respective
route. A binary type of genetic algorithm was used and genes may assume 0 or 1 values. The objective function’s
for the problem proposed is the sum of costs with sewer pipes and excavated volume. The article deals with the built
model of a case study for a hypothetical network which contains 12 pipes. Satisfactory results could be observed
concerning the computational time and the consistency of the results found, because in all the tests GA (Genetic
Algorithm) found acceptable and viable solutions.
Keywords: Sanitary sewer networks. Optimization. Genetic Algorithm.
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1 INTRODUÇÃO
O investimento em saneamento é imprescindível, pois promove a saúde pública preventiva, reduzindo a necessidade de procura aos hospitais
e postos de saúde, porque elimina a chance de
contágio por diversas moléstias. Apesar de reconhecida a importância das infraestruturas de
saneamento por meio da Lei 11.445/2007, emitida por BRASIL (2007) e conhecida como a Lei de
Saneamento Básico, a situação do Brasil nesse
aspecto ainda requer muita atenção.
De acordo com Velasco (2017), em 2007, quando
a lei supracitada foi sancionada, 42% da população era atendida por redes de esgoto. Até 2015,
o índice aumentou 8,3%, o que corresponde a
menos de um ponto porcentual por ano. Quanto
ao abastecimento de água, apesar de a abrangência ser bem superior à de esgoto, a evolução
foi ainda mais branda: passou de 80,9% em 2007
para 83,3% em 2015, um aumento de apenas 2,4
pontos porcentuais. O índice de esgoto tratado
passou de 32,5% para 42,7%.
O custo para implantação ainda é um grande
empecilho para a universalização dos sistemas
de esgotamento sanitário no Brasil. O traçado da
rede tem impacto direto sobre o custo final, haja
vista que, dependendo da configuração, pode-se
ter custos elevados com tubulações, escavações,
estações elevatórias etc. Entre as alternativas de
redução dos custos estão os estudos detalhados
da concepção do sistema e do traçado da rede
coletora de esgoto, que devem ser otimizados
adequadamente, buscando utilizar sempre que
possível a topografia natural do terreno.
Alem Sobrinho e Tsutiya (2000) citam que, de
acordo com um estudo realizado pela Sabesp em
1980, os fatores de maior peso no custo total,
pela ordem, em uma obra de esgotamento sanitário são: escoramento de valas, poços de visita,
escavação de valas, reaterro de valas e reposição
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de pavimentos. O escoramento, a escavação e o
reaterro das valas estão relacionados à profundidade da rede, que por sua vez está relacionada
diretamente ao tipo de traçado adotado.
A aplicação de modelagem computacional referente ao traçado de redes coletoras de esgoto
sanitário vem sendo comumente utilizada, como
no trabalho de Moeini e Afshar (2012), que utilizaram o algoritmo de otimização colônia de formigas a fim de encontrar uma configuração de
traçado que resultasse em uma minimização dos
custos com os diâmetros dos tubos coletores.
Gameiro (2003) e Rodrigues (2011) desenvolveram modelos que buscam a combinação mais
adequada de diâmetro e declividade com o intuito de reduzir o custo final da rede. Apesar de a
metodologia utilizada nos dois casos ser semelhante, os autores utilizaram algoritmos de otimização diferentes. O primeiro autor utilizou a
técnica evolucionária de algoritmos genéticos, e
o segundo implementou um algoritmo híbrido de
busca exaustiva.
Apesar do avanço tecnológico dos computadores, há poucas pesquisas envolvendo a otimização de traçado de redes de esgoto. Diante disso, o modelo computacional apresentado neste
trabalho tem como objetivo utilizar a técnica
evolucionária de algoritmos genéticos para otimizar o traçado de uma rede coletora de esgoto,
ou seja, definir uma configuração que minimize
o custo final. Para tal, utilizou-se uma rede hipotética, onde foram inicialmente analisadas todas
as soluções viáveis possíveis e, posteriormente,
utilizou-se o algoritmo genético com a finalidade de verificar e confirmar a aplicabilidade na resolução do problema. O algoritmo genético convencional utilizado é do tipo binário, e os custos
analisados são os das tubulações e o volume de
escavação, tendo como variáveis de decisão o
sentido do escoamento e a definição dos trechos
ponta-seca.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo geral utilizar o
algoritmo genético em um modelo computacional para otimizar o traçado de redes coletoras
de esgoto sanitário, apresentando o menor custo de instalação.

uma melhor organização na estrutura dos algoritmos, assim como um melhor tratamento de
possível erros que possam vir a ocorrer. O computador utilizado na elaboração e execução do modelo tem um processador Intel Celeron Dual Core,
com 4GB de memória RAM.
Em termos gerais, o modelo computacional abor-

3 METODOLOGIA
As rotinas computacionais deste projeto foram
desenvolvidas na linguagem JAVA, com o auxílio
da IDE (Integrated Development Enviroment) NetBeans. O JAVA adequa-se aos propósitos de desenvolvimento do problema em questão devido
ao conceito de orientação a objetos proporcionar

dado neste trabalho recebe uma malha (singularidades e trechos) predefinida pelo usuário e aplica
o processo evolucionário do Algoritmo Genético,
retornando como resultado do processamento a
configuração de traçado que proporcione uma
redução dos custos da rede. A Fig. 1 ilustra o fluxograma do processo de execução:

Figura 1: Fluxograma do modelo computacional proposto
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O arquivo de entrada para o modelo computacional é composto por um conjunto de características pertinentes à rede, tais como: identificadores
de trechos e singularidades, comprimento de
trechos e cotas topográficas das singularidades.
Além disso, deve-se identificar a singularidade de
montante do emissário da rede coletora de esgoto (singularidade final), a fim de localizar o ponto
onde as concentrações de vazões serão reunidas.
A técnica de algoritmos genéticos consiste na
busca por soluções para um determinado problema de otimização utilizando mecanismos de
seleção natural e de genética. Em resumo, temse um conjunto inicial de possíveis soluções, denominado população, gerados aleatoriamente,
evoluindo por meio de operadores probabilísticos
concebidos a partir de conceitos biológicos (seleção, cruzamento e mutação), de modo a ter uma
tendência de que os indivíduos desta população,
denominados “cromossomos”, representem soluções cada vez melhores a cada geração, ou seja, a
cada iteração completa que dá início a uma nova
população. O processo evolucionário repete-se
até que um determinado critério de parada seja

satisfeito. Para o modelo em questão definiu-se
como critério de parada o número de gerações.
Os cromossomos podem ser entendidos como
uma estrutura de dados que representa uma
possível solução para um problema, sendo compostos por um conjunto de “genes”. O gene é a
representação de um parâmetro inerente ao problema, também chamado de variável de decisão,
podendo ser expresso na forma binária (bit), inteira ou real. No modelo computacional proposto,
o cromossomo é a representação do conjunto de
trechos que formam um traçado e cada trecho é
representado por um par de genes contendo informações binárias referentes ao sentido do escoamento e à classificação em ponta seca ou não.
O bit que define o sentido do escoamento assume o valor 0 se o trecho estiver obedecendo o
caimento natural do terreno, e 1 se o sentido for
contrário ao caimento natural. Para o bit responsável pela identificação dos trechos ponta seca,
tem-se o valor 0 para um trecho ponta seca e 1
para a situação contrária, como pode ser constatado na Fig. 2.

Figura 2: Representação de um cromossomo
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Ao serem gerados aleatoriamente na primeira geração do AG, os cromossomos da população inicial
apresentam certa tendência no bit que define o
sentido do escoamento, com o intuito de se obter
cromossomos que se assemelhem a um traçado
real. Enquanto o bit que define o trecho ponta seca
possui probabilidades iguais para 0 ou 1, o bit do
sentido de escoamento apresenta uma probabilidade de 80% para ser 0 e apenas 20% para ser 1,
havendo uma convergência para que os trechos do
traçado obedeçam ao caimento natural do terreno.
A cada geração, os cromossomos de uma população
são avaliados por uma função objetivo e um valor
de aptidão, permitindo que estes sejam ordenados
e classificados. A aptidão é um valor que mensura o
grau de adaptação de um indivíduo em relação aos
demais, sendo decisiva para a escolha durante a seleção dos mais aptos, que posteriormente serão cruzados e darão origem a uma nova população. Neste
estudo, a aptidão corresponde ao valor do custo de
implantação (CI) da rede de esgoto.
O valor de (CI) – em R$ - é expresso em termos matemáticos pela Eq. 1, onde NT equivale ao número
de trechos da rede coletora de esgoto; L é o comprimento do trecho; e V representa a estimativa

do volume de material a ser escavado no processo
de abertura da vala. Os valores de (CTub) e (CEsc) são
obtidos em SEINFRA (2017) e correspondem, respectivamente, ao custo com tubulação por metro e
custo de escavação por metro cúbico. Vale ressaltar
que (CTub) varia de acordo com o diâmetro e (CEsc) de
acordo com a profundidade da vala a ser escavada.
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐶𝐶" = $ &(𝐶𝐶()* (+) . 𝐿𝐿(+) ) + (𝐶𝐶012 (+) . 𝑉𝑉(+) )4 (1)
𝑖𝑖=1

O cálculo da estimativa do volume de material a ser
escavado (V) está diretamente ligado aos parâmetros obtidos após o dimensionamento hidráulico,
os quais podem ser observados na Fig. 3, em que:
• CTm: cota do terreno a montante;
• CTj: cota do terreno a jusante;
• hm: profundidade do coletor a montante;
• hj: profundidade do coletor a jusante;
• CCm: cota do coletor a montante;
• CCj: cota do coletor a jusante;
• It: declividade do terreno;
• Io: declividade de projeto;
• L: comprimento do trecho.

Figura 3: Perfil longitudinal de um trecho coletor de esgoto

Fonte: EMBASA (2008)
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De posse dos parâmetros apresentados na Fig. 3, é
possível obter a área lateral (A_l) da vala admitindo
que ela é uma representação de um trapézio formado pelos lados hm, hj, It e I0, cujo valor é dado pela
Eq. 2. O valor de (V) é obtido pela multiplicação
entre (Al) e a largura da vala, sendo esta calculada
de acordo com as orientações da Tabela 1 de ABNT
(1992), na qual o valor é estipulado em função do
diâmetro nominal do coletor, cota de corte e o tipo
de escoramento utilizado. Para este estudo, considerou-se um escoramento de pontaletes.

𝐴𝐴" =

%&𝐶𝐶𝐶𝐶) − 𝐶𝐶𝐶𝐶) + + (𝐶𝐶𝐶𝐶. − 𝐶𝐶𝐶𝐶. )0
𝐿𝐿  (2)
2

No processo de avaliação da população existe
uma verificação denominada teste de viabilidade, a qual tem influência direta sobre o valor da
aptidão do cromossomo. Esse processo consiste
em analisar cada cromossomo gerado pelo AG
e verificar se atende às condições propostas, na
qual o esgoto presente em todos os trechos deverá chegar na singularidade final da rede coletora,
que será previamente definida pelo usuário.

O algoritmo do teste de viabilidade processa os
dados do seguinte modo: após receber a configuração de traçado gerada pelo algoritmo genético, a rotina inicia a verificação, analisando
se existe algum trecho efluente à singularidade
final que não seja ponta seca. Caso essa situação
seja constatada, o traçado é considerado inviável,
pois a singularidade final deve ter apenas trechos
afluentes. Caso o traçado passe na primeira restrição, inicia-se, então, a próxima etapa, que é a
verificação da quantidade de trechos afluentes à
singularidade final, pois ela obrigatoriamente deverá ser maior que zero.

(II)

Após as etapas supracitadas, dá-se início à verificação das demais restrições que se aplicam
às singularidades restantes, onde se verifica
inicialmente a quantidade de trechos efluentes
a cada singularidade, que deve ser obrigatoriamente maior do que zero. Além disso, dos trechos efluentes encontrados deve-se ter somente um que não seja ponta seca. A Fig. 4 ilustra
a situação descrita, estando o traçado viável e
o inviável ilustrados do lado esquerdo e direito,
respectivamente.

Figura 4: Traçados viável e inviável
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Tendo o traçado passado pelas restrições ora
mencionadas, verificam-se todas as singularidades a fim de confirmar se todas as que possuem
trechos afluentes têm um trecho efluente que
não seja ponta seca para, assim, dar continuidade
ao fluxo de esgotamento. Posteriormente, dá-se
continuidade à análise realizando o processo inverso, ou seja, verificando, para cada singularidade com trecho efluente não ponta seca, se existe
um trecho afluente.
A última restrição para que o traçado seja considerado viável é realizada, verificando-se se o fluxo
de esgoto que parte de cada órgão acessório chega na singularidade final. No caso de o traçado
atender a todos esses requisitos, ele é considerado
viável, caso contrário o cromossomo que o representa recebe uma penalização no valor da concernente aptidão, onde se é atribuído um valor inicial
de R$ 100.000,00 e para cada trecho do traçado
que está no sentido contrário ao caimento natural
do terreno é adicionado um valor de R$ 1.000,00.
Essa penalização tem como objetivo aumentar o
valor da aptidão do cromossomo diminuindo suas
chances de ser selecionado para cruzar e gerar
descendentes com as características dele. Os valores foram atribuídos exclusivamente para o estudo de caso abordado neste artigo.
Confirmando-se a viabilidade do traçado gerado
pelo AG, dá-se início ao processo de dimensionamento hidráulico. Uma série de restrições técnicas é estipulada por ABNT (1986). Essas especificações estão listadas a seguir:
• Vazão mínima considerada para dimensionamento hidráulico: para a determinação das
dimensões de qualquer trecho, a vazão não deve
ser inferior a 1,5 L/s, o que equivale à vazão média
de uma descarga de vaso sanitário. Sempre que
a vazão de jusante de qualquer trecho for menor
que 1,5 L/s, esse valor deve ser utilizado para os
cálculos hidráulicos;
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• Diâmetro mínimo do coletor: não deve ser inferior a 100 mm. As concessionárias de saneamento costumam exigir no mínimo 150 mm para
a rede coletora pública;
• Tensão trativa mínima: para assegurar a autolimpeza do coletor, esse parâmetro não deve ser
inferior a 1,0 Pa (1,0 N/m²);
• Velocidade máxima: a velocidade não deve ser
superior a 5,0 m/s para evitar riscos às estruturas
e cargas abrasivas nas paredes dos coletores;
• Declividade mínima: para garantir as condições
mínimas de arraste, a declividade mínima do coletor deve obedecer à seguinte expressão (para n de
Manning = 0,013): Imin = 0,005 Q-0,47, sendo Imin
em m/m e Q (vazão de esgoto no coletor) em L/s;
• Lâmina d’água: deve, no máximo, alcançar 75%
do diâmetro do coletor, garantindo condições de
escoamento livre e de ventilação. Entretanto, nos
casos em que a velocidade de fim de plano no
coletor ultrapassar a velocidade crítica, a lâmina
d’água não deve ser superior a 50% do diâmetro
do tubo.
O processo de dimensionamento hidráulico é
um dos mais importantes, haja vista que, após a
conclusão, tem-se o arranjo de diâmetros e declividades dos trechos coletores da rede, que são
necessários para o cálculo dos custos envolvidos
no problema em questão e, consequentemente, o
valor da aptidão do cromossomo gerado pelo AG.
A seleção dos cromossomos mais aptos é realizada utilizando-se o método do torneio, pois apresenta uma maior facilidade de implementação e
demanda menor tempo computacional em relação a outros tipos, como o da roleta. Esse método
consiste em escolher dois cromossomos da população aleatoriamente com iguais probabilidades
e selecionar o que tiver o melhor valor de aptidão.
Para o modelo, o melhor cromossomo é o que tiver o menor custo.
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Após serem ordenados na fila de seleção, os cromossomos são escolhidos dois a dois e submetidos a um teste para saber se irão cruzar. A existência de cruzamento será definida mediante um
número entre 0 e 1 gerado aleatoriamente. Posteriormente, compara-se esse valor com um parâmetro do AG denominado taxa de cruzamento,
definido antes do início do processo evolucionário e que determina a probabilidade de haver cruzamento. Sendo o valor aleatório maior do que a
taxa de cruzamento os cromossomos não cruzam
e são mantidas as características deles para as

próximas gerações; caso contrário, haverá o cruzamento entre os cromossomos “pais”, gerando
novos cromossomos, denominados “filhos”.
Após vários testes com métodos de cruzamentos diferentes, optou-se pelo cruzamento em um
ponto, pois a utilização dele resultou em soluções
viáveis nas primeiras gerações, mais precisamente na geração 25. No processo de cruzamento,
gera-se um número inteiro aleatório que definirá
um ponto de corte; a partir deste, os genes dos
“pais” serão trocados dando origem aos “filhos”,
como pode ser observado na Fig. 5.

Figura 5: Cruzamento em um ponto.

O operador probabilístico de mutação incide sobre os cromossomos “filhos” gerados a partir do
cruzamento. Nesta etapa, os genes dos cromossomos são alterados mediante uma probabilidade denominada taxa de mutação. Para cada gene,
compara-se a taxa de mutação com um número
gerado aleatoriamente entre 0 e 1. A alteração do
valor do gene ocorrerá se o aleatório for menor
ou igual à taxa de mutação. Esse processo permite que a população seja diversificada, de forma
a evitar que os cromossomos se concentrem em
uma única região do espaço de busca.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 164-177 | Ed. Esp. Mar 2020

Para o processo de validação do modelo computacional proposto, compara-se o valor obtido pelo
AG com o de uma rotina computacional alternativa criada para encontrar o traçado ótimo global,
sendo este o que entre todas os traçados viáveis
possíveis tiver o menor custo. O objetivo desta
análise e comparação é ver o quanto a AG aproxima-se da solução real. O processo para encontrar o traçado ótimo global consiste em analisar
todos os cromossomos formados pelos valores
convertidos para binário entre 0 e (2n -1), em que
n equivalente ao número de trechos multiplicado
por 2, e submetê-los à verificação de viabilidade e
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ao cálculo de aptidão propostos para os cromossomos gerados pelo AG, conforme ilustra a Fig. 6.
De posse dos dois valores de custo, realiza-se uma
comparação utilizando a fórmula do erro relativo,
descrita na Eq. 3, onde C_o representa o custo ob-

tido com a solução ótima do AG e C_og é o custo
encontrado na solução ótima global.

𝐶𝐶& − 𝐶𝐶&(
𝐸𝐸𝐸𝐸 = $
) 100 (3)
𝐶𝐶&(

Figura 6: Modelo alternativo para encontrar o traçado ótimo global.

4 RESULTADOS
Com a finalidade de confirmar a aplicabilidade
do modelo computacional proposto, tem-se um
estudo de caso contendo uma malha hipotética
com 12 trechos e 9 singularidades. Essa rede foi
utilizada por Moeini e Afshar (2012) e está esboçada na Fig. 7. Para a simulação do modelo,
considerou-se a singularidade número 2 como
sendo a singularidade final.

fixou-se como diâmetro e recobrimento mínimo
os valores de 150 mm e 90 cm, respectivamente.
Os dados utilizados estão descritos a seguir:

No processo de dimensionamento hidráulico foram utilizados dados hipotéticos e considerou-se
que o material da tubulação é concreto, cujo coeficiente de Manning é igual a 0,013. Além disso,

• Coeficiente de máxima vazão diária: 1,2
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•População de início de plano: 2.000 habitantes
•População de fim de plano: 3.500 habitantes
•Consumo de água efetivo per capita: 160 l/hab x dia
•Coeficiente de retorno: 0,8

• Coeficiente de máxima vazão horária: 1,5
• Taxa de contribuição de infiltração: 0,1 l/s x km
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Figura 7: Malha hipotética utilizada no estudo de caso.

Fonte: Adaptado de Moeini e Afshar (2012)

Para a malha hipotética utilizada como arquivo
de entrada, atribuíram-se características aos
trechos e singularidades, as quais estão listadas na Tabela 1. Vale ressaltar que a ordem das

singularidades e das cotas topográficas não expressam o sentido do escoamento, pois este será
definido pelo AG por meio do bit que define o
sentido do escoamento.

Tabela 1: Características dos trechos coletores que compõem a malha hipotética.
Trecho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Singularidade 1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
8
8

Singularidade 2
1
2
1
2
3
4
5
4
5
6
7
9
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Cota de terreno 1 (m) Cota de terreno 2 (m)
9.45
9.60
9.20
9.45
9.40
9.60
9.80
9.45
10.0
9.20
9.80
9.40
10.0
9.80
10.20
9.40
10.40
9.80
10.60
10.0
10.40
10.20
10.40
10.60

Comprimento (m)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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Para este estudo, estipulou-se como critério de
parada o valor de 5.000 gerações. No que diz
respeito ao tamanho da população de cromossomos, são necessários cautela e atenção, conforme relata COSTA (2010), pois quanto maior a
população, maior será a diversidade de soluções.
Entretanto, a execução exigirá um abundante tempo computacional, devido à quantidade
mais elevada de avaliações dos indivíduos e das
operações genéticas. Por outro lado, em pequenas populações, apesar de demandar um tempo

computacional inferior, fornece-se uma reduzida
cobertura do espaço de busca, tornando o algoritmo menos eficiente. Obedecendo a essa premissa, utilizou-se nesta simulação uma população de 200 cromossomos.
O tempo computacional decorrente no processo
de execução do AG foi de 1 minuto e 10 segundos, e os resultados podem ser verificados no
gráfico da Fig. 8. Foram encontrados 57 traçados
viáveis, sendo o valor de R$ 28.894,35 o custo do
traçado ótimo.

Figura 8: Resultado da simulação do AG para o estudo de caso.

Para a validação dos dados, o traçado ótimo
global foi encontrado analisando-se os cromossomos formados pelos valores convertidos em
binário entre 0 e 16.777.215, sendo o limite superior deste intervalo equivalente a (224 – 1). O
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processo decorreu em um tempo computacional
de 12 minutos e 45 segundos, e como resultado
foram encontrados 1.315 traçados viáveis possíveis. Os resultados podem ser observados na Fig.
9 e na Tabela 2.
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Figura 9: Dados da análise da solução ótima global.

Tabela 2: Resumo de dados da análise da solução ótima global.
Custo Máximo
Custo Mínimo (AG)
Custo Mínimo (Ótimo Global)

Nº Decimal
5.166.751
8.210.692
8.131.904

A comparação entre os custos resultou em um
erro relativo de 0,32 %. Analisando-se esse
dado, percebe-se que o valor obtido pelo AG
convergiu e aproximou-se bastante do custo
ótimo global, apesar do espaço de busca reduzido, pois foram encontrados apenas 57 traçados viáveis dentre os 1.315 possíveis, o que
denota a viabilidade do modelo proposto. Ao se
comparar o tempo computacional dos modelos,
percebeu-se que o AG demandou um tempo de
execução reduzido mesmo com um número de
gerações expressivo adotado.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 222/ pp 164-177 | Ed. Esp. Mar 2020

Cromossomo Binário
[010011101101011010011111]
[011111010100100100000100]
[011111000001010101000000]

Aptidão
R$ 37.717,67
R$ 28.894,35
R$ 28.801,52

A Fig. 10 ilustra o traçado ótimo global e o traçado ótimo, estando localizados à esquerda e
à direita, respectivamente. Percebe-se que o
traçado ótimo global apresenta os trechos 2 e
3 com topografia desfavorável. O traçado ótimo
possui os trechos 2, 3 e 7 nessa situação, o que
acarretou em uma diferença de custo entre os
traçados. O trecho 7 provoca um aumento na
profundidade de montante do trecho 5, ocasionando uma elevação no custo de escavação
do referido trecho. Os dados citados podem ser
observados na Tabela 3.
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Figura 10: Traçados gerados pelo AG e pelo modelo da solução ótima global.

Tabela 3: Arranjo de diâmetros, declividades e custos para a rede hipotética.
Solução Ótima Global
Trecho

L(m)

Diâm.
(mm)

Decliv.
(m/m)

Custo da
tub. (R$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

0,0031
0,0045
0,0033
0,0058
0,0133
0,0055
0,0045
0,0122
0,0088
0,0100
0,0045

2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2

5 CONCLUSÕES
Diante da importância de uma rede de esgoto
sanitário para a promoção da saúde pública e do
elevado custo de execução, faz-se cada vez mais
necessária a aplicação de métodos de otimização visando a diminuir os custos envolvidos, de
forma a buscar o máximo aproveitamento do capital investido por órgãos governamentais.
O resultado obtido com o modelo em questão
foi satisfatório. Além disso, vale destacar a utilização do sentido do escoamento como variável
de decisão, pois a topografia tem impacto direto
e bastante expressivo no valor do custo final de
uma rede de esgoto.
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Solução Ótima (AG)
Custo de
escavação
(R$)
241,78
216,00
205,61
172,92
172,92
178,70
178,95
178,72
178,68
172,94
178,95

Diâm.
(mm)

Decliv.
(m/m)

Custo da
tub. (R$)

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

0,0037
0,0045
0,0041
0,0058
0,0055
0,0067
0,0045
0,0110
0,0100
0,0100
0,0045

2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2
2.212,2

Custo de
escavação
(R$)
253,23
215,95
209,61
172,92
211,64
172,95
211,89
184,46
172,93
172,93
190,47

A técnica dos algoritmos genéticos permitiu obter, após um número fixo de gerações, além da
solução de mínimo custo, um conjunto final de
soluções que torna possível ao tomador de decisões escolher entre alternativas com similaridade de preço, considerando na análise outros
critérios de avaliação.
Enfim, espera-se que este estudo seja apenas um
primeiro passo e que haja um aprimoramento do
modelo proposto, de modo que possamos replicálo em redes reais, visando à minimização de custo
e, consequentemente, ao incentivo à ampliação
da cobertura de redes coletoras de esgoto em locais que estejam desprovidos deste recurso.
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eventos

Dias

Maio
Junho
178

Evento

Local

15 a 17

2020 WateReuse California
Annual Conference

Local: San Francisco, Estados Unidos
Mais informações: https://watereuse.org/sections/watereusecalifornia/2020-watereuse-california-annual-conference/

15 a 18

Odors and Air Pollutants
Conference 2020

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

16 a 20

Membrane Technology
Conference

Local: Phoenix, Estados Unidos
Mais informações: www.awwa.org/Events-Education/Events-Cale
ndar?SearchEvent=37||12/27/2019|3/27/2020

29 a 01 de abril

Sustainable Water Management
Conference

Local: Minneapolis, Estados Unidos
Mais informações: https://www.awwa.org/Events-Education/
Events-Calendar/ctl/ViewEvent/mid/6794/OccuranceId/264

30 a 02 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/

30 a 02 de abril

IWA Conference Water in
Industry 2020

Local: Nanjing, China
Mais informações: https://iwa-network.org/events/iwaconference-water-in-industry-2020/

31 a 03 de abril

Residuals and Biosolids
Conference 2020

Local: Minneapolis, Estados Unidos
Mais informações: https://www.wef.org/events/conferences/
upcoming-conferences/ResidualsBiosolids/

20 a 22

Design-Build for Water/Wastewater
Conference 2020

Local: Dallas, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/conferences/
upcoming-conferences/design-build-for-waterwastewaterconference-2020/

27 a 29

XIX Simpósio Luso-Brasileiro de
Engenharia Sanitária e Ambiental

Local: Recife - PE
Mais informações: http://abes-dn.org.br/
abeseventos/19silubesa/

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: https://www.worldwatercongress.com/index.php

01 a 05

LET2020 – The 17th IWA Leading
Edge Conference on Water and
Wastewater Technologies

Local: Reno, Estados Unidos
Mais informações: https://iwa-network.org/events/let2020-the17th-iwa-leading-edge-conference-on-water-and-wastewatertechnologies/

07 a 10

Water Loss 2020

Local: Shenzhen, China
Mais informações: https://iwa-network.org/events/waterloss-2020/

08 a 12

Nutrient removal and recovery
conference

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

14 a 17

ACE20

Local: Orlando, Estados Unidos
Mais informações: https://www.awwa.org/Events-Education/
Events-Calendar/ctl/ViewEvent/mid/6794/OccuranceId/100

Abril

Março

Mês
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eventos

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Mês

Dias

Evento

Local

22 a 26

5th International Conference on
Ecotechnologies for Wastewater
Treatment (ecoSTP2020)
“Impacting the environment
with innovation in wastewater
treatment”

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

23 a 25

14º Seminário Nacional de
Resíduos Sólidos

Local: Belo Horizonte-MG
Mais informações: http://abes-dn.org.br/?event=14o-seminarionacional-de-residuos-solidos

05 a 09

Singapore International Water Week
– Water Convention 2020

Local: Singapura
Mais informações: https://iwa-network.org/events/singaporeinternational-water-week-water-convention-2020/

20 a 21

9th Annual Water Reuse in Texas
Conference: Extending our Water
Frontier

Local: Texas, Estados Unidos
Mais informações: https://watereuse.org/news-events/
conferences-2/

21 a 24

1st IWA Non-Sewered Sanitation
Conference

Local: Pretória, África do Sul
Mais informações: https://iwa-network.org/events/1st-iwa-nonsewered-sanitation-conference-21-to-24-july-2020-futureafrica-campus-university-of-pretoria-pretoria-south-africa/

19 a 21

II Congresso Brasil Norte de
Engenharia Sanitária e Ambiental

Local: Manaus – AM
Mais informações: http://abes-dn.org.br/?event=abes-am-iicongresso-brasil-norte-de-engenharia-sanitaria-e-ambientalde-19-a-21-de-agosto-de-2020-em-manaus-am

22 a 26

WRRmod2020: 7th IWA Water
Resource Recovery Modelling
Seminar

Local: Arosia, Suíça
Mais informações: https://iwa-network.org/events/7th-iwawater-resource-recovery-modelling-seminar/

13 a 16

35th Annual WateReuse Symposium

Local: Colorado, Estados Unidos
Mais informações: https://watereuse.org/news-events/
conferences/35th-annual-watereuse-symposium/

14 a 17

17th Specialised Conference on
Small Water and Wastewater
Systems and 9th Specialised
Conference on Resources Oriented
Sanitation

Local: Belo Horizonte - MG
Mais informações: https://iwa-network.org/events/4th-regionaliwa-diffuse-pollution-conference/
Mais Informações: https://iwa-network.org/events/17thspecialised-conference-on-small-water-and-wastewatersystems-and-9th-specialised-conference-on-resourcesoriented-sanitation/

14 a 17

4th Regional IWA Diffuse Pollution
Conference

Local: Áustria, Viena
Mais informações: https://iwa-network.org/events/4th-regionaliwa-diffuse-pollution-conference/

15 a 17

31º Encontro Técnico AESabesp Fenasan 2020

Local: São Paulo - SP
Mais informações: https://www.fenasan.com.br/

15 a 16

ICSTPP 2020 : International
Conference on Sludge Treatment
Processes and Problems

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

28 a 30

Brazil Water Week – BWW, de 28 a
30 de outubro, em São Paulo/SP

Local: São Paulo – SP
Mais informações: https://www.brazilwaterweek.com.br/
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