227

Volume 68

novembro 2020
Edição especial
Acesso gratuito ao conteúdo em www.revistadae.com.br

ISSN (IMPRESSA) 0101-6040
ISSN (ONLINE) 2675-4959

EDIÇÃO ESPECIAL
•

Desenvolvimento de lodo granular aeróbio em
reatores em batelada sequencial utilizando esgoto
sanitário e baixas taxas de aeração

•

Uso de lodo de estação de tratamento de esgoto
no desenvolvimento de espécimes vegetais
utilizadas para a recuperação de áreas degradadas

•

Avaliação dos indicadores de desempenho
operacionais e de qualidade do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento para sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário

•

Variações em índices de estabilidade da água em
reservatório sob condição de seca acentuada do
trópico semiárido brasileiro

•

Avaliação do desempenho de telhados verdes e
reservatórios de lote no amortecimento de vazões
de pico em uma bacia urbana

•

Qualidade da água em área rural sob influência
antrópica na Zona da Mata de Pernambuco

•

Estudo hidrodinâmico computacional de reator
UASB em escala de laboratório

•

Vermifiltro: alternativa para tratamento de esgoto
em sistemas descentralizados

•

Produção de hidrogênio a partir do bagaço de
cana-de-açúcar

•

Método aplicado aos Comitês de Bacias
Hidrográficas para elaborar critérios de
investimentos

•

Impactos decorrentes da impermeabilização do solo
urbano e do fechamento de um canal de drenagem
em Aracaju, Sergipe

•

Utilização do SIG para a avaliação de indicadores de
saneamento na Região Metropolitana de Fortaleza

•

Avaliação de compostos odoríferos em uma área
urbana no município de Fortaleza-Ceará

•

Descarte inadequado de resíduos da construção
civil na área urbana do município de Campina
Grande - PB

•

Avaliação de desempenho do reator UASB no
tratamento do efluente da Universidade Federal
de Sergipe

A Revista DAE é classificada pelo QUALI/CAPES e está
adicionada/indexada nas seguintes bases:

revista

Nº 227

edição especial de novembro 2020
Missão
A Revista DAE tem por objetivo a publicação de artigos técnicos e científicos originais
nas áreas de saneamento e meio ambiente.
Histórico
Iniciou-se com o título Boletim da Repartição de Águas e Esgotos (RAE), em 1936,
prosseguindo assim até 1952, com interrupções em 1944 e 1945. Não circulou em 1953.
Passou a denominar-se Boletim do Departamento de Águas e Esgotos (DAE) em 1954 e
Revista do Departamento de Águas e Esgotos de 1955 a 1959. De 1959 a 1971, passou a
denominar-se Revista D.A.E. e, a partir de 1972, Revista DAE. Houve, ainda, interrupção
de 1994 a 2007.
Publicação
Trimestral (janeiro, abril, julho e outubro)
Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente – T
Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica – TX
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – 05429 000
São Paulo – SP – Brasil
Tel (11) 3388 9422 / Fax (11) 3814 5716
Editora-Chefe
MSc Engenheira Cristina Knorich Zuffo
Editora Científica
MSc Engenheira Iara Regina Soares Chao
Conselho Editorial
Prof. Dr. Pedro Além Sobrinho (Universidade de São Paulo – USP), Prof. Dr. Cleverson
Vitório Andreoli (Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar), Prof. Dr. José Roberto
Campos (USP), Prof. Dr. Dib Gebara (Universidade Estadual Paulista – Unesp), Prof.
Dr. Eduardo Pacheco Jordão (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Prof. Dr. Rafael
Kospchitz Xavier Bastos (Universidade Federal de Viçosa), Prof. Dr. Wanderley S. Paganini
(Faculdade de saúde Pública da USP), Profª. Drª. Emilia Wanda Rutkowiski (Universidade
Estadual de Campinas – Unicamp), Prof. Dr. Marcos Tadeu (USP), Profª. Drª. Dione Mari
Morita (Escola Politecnica da USP), Profª. Drª. Angela Di Bernardo Dantas (Universidade
de Ribeirão Preto/UNAERP). Coordenação da Eng. Cristina Knorich Zuffo (Sabesp).
Idiomas
Serão aceitos artigos escritos em português e inglês
Projeto Gráfico, Diagramação e Revisão
Beatriz Martins Gomes 29772393832
Capa
Adensador por gravidade - ETE Barueri
Fotógrafo Flavio Machado
ISSN (impressa) 0101-6040
ISSN (online) 2675-4959
As opiniões e posicionamentos expressos nos artigos são de total responsabilidade de
seus autores e não significam necessariamente a opinião da Revista DAE ou da Sabesp.
Veja a revista eletrônica na internet:
http://www.revistadae.com.br

Capa Adensador por gravidade - ETE Barueri. Fotógrafo Flavio Machado

nesta edição
6
20
35
50
67
88
103

artigos técnicos
Desenvolvimento de lodo granular aeróbio em reatores em
batelada sequencial utilizando esgoto sanitário e baixas
taxas de aeração
Development of aerobic granular sludge in sequencing batch
reactor with sanitary wastewater and low aeration rates
Avaliação dos indicadores de desempenho operacionais
e de qualidade do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento para sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário
Evaluation of the operational and quality performance
indicators of the Brazilian National System of Information in
Sanitation for water supply and sanitation systems
Avaliação do desempenho de telhados verdes e
reservatórios de lote no amortecimento de vazões de pico
em uma bacia urbana
Performance assessment of green roofs and rain barrels for
reducing peak flows in an urban watershed

117
132
152
166

Método aplicado aos Comitês de Bacias Hidrográficas para
elaborar critérios de investimentos
Method applied in River Basin Committees to develop
investment criteria

182

Impactos decorrentes da impermeabilização do solo urbano e
do fechamento de um canal de drenagem em Aracaju, Sergipe
Impacts resulting from the urban soil waterproofing and the
closing of a drainage channel in Aracaju, Sergipe

197
210

Utilização do SIG para a avaliação de indicadores de
saneamento na Região Metropolitana de Fortaleza
Use of GIS for the evaluation of sanitation indicators in the
Metropolitan Region of Fortaleza
Descarte inadequado de resíduos da construção civil na área
urbana do município de Campina Grande - PB
Inadequate disposal of construction waste in the urban area of
the city of Campina Grande - PB

221

Uso de lodo de estação de tratamento de esgoto no
desenvolvimento de espécimes vegetais utilizadas para a
recuperação de áreas degradadas
Use of sewage treatment station sludge on the development
of plant specimens used for the recovery of degraded areas
Variações em índices de estabilidade da água em
reservatório sob condição de seca acentuada do trópico
semiárido brasileiro
Variations in water stability indices in a reservoir under dry
conditions in the brazilian semi-arid tropic
Qualidade da água em área rural sob influência antrópica
na Zona da Mata de Pernambuco
Water quality in a rural area under anthropic influence in the
Zona da Mata area in the state of Pernambuco, Brazil
Estudo hidrodinâmico computacional de reator UASB em
escala de laboratório
Hydrodynamic computational study of the laboratory scale
UASB reactor
Vermifiltro: alternativa para tratamento de esgoto em
sistemas descentralizados
Vermifilter: alternative to sewage waste treatment in
decentralized systems
Produção de hidrogênio a partir do bagaço de
cana-de-açúcar
Production of hydrogen from the sugarcane bagasse
Avaliação de compostos odoríferos em uma área urbana no
município de Fortaleza-Ceará
Evaluation of odoriferous compounds in an urban area in the
city of Fortaleza-Ceará
Avaliação de desempenho do reator UASB no tratamento
do efluente da universidade federal de sergipe
Evaluation of performance of the UASB reactor in the
treatment of the effluent of Federal University of Sergipe

ARTIGO ORIGINAL

Desenvolvimento de lodo granular aeróbio em
reatores em batelada sequencial utilizando
esgoto sanitário e baixas taxas de aeração
Development of aerobic granular sludge in sequencing batch
reactor with sanitary wastewater and low aeration rates
Julio César Beltrame Benatti1* | Pedro Menuzzo de Almeida Prado2 | Edson Aparecido Abdul Nour2
ORCID ID
Benatti JCB

https://orcid.org/0000-0002-9387-8300

Prado PMA
Nour EAA

Data de entrada:
17/04/2019

Data de aprovação:
30/07/2019

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2020.078

http://orcid.org/0000-0002-5293-5700
https://orcid.org/0000-0002-6178-0878

Resumo
Poucos estudos sobre formação de Lodos Granulares Aeróbios (LGA) utilizam efluentes reais e reatores em
escala piloto, em razão de dificuldades associadas à variação nas características do substrato e à baixa concentração de matéria orgânica desses efluentes. Este trabalho vem contribuir com o entendimento dos mecanismos de formação do LGA em condições reais de operação e baixas taxas de aeração. Para tanto, foram
utilizados três reatores, operados com diferentes taxas de aeração (0,15, 0,30 e 0,60 cm.s-1), tempo de ciclo
de 4 h e utilizando esgoto sanitário real de baixa carga orgânica como substrato. A granulação foi induzida
pela aplicação de pressão de seleção a partir da redução controlada do tempo de sedimentação. Os resultados mostram ser possível a formação do LGA utilizando-se esgoto sanitário real como substrato e baixas
taxas de aeração, com a obtenção de aproximadamente 90 % de biomassa granular nos reatores e diâmetro
médio dos grânulos variando entre 1,3 mm e 1,5 mm.
Palavras-chave: Lodo Granular Aeróbio. Efluente Sanitário. Taxa de Aeração. Reator em Batelada Sequencial.
Abstract
There are few studies about the formation of Aerobic Granular Sludge (AGL) using real effluents and pilot scale reactors, due to difficulties associated with the variation in the substrate characteristics and the low organic matter
concentration of these effluents. This work contributes to understand the mechanisms of AGS formation under
real operating conditions, and low aeration rates (0,15, 0,30 e 0,60 cm.s-1). For that, three reactors were operated
with different aeration rates, cycle time of 4 h and using as substrate a sanitary wastewater of low organic load.
The granulation was induced by the application of selection pressure from the controlled reduction of settling time.
The results show that AGS formation is possible using real sanitary wastewater as substrate and low aeration rates,
obtaining approximately 90 % of granular biomass in the reactors and the average diameter of the granules varying
between 1.3 mm and 1,5 mm.
Keywords: Aerobic Granular Sludge. Sanitary Wastewater. Aeration Rate. Sequential Batch Reactor.
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1 INTRODUÇÃO
Lodos granulares aeróbios são agregados de microrganismos que, apesar de serem formados
pelos mesmos grupos encontrados nos flocos
de lodos ativados convencionais, possuem maior
diâmetro e densidade. Essa tecnologia recente
tem sido explorada para a remoção de matéria
orgânica, compostos de nitrogênio e de fósforo
de águas residuais, em razão de suas características específicas, tais como excelente propriedade de sedimentação, estrutura microbiana compacta, alta retenção de biomassa e a capacidade
de resistir a choques e cargas tóxicas (LIU et al.,
2005; BENGTSSON et al., 2018).
A elevada sedimentabilidade do lodo granular
permite a construção de estações de tratamento
mais compactas, uma vez que podem ser operadas com elevadas concentrações de lodo e baixos
tempos de sedimentação. Além disso, a não utilização de sistema de retorno de lodo torna esses
sistemas potencialmente eficientes em termos
energéticos em relação aos processos de lodo
ativado operados sob fluxo contínuo (PRONK et
al., 2015; NANCHARAIAH e KIRAN KUMAR REDDY, 2018).
Segundo Bengtsson et al. (2018), recentemente, o foco das pesquisas em lodo granular aeróbio deixou de ser o de entender os mecanismos
de granulação utilizando substratos sintéticos e
passou a abordar os desafios da aplicação dessa tecnologia utilizando efluentes reais. Wilén et
al. (2018) afirmam que estudos realizados com
a utilização de efluentes sintéticos e em escala
de laboratório fornecem grânulos estáveis dentro de algumas semanas, ou ainda mais rápido,
enquanto os reatores em escala piloto ou escala
real exigem períodos mais longos para a formação, e a instabilidade dos grânulos é comum.

flutuação de temperatura, entre outros; entretanto, estudos com essas condições dinâmicas
precisam ser realizados (WILÉN et al., 2018).
Segundo Nancharaiah e Kiran Kumar Reddy
(2018), pesquisas futuras devem ser direcionadas para a descoberta de mecanismos de
formação do lodo granular aeróbio, buscando
melhorar a sua formação em efluentes reais de
baixa carga orgânica.
Entre as variáveis que influenciam a formação do
lodo granular aeróbio, a taxa de aeração parece ser uma das mais importantes. Isso porque o
fluxo ascendente de ar, ao mesmo tempo em que
fornece oxigênio dissolvido aos microrganismos,
promove a aplicação de forças de cisalhamento
hidrodinâmico nos grânulos. Estudos como os
desenvolvidos por Liu e Tay (2006), Sturm e Irvine
(2008) e Devlin et al. (2017) apresentam resultados contraditórios acerca da possibilidade da
formação de lodo granular aeróbio sob baixas
taxas de aeração.
Assim, em razão da necessidade de ampliar a
compreensão sobre os mecanismos da formação
de lodo granular aeróbio em sistemas de tratamento de esgoto sanitário e da existência dos resultados inconclusivos acerca da formação deste
lodo em diferentes taxas de aeração, este estudo propõe verificar a formação de lodo granular
aeróbio utilizando esgoto sanitário real como
substrato, em reatores operados com baixas taxas de aeração.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Concepção dos Reatores

A utilização de efluentes reais pode trazer problemas operacionais decorrentes da variação
na concentração e composição do substrato,

Os reatores utilizados neste trabalho foram
instalados no Laboratório de Protótipos de Tratamento de Águas e Efluentes (LABPRO) da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas
(FEC/Unicamp). Na Fig. 1 é apresentado o arran-
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jo dos reatores R1, R2 e R3, com altura de 1,6 m
e diâmetro de 0,4 m, totalizando um volume útil
de 200 L, Relação de Troca Volumétrica (RTV)
de 50 %, relação H/D de 4 e Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) de 8 h. Este valor de relação
H/D foi definido a partir dos trabalhos apresentados por Liu e Tay (2004) e Awang e Shaaban
(2016). Para a aeração dos reatores foram aplicadas vazões de ar de 11 L.min-1, 22 L.min-1 e
44 L.min-1. Considerando-se uma área transversal de 1.257 cm2, essas vazões correspondem
à velocidade de ascensão de ar de 0,15 cm.s-1,

0,30 cm.s-1 e 0,60 cm.s-1, respectivamente, para
os reatores R1, R2 e R3. Os valores velocidade de
ascensão de ar utilizados basearam-se nos trabalhos apresentados por Liu e Tay (2006), Sturm
e Irvine (2008) e Devlin et al. ( 2017). A aeração
foi realizada por cortina de difusão de ar e a vazão foi controlada por rotâmetros (Rot). O suprimento de ar comprimido foi mantido por compressor do tipo pistão. A operação dos reatores
foi feita a partir de automação utilizando-se
temporizadores digitais, válvulas pneumáticas
(VAP) e sensores de nível (SN).

Entrada
Efluente Bruto
VAP

40 cm

R1

VAP

R2
SN

VAP

R3
SN

SN

Rot

Rot

80 cm

Rot

Entrada
Ar Comprimido

VAP

80 cm

Saída
Efluente Tratado

Figura 1 – Aparato experimental utilizado: reatores R1, R2 e R3.
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O substrato utilizado nos ensaios, com composição de um esgoto sanitário característico, foi
gerado na área norte do Campus de Campinas da
Unicamp, onde estão localizados laboratórios de
ensino e pesquisa, salas de aula, agências bancárias, restaurantes, lanchonetes e o Hospital de
Clínicas. A coleta era realizada a cada 48 horas,
diretamente da rede coletora pública, e o esgoto
era conduzido para reservatórios que alimentavam os reatores. Bombas submersas no interior
dos reservatórios eram acionadas 10 min antes
da alimentação dos reatores, para a suspensão
dos sólidos sedimentados.

Na Tabela 1 são apresentados parâmetros físico-químicos do efluente bruto (temperatura, pH,
alcalinidade total, demanda química de oxigênio
(DQO), concentração de sólidos totais (ST), concentração de sólidos totais voláteis (STV), concentração de sólidos suspensos (SS), concentração de
sólidos suspensos voláteis (SSV), nitrogênio total
Kjeldahl (NTK) e nitrogênio amoniacal (N-NH3).
Os valores foram obtidos segundo metodologia
apresentada em APHA (2015). De acordo com
Metcalf e Eddy (2017), o efluente utilizado pode
ser caracterizado como de média carga orgânica
e elevada concentração de amônia.

Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos do efluente bruto
Parâmetro
Temperatura
pH
Alcalinidade
DQO
ST
STV
SS
SSV
NTK
N-NH3

Unidade
°C
/
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1

x
22,0
7,1
331,5
623,7
734,2
396,7
153,2
132,8
98,4
76,3

s
3,3
0,2
37,4
117,2
214,1
104,8
58,6
54,5
7,1
12,1

n
19
19
20
20
19
18
20
20
9
11

Máx.
27,0
7,5
386,2
862,1
1470,0
560,0
300,0
250,0
112,8
88,1

Mín.
16,0
6,8
259,3
503,2
500,0
180,0
70,0
70,0
88,9
44,7

x - valor médio, s - desvio padrão, n - número de amostras, máx. - valor máximo, mín. - valor mínimo

2.2 Operação dos Reatores

deve-se à variação no tempo de sedimentação

Os reatores operaram em ciclos de 4h, divididos
em 4 etapas: enchimento, reação, sedimentação
e descarte. O tempo de ciclo foi definido de forma a possibilitar um regime de feast-famine que
viabilizasse um balanço positivo na produção de
substância polimérica extracelular (EPS), conforme relatado por De Sousa Rollemberg et al.
(2018). O EPS funciona como uma “cola biológica” e é responsável pela formação e manutenção
dos grânulos aeróbios (DE KREUK et al., 2010;
DING et al., 2015).

aplicado aos reatores, que se iniciou com 20 min

A etapa de enchimento teve duração de 30
min, seguida pela etapa de reação, com duração variável ao longo do experimento (de 180
min a 195 min). A variação no tempo de reação

se inicialmente conhecer os valores de tempo
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e foi reduzido de forma controlada para 5 min. A
diminuição controlada do tempo de sedimentação é uma estratégia utilizada para a formação
dos grânulos aeróbios em reatores em batelada
sequencial. Baixos tempos de sedimentação geram uma pressão de seleção no interior do reator, com a manutenção da biomassa com maior
sedimentabilidade e lavagem do material mais
disperso e flocular. Assim, visando à aplicação da
pressão de seleção de forma controlada, buscoude sedimentação extremos para o experimento,
isto é, o tempo no início do experimento, para a
aclimatação da biomassa, e o tempo no final do

Benatti JCB, Prado PMA, Nour EAA

experimento, onde se aplica a pressão de seleção
máxima ao reator.
O tempo de sedimentação no início do experimento foi definido como 20 min, em função das
boas características de sedimentabilidade do
inóculo. Com esse tempo, praticamente toda a
biomassa permanecia no reator, configurando,
portanto, uma situação onde não havia pressão
de seleção sendo aplicada aos microrganismos.
O tempo de sedimentação final do experimento,
de 5 min, foi definido a partir do trabalho apresentado por Liu et al. (2005).
O tempo de descarte de efluente tratado dos
reatores foi fixado em 10 min. Esse tempo foi definido em função das características hidráulicas
do sistema.
Ao longo de todo o experimento não foi realizado
descarte intencional de lodo e a relação alimento/microrganismo (A/M) não foi utilizada como
parâmetro de controle.

2.3 Inoculação e Start-Up
Cada um dos reatores foi inoculado com 40 L de
lodo ativado convencional, coletado da linha de
descarte de lodo da ETE Picarrão, localizada no
município de Campinas, SP. O inóculo possuía uma
concentração de Sólidos Totais de 11,5 g.L-1. Após
a adição do inóculo, os reatores foram preenchidos com efluente bruto e a aeração foi mantida
por 24 h antes do início dos ciclos.
Para a aplicação da pressão de seleção, foram
utilizados apenas 2 estágios: o primeiro se deu
no 17º dia de operação, com a redução do tempo de sedimentação de 20 min para 10 min, e o
segundo no 52º dia de operação, reduzindo-se o
tempo de sedimentação de 10 min para 5 min.
2.4 Análises Físicas e Químicas do Lodo
Com o objetivo de verificar a formação do lodo
granular aeróbio nos reatores, foram realizadas
análises químicas e físicas no Liquor Misto de
cada reator, de forma periódica (Tabela 2).

Tabela 2 – Métodos e frequência das análises realizadas
Análise
Oxigênio Dissolvido
Sólidos Suspensos Voláteis - SSV
Índice Volumétrico do Lodo - IVL
Velocidade de Sedimentação Zonal - Vsed
Granulometria
Fotografias

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Método
SM* 54500
SM* 2540
Schwarzenbeck, Erley e
Wilderer (2004)
Von Sperling (2012)
Laguna et al. (1999)
-

Frequência
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Quinzenal
Quinzenal

longo do tempo, medidos no final da etapa de

aeração. As linhas verticais pontilhadas indicam os estágios de diminuição do tempo de sedimentação realizados nos dias 17 e 52. É apresentada também a variação da concentração
de saturação de OD no meio líquido, obtida em
função da temperatura e da altitude, de acordo
com a Lei de Henry.
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3.1 Caracterização da Biomassa nos Reatores
Na Fig. 2 são apresentadas as variações das
concentrações de oxigênio dissolvido (OD) e de
temperatura no liquor misto dos reatores, ao
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Tempo de Operação (dias)
OD - R1

OD - R2

OD - R3

T - R1

T - R2
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OD saturação

Figura 2 – Variação do Oxigênio Dissolvido (OD) e da Temperatura (T) em função do tempo de operação dos reatores.

Observa-se que as taxas de aeração aplicadas
nos três reatores levaram a valores de OD inferiores à concentração de saturação. Sturm e Irvine
(2008) afirmam que a concentração elevada de
OD no reator é a chave para a formação do lodo
granular aeróbio. Segundo os autores, concentrações de OD inferiores a 5 mg.L-1 inviabilizam a
formação desse tipo de lodo. Outros estudos têm
apontado que, embora seja possível obter grânulos aeróbios em baixas concentrações de OD,
eles não são estáveis e se desintegram durante
períodos de operação de longo prazo (MOSQUERACORRAL et al., 2005).

Nota-se uma oscilação nos valores de OD no início
do experimento, ocasionada pela variação considerável da temperatura neste período e consequente
variação da solubilidade do oxigênio no meio. Para
o reator R1, é possível que tenham ocorrido erros
de leitura nos dias em que foram verificados picos
de concentração de OD (dias 23 e 44).
Na Fig. 3 é apresentada a variação das concentrações de biomassa (SSV) no liquor misto (LM) dos
reatores em função do tempo de operação. São
apresentados também os valores de concentração de SSV nos efluentes tratados (ET).
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Figura 3 – Variação da concentração de Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) em função do tempo de operação dos reatores.
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Verifica-se que os dois estágios de pressão de
seleção aplicados (linhas pontilhadas verticais)
levaram efetivamente a uma diminuição da
concentração de sólidos nos reatores, mostrando, portanto, que a pressão de seleção foi suficiente para retirar dos reatores parcela da biomassa com menor velocidade de sedimentação.
Isso fica evidenciado pelos maiores valores de
SSV no efluente tratado dos reatores, principalmente após a aplicação do primeiro estágio da
pressão de seleção.
A concentração de SSV no LM em R1 varia em
torno de um valor médio (2500 mg.L-1), com períodos de ganho e perda de biomassa ao longo
da operação. Apesar da baixa taxa de aeração
aplicada em neste reator, não houve estratificação de lodo, mostrando que a mistura não foi

prejudicada. Isso foi verificado a partir da realização de ensaios de concentração de Sólidos
Totais em amostras de liquor misto coletadas
em diferentes alturas do reator (0,4 m, 0,8m
e 1,2 m), que mostraram variação inferior a
5,0 % na concentração de sólidos nas três alturas analisadas.
Para o reator R2, verifica-se uma tendência de
aumento na concentração da biomassa, já a
partir da aplicação do segundo estágio da pressão de seleção, enquanto no reator R3 essa tendência também é observada, entretanto após
um longo tempo de concentração constante.
Na Fig. 4, a seguir, é apresentada a variação dos
valores de IVL30 (Índice Volumétrico do Lodo
avaliado para um tempo de sedimentação de 30
minutos) para os reatores R1, R2 e R3.
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Figura 4 – Variação do Índice Volumétrico do Lodo (IVL30) em função do tempo de operação dos reatores.

Verifica-se também nesse parâmetro a influência da pressão de seleção imposta, sendo que sua
aplicação levou à instabilidade do lodo no interior dos reatores.

100 ml.g-1, mesmo valor do inóculo, típico de um
lodo ativado convencional.

Para o reator R1, os valores de IVL30 são instáveis
ao longo da operação, mas variam em torno de

No caso do reator R2, valores da ordem de 50 ml.g-1
são verificados a partir de aproximadamente 100
dias de operação, enquanto o mesmo ocorre no
reator R3 apenas a partir do dia 250. Valores de
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IVL30 da ordem de 50 ml.g-1estão de acordo com os
apresentados por outros autores que verificaram a
formação de lodo granular aeróbio utilizando esgoto sanitário como substrato (WAGNER e DA COSTA, 2013; LIU et al., 2018).
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Conforme relatado por Schwarzenbeck, Erley e
Wilderer (2004), o parâmetro IVL30 não é capaz de
exprimir as interações que ocorrem entre as partículas, no caso do lodo granular aeróbio. Assim,
ainda segundo os mesmos autores, uma forma

correta de se avaliar este parâmetro é comparando-se valores de IVL para tempos diferentes de
sedimentação. Considera-se um lodo com boa
capacidade de sedimentação aquele cuja relação
entre o IVL30 e IVL5 se aproxima de 100 %. Na Fig.
5 são apresentados valores da relação IVL30/IVL5
para os três reatores. São apresentados também
dados de Velocidade de Sedimentação Zonal
(Vsed). Em razão de restrição na metodologia utilizada, valores de Vsed superiores a 30 cm.min-1 não
puderam ser medidos.
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Figura 5 – Variação da relação IVL30/IVL5 e da Vsed em função do tempo de operação dos reatores.

É possível notar que a sedimentabilidade do reator R1 aumenta à medida que se aplica a pressão
de seleção, mas atinge um limite, tendo os valores
de IVL30/IVL5 variando em torno de um valor médio
(~70%). Nota-se também uma variabilidade nos
valores da relação, indicando que o lodo formado
não tem estabilidade estrutural. Comportamento similar é verificado em relação à velocidade de
sedimentação. Uma trajetória diferente foi verificada nos reatores R2 e R3, cujos valores da relação entre IVL tenderam a aumentar de forma pronunciada após a aplicação do segundo estágio de
pressão de seleção, alcançando valores da ordem
de 100%. Autores que relataram a formação de
lodo granular aeróbio utilizando efluente domés-

tico como substrato (LIU et al., 2010; CETIN et al.,
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2018) obtiveram valores entre 90% e 100% para
a mesma relação de IVL avaliada. O valor de velocidade de sedimentação para esses reatores tem
comportamento similar, com aumento pronunciado a partir da aplicação da pressão de seleção.
Nota-se que a Vsed em R2 alcança os 30 cm.min-1
aos 100 dias de operação, enquanto o mesmo
ocorre em R3 aos 65 dias.
Os dados de sedimentabilidade apresentados
(Figs. 4 e 5) mostram a influência da taxa de aeração na formação dos lodos. Para o reator R1,
nota-se pouca variação das características analisadas ao logo da operação, mostrando que a baixa

Benatti JCB, Prado PMA, Nour EAA

(Dméd) para os três reatores e a porcentagem de
partículas com diâmetro maior que 0,2 mm (D>0,2
mm). De acordo com Liu e Tay (2004), partículas
com diâmetro maiores que 0,2 mm e que tenham
estrutura próxima a uma esfera e contorno visível
podem ser classificadas como grânulos aeróbios.
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taxa de aeração leva à instabilidade do lodo, em
relação aos parâmetros analisados. No caso dos
reatores R2 e R3, parece ter havido uma alteração
mais significativa das características de sedimentabilidade do lodo, com tendência à estabilidade
ao longo da operação. Na Fig. 6 são apresentadas a variação do diâmetro médio das partículas

Tempo de Operação (dias)
Dméd - R1

Dméd - R2

Dméd - R3

D>0,2 mm - R1

D>0,2 mm - R2

D>0,2 mm - R3

Figura 6 – Variação do diâmetro médio das partículas em função do tempo de operação.

Observa-se que a partir da aplicação do primeiro
estágio de pressão de seleção (Fig. 6) houve uma
tendência de aumento do diâmetro médio das
partículas do lodo, sendo que a taxa de aumento foi maior para os reatores R1 e R2. Verifica-se
que o diâmetro médio das partículas no reator
R1 aumenta de forma pronunciada no início do
experimento, com posterior tendência à diminuição, indicando instabilidade estrutural. No caso
do reator R2, houve uma estabilização no valor
do diâmetro médio após aproximadamente 100
dias de operação. Para o reator R3, a resposta à
aplicação da pressão de seleção foi mais lenta,
com um aumento no diâmetro médio das partículas ocorrendo de forma gradual, até a aparente estabilização, na fase final do período de avaliação. Verifica-se também que há um aumento
repentino da porcentagem de partículas de lodo
com diâmetro maior que 0,2 mm nos reatores R1

e R2, enquanto para o reator R3 esse acréscimo
se dá de forma mais gradual. Ao final do período
analisado, 90% das partículas presentes no lodo
dos reatores R2 e R3 apresentavam diâmetro superior a 0,2 mm, enquanto para o R1, 70% das
partículas apresentaram a mesma característica.
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Os parâmetros granulométricos apresentados mostram que, nos três reatores, a resposta
à pressão de seleção aplicada foi o aumento do
diâmetro médios das partículas de lodo e a diminuição das partículas com diâmetros inferiores
à 0,2 mm, e isso se deu independentemente da
taxa de aeração aplicada.
Na Fig. 7 são apresentadas fotografias da biomassa dos reatores R1, R2 e R3, para diferentes tempos de operação (56 dias, 100 dias, 159 dias e 240
dias). A linha horizontal vermelha nas fotografias
tem comprimento de 10 mm.

Desenvolvimento de lodo granular aeróbio em reatores em batelada sequencial utilizando esgoto sanitário e baixas taxas de aeração
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Figura 7 – Fotografias da biomassa dos reatores R1, R2 e R3, para diferentes tempos de operação (Reator R1 - 56 dias
(A), 100 dias (D), 159 dias (G) e 240 dias (J); Reator R2 - 56 dias (B), 100 dias (E), 159 dias (H) e 240 dias (K);
Reator R3 - 56 dias (C), 100 dias (F), 159 dias (I) e 240 dias (L)).
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Observa-se, das figuras apresentadas para o
reator R1 (Figs. 7A, 7D, 7G e 7J), pouca variação
na estrutura do lodo, confirmando os resultados
mostrados anteriormente, que indicam manutenção das características físicas da biomassa
do reator R1 após, aproximadamente, 50 dias
de operação. Verifica-se, de forma qualitativa e
comparativa, a variação do diâmetro médio das
partículas, conforme verificado na Fig. 6, ocorrendo a diminuição do diâmetro médio no final
da avaliação. Nota-se um formato que difere
sensivelmente de uma esfera, e com contorno
irregular, aspectos desejados e essenciais em
lodos granulares aeróbios. Tay, Liu e Liu (2001)
observaram a formação de lodo com características similares em reator operado com velocidade de ascensão de ar de 0,8 cm.s-1, e chamaram
as partículas de bioflocos. Estrutura semelhante
foi encontrada por Devlin et al. (2017) quando se
aplicou carga orgânica elevada em reator com
baixa velocidade de ascensão de ar.

mento da sedimentabilidade, aumento da densidade da partícula com consequente aumento da
relação IVL30/IVL5. Portanto, o que se verifica é,
inicialmente, a formação de bioflocos, com posterior quebra e arredondamento das partículas
do lodo, formando grânulos aeróbios. Nota-se
uma regularidade no tamanho médio das partículas, com pouca variação de diâmetro, elevada
esfericidade e contorno regular.

As fotografias para o reator R2 (Figs. 7B, 7E, 7H
e 7K) indicam que a estrutura do lodo é similar à
verificada em R1 no início do processo de formação, mas que se alterou na fase final, com diminuição do diâmetro das partículas e aumento da
esfericidade. Esse comportamento resulta no au-

Na Fig. 8 são apresentadas as curvas granulométricas obtidas para o lodo dos reatores, na fase
final do experimento (239 dias de operação). O
eixo vertical do gráfico (porcentagem que passa)
indica a porcentagem das partículas cujo diâmetro é menor do que o indicado na curva.

Quanto ao reator R3 (Figs. 7C, 7F, 7I e 7L), verifica-se um comportamento diferente em termos de formação dos grânulos: no início da
operação ainda não havia partículas densas,
sendo que todo o lodo do reator se encontrava
na forma de flocos. Posteriormente, começam a
permanecer partículas com maior diâmetro no
reator e o processo de granulação ocorre de forma mais lenta. Observa-se também uma maior
variação no diâmetro das partículas em relação
ao reator R2, mas também elevada esfericidade
e contorno regular.
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Figura 8 – Curvas granulométricas obtidas para os reatores R1, R2 e R3 na fase final do experimento (239 dias).
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A partir da análise da Fig. 8, pode-se notar a elevada regularidade no tamanho das partículas do
reator R2, com aproximadamente 71 % das partículas com diâmetro variando entre 1 mm e 2 mm.
Apenas 6 % das partículas do lodo são maiores que
2 mm. No caso do reator R3, 31 % das partículas
têm diâmetro entre 1 mm e 2 mm, enquanto as
partículas maiores que 2 mm alcançam 34%, mostrando uma maior uniformidade de distribuição.
Essa característica granulométrica do lodo não
fica perceptível ao se analisar o diâmetro médio ou
a porcentagem de partículas maiores que 0,2 mm
(Fig. 6), que apresentam resultados próximos para
os dois reatores na fase final do experimento.
Essa limitação de tamanho das partículas observada no reator R2 deve estar relacionada ao baixo
gradiente de concentração de oxigênio existente entre o meio aquoso e o interior dos grânulos,
quando se compara com R3, em razão da menor
taxa de aeração e menor concentração de OD no liquor misto (Fig. 2). Mosqueracorral et al. (2005) relatam instabilidade estrutural dos grânulos quando
da redução de concentração de OD no reator, em
razão da dificuldade de penetração de oxigênio nas
camadas mais internas dos grânulos, com consequente diminuição na produção de EPS e perda da
estabilidade estrutural. Desta forma, para o reator
R2, o baixo gradiente de concentração de OD limita
o crescimento dos grânulos até o diâmetro aproxi-

mado de 2 mm. Para o reator R3, em razão do maior
gradiente de concentração de OD, verifica-se a
ocorrência de grânulos com maiores diâmetros.
A aeração aplicada nos reatores tem dois efeitos sobre o lodo: fornece oxigênio dissolvido e gera forças
de cisalhamento hidrodinâmico responsáveis pela
forma e estrutura dos grânulos (LIU e TAY, 2012).
Desta forma, quanto maior a taxa de aeração aplicada, maior será a disponibilidade de OD no meio
e maiores as ações das forças de cisalhamento hidrodinâmico atuando nas partículas. Para o reator
R1, a baixa taxa de aeração aplicada permitiu um
crescimento acelerado das partículas, uma vez que
eram baixas as forças de cisalhamento atuantes. A
estrutura do lodo formado, entretanto, apresenta
baixa estabilidade e baixa esfericidade, o que fica
claro pela diminuição do diâmetro médio ao longo
do tempo de operação, e pela análise da Fig. 7.
No caso dos reatores R2 e R3, parece haver uma
maior estabilidade estrutural das partículas, cujo
valor de diâmetro médio tende a se estabilizar ao
longo do tempo de operação. Essa maior estabilidade deve estar relacionada à maior atuação das
forças de cisalhamento hidrodinâmico, que torna
as partículas mais densas e esféricas (AWANG e
SHAABAN, 2016). A partir dos resultados apresentados, é possível fazer as seguintes análises
acerca dos reatores estudados (Tabela 3).

Tabela 3 – Características do lodo formado nos reatores R1, R2 e R3
Reator

Vazão de
ar (L.min-1)

Taxa de aeração
(cm.s-1)

Relação
IVL30/IVL5

Granulometria
D médio: 0,65 mm
% D >0,2 mm: 74 %
% D entre 1 e 2 mm: 20 %
% D >2 mm: 12 %

R1

11

0,15

Baixa
(70%)

R2

22

0,30

Elevada
(100%)

D médio: 1,3 mm
% D >0,2 mm: 91 %
% D entre 1 e 2 mm: 71 %
% D >2 mm: 6 %

R3

44

0,60

Elevada
(100%)

D médio: 1,5 mm
% D >0,2 mm: 87 %
% D entre 1 e 2 mm: 31 %
% D >2 mm: 34 %
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Morfologia do lodo
Granulometria típica dos lodos granulares, mas com baixa
sedimentabilidade. Comportamento influenciado pela
irregularidade superficial das partículas e baixa esfericidade,
consequência da pouca atuação de forças de cisalhamento
hidrodinâmico
Granulometria típica dos lodos granulares, com elevada
sedimentabilidade. Formação de grânulos estáveis, regulares
e de elevada esfericidade, em razão da atuação suficiente
de forças de cisalhamento hidrodinâmico. Diâmetro dos
grânulos influenciado pela limitação no gradiente de
concentração de OD.
Granulometria típica dos lodos granulares, com elevada
sedimentabilidade. Formação de grânulos estáveis, regulares
e de elevada esfericidade, em razão da atuação suficiente de
forças de cisalhamento hidrodinâmico. Maior uniformidade
de distribuição de diâmetros quando comparado ao R2.
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Resumo
O artigo avalia os indicadores de desempenho operacionais e de qualidade do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) para sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES). Levantaram-se os indicadores operacionais e de qualidade praticados por 11 sistemas nacionais e internacionais de
avaliação, selecionaram-se 24 indicadores da base SNIS de 2015, visando à identificação de suas recorrências e
aplicabilidades pelos demais. Por meio do Método Delphi, realizou-se uma consulta a 38 especialistas do setor
de saneamento para a definição do grau de importância de cada indicador selecionado na avaliação de desempenho de SAA e SES. Os resultados demonstraram que 58% dos indicadores do SNIS são utilizados pelos demais
sistemas avaliados e nenhum indicador obteve média inferior a classificação importante. Conclui-se que alguns
indicadores do SNIS devem ser revistos e que os todos os indicadores selecionados foram considerados importantes para avaliar SAA e SES.
Palavras-chave: Abastecimento de água. Esgotamento sanitário. Indicadores de desempenho. SNIS.
Abstract
The paper evaluates the operational and quality performance indicators of the Brazilian National System of Information
in Sanitation (SNIS) for water supply (SAA) and sanitation systems (SES). The operational and quality indicators practiced
by 11 national and international evaluation systems were raised, 24 indicators were selected from the 2015 SNIS’s base,
aiming to identify their recurrences and applicability by the others. Through the Delphi Method, a consultation was conducted with 38 specialists from the sanitation sector to define the degree of importance of each selected indicator in the
performance evaluation of SAA and SES. The results showed that 58% of the SNIS’s indicators are used by the other evaluated systems and no indicator obtained mean inferior to the important classification. It’s concluded that some indicators
of SNIS should be reviewed and that all the selected indicators were considered important for evaluating SAA and SES.
Keywords: Water supply. Sanitation. Performance indicators. SNIS.
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1 INTRODUÇÃO
A Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico em
nosso país, prevê o instrumento de avaliação de
desempenho da prestação dos serviços, por meio
do: (i) estabelecimento de padrões de indicadores de qualidade da prestação de serviços; (ii)
metas progressivas de expansão e de qualidade
dos serviços e os respectivos prazos; (iii) monitoramento dos custos; (iv) avaliação da eficiência e
eficácia dos serviços prestados; e, (v) padrões de
atendimento ao público e mecanismos de participação e informação (BRASIL, 2007).
Alegre et al. (2006) definem indicador de desempenho (ID) como uma medida quantitativa de um
aspecto particular do desempenho de uma entidade gestora ou do seu nível de serviço. Esses autores consideram o ID como um instrumento que
auxilia o monitoramento da eficiência e eficácia
da entidade gestora, e que, por ser uma medida
quantitativa simples, facilita uma avaliação que
de outro modo seria mais complexa e subjetiva.
Para Silva e Basílio Sobrinho (2006), indicador de
desempenho é uma medida quantitativa de um
aspecto particular de uma empresa, que expressa
o nível atingido em relação a um determinado objetivo. Assim, é possível avaliar diretamente a eficiência e a eficácia da gestão de uma companhia.
Por sua vez, Molinari (2006) define que os indicadores de desempenho são uma tradução sintética
dos aspectos mais relevantes da gestão de uma
empresa, de mais a mais, simplificam a análise e a
compreensão de conceitos mais complexos.
Nesse contexto, a utilização de indicadores de
desempenho surge como uma ferramenta extremamente importante na avaliação de desempenho de sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

natureza ou de natureza distinta. Eles podem ser
adimensionais, expressos em porcentagem, ou
intensivos, como por exemplo a quantidade de extravasamentos de esgotos sanitários por extensão
de rede coletora de esgotos (ALEGRE et al., 2006).
Indicadores de desempenho a serem utilizados
na avaliação da prestação de serviços de água
e esgotos devem cumprir requisitos fundamentais, dentre os quais se destacam (MATOS et al.,
2003; ALEGRE et al., 2006; MOLINARI, 2006;
ABNT, 2012):
• Definição explícita, com uma interpretação
concisa e inequívoca;
• Formulação a partir de variáveis que possam ser
facilmente e confiavelmente medidas e por um
custo razoável;
• Relação com uma área geográfica delimitada
(e, no caso de análise comparativa, convém que
esteja relacionado à mesma área geográfica);
• Relação com um período de tempo bem definido (por exemplo, anual, trimestral);
• Comparação explícita de acordo com os objetivos almejados e de forma a simplificar uma análise que de outra forma seria complexa;
• Aplicável aos serviços de saneamento com diferentes características e diversos graus de desenvolvimento;
• Representação dos aspectos mais relevantes do
desempenho do prestador de serviços, visando à
racionalização da quantidade de indicadores e
evitando repetições desnecessárias.

Os indicadores de desempenho são geralmente
calculados pela razão entre variáveis da mesma

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento é um importante sistema de informações
do setor de saneamento brasileiro, concebido
pelo Governo Federal em 1996. Com o advento
da Lei nº 11.445/2007, criou-se o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
(SINISA), permitindo a institucionalização do
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atual SNIS e, mais do que isso, dando a ele maior
envergadura em termos de abrangência e escopo (SNIS, 2017).
O SNIS tem como objetivo constituir-se em uma
ferramenta para auxiliar no(a): i) planejamento
e execução de políticas públicas de saneamento; ii) orientação da aplicação de recursos; iii)
conhecimento e avaliação do setor de saneamento; iv) avaliação de desempenho dos prestadores de serviços; v) aperfeiçoamento da gestão; vi) orientação de atividades regulatórias e
de fiscalização; e vii) exercício do controle social
(SNIS, 2018).
Apoia-se em um banco de dados administrado na esfera federal, que contém informações
e indicadores de caráter operacional, gerencial,
financeiro e de qualidade sobre a prestação de
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos
e manejo de águas pluviais urbanas dos municípios brasileiros (SNIS, 2017, 2018).
Os indicadores e as informações sobre os serviços sobreditos são atualizados anualmente.
Entretanto, para os serviços de água e esgotos,
o início corresponde ao ano base de 1995, enquanto para o manejo de resíduos sólidos urbanos o ano de referência é o de 2002; já para
o manejo de águas pluviais urbanas, é o ano de
2015 (SNIS, 2017, 2018).
É importante salientar que os prestadores de serviços são convocados a fornecer as informações
para o SNIS e, em caso de não fornecimento, o
prestador de serviços se torna inadimplente com
a instituição, o que impede o acesso aos recursos
federais para investimentos (SNIS, 2017).

contribuição para o completo entendimento dos
dados e para o estabelecimento de uma linguagem única no setor, permitindo a integração de
diferentes bancos de dados e comparações de
desempenho entre os prestadores de serviços
(MIRANDA, 2006).
Nesse cenário, pelo fato de o SNIS consolidar dados atualizados anualmente e por ter se tornado
o maior e mais importante banco de dados do setor de saneamento brasileiro, justifica-se a elaboração deste artigo, uma vez que contribui para
o seu desenvolvimento ao avaliar a relevância, a
aplicabilidade e o objetivo de seus indicadores de
desempenho operacionais e de qualidade para
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com base na comparação com
outros 10 sistemas nacionais e internacionais de
avaliação e por meio de uma consulta a especialistas do setor de saneamento.

2 METODOLOGIA
SNIS (2017) divide os indicadores de desempenho para abastecimento de água e esgotamento
sanitário em 5 dimensões, sendo: econômicofinanceiros e administrativos; operacionais água; operacionais - esgotos; balanço; e qualidade. Do universo de 84 indicadores, 43 são do
domínio operacional e de qualidade, sendo esses
os objetos deste estudo, especificamente para o
ano base de 2015.

O SNIS publica anualmente um glossário de termos e uma relação de indicadores, onde constam nomes, definições, unidades de medida das
informações primárias e indicadores e fórmulas
de cálculo desses últimos. Essa é uma grande

Preliminarmente, visando à caracterização de
sua recorrência e aplicabilidade, e, portanto, de
sua relevância, foram identificados indicadores
da base SNIS que apresentassem formulação e
objetivos similares, sendo selecionados para fim
do presente trabalho aqueles contemplados por
pelo menos um dos demais sistemas nacionais
e internacionais de avaliação, a saber: Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR),
Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento
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(PNQS), Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará (ARCE), Asociación
de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA), American Water
Works Association (AWWA), Office of Water Services (OFWAT), Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos (ERSAR), Water Services Association of Australia (WSAA), International Water
Association (IWA) e The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IBNET) (MATOS et al., 2003; ALEGRE et al., 2006;
XIMENES, 2006; ADERASA, 2007; ARCE, 2013;
AWWA, 2013; OFWAT, 2013; ERSAR, 2015; ABES,
2016; BOM, 2016; IBNET, 2016; SNIS, 2017).
Selecionados os indicadores do SNIS e com base
em suas respectivas formulações e objetivos, por
similaridade, foi quantificada a recorrência dos
mesmos nos demais sistemas nacionais e inter-

nacionais de avaliação. É a partir desses resultados que o trabalho então promove uma análise
crítica sobre a aplicabilidade e o efetivo objetivo
de alguns dos indicadores do SNIS.
Posteriormente, com intuito de avaliar o grau de
importância de cada indicador selecionado na
avaliação de desempenho de prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, realizou-se uma consulta a diversos
especialistas do setor de saneamento: agências
reguladoras, empresas projetistas, meio acadêmico e prestadores de serviços.
A consulta foi executada segundo o Método Delphi (ESTES; KUESPERT, 1976; GORDON, 1994;
WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000), sendo realizada
em duas rodadas. A sequência de execução é
apresentada na Fig. 1.

Figura 1 – Sequência de execução da consulta segundo o Método Delphi.
Fonte: Adaptado de Wright e Giovinazzo (2000).
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Na 1ª rodada da consulta, elaborou-se um questionário, que abordou, resumidamente, a temática e o objetivo geral do presente trabalho;
ademais, continha as instruções para o preenchimento das questões.
O questionário, em formato Excel, foi enviado
via correio eletrônico aos respondentes, que deveriam responder à seguinte pergunta: “Na sua
opinião, qual a importância dos indicadores listados a seguir para a avaliação do desempenho
operacional e de qualidade de prestadores de
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário?”.
Na sequência, os respondentes precisariam classificar os indicadores selecionados segundo seus
graus de importância na avaliação de desempenho em questão, conforme a seguinte graduação: 1 - irrelevante; 2 - pouco importante;
3 - importante; 4 - muito importante; e, 5 - de
fundamental importância.
Por exemplo, na hipótese de um especialista julgar que um indicador é de fundamental importância na avaliação de desempenho operacional
e de qualidade de prestadores de serviços de
água e esgotos, ele daria o valor 5, caso contrário, se o indicador fosse irrelevante, ele atribuiria
o valor 1.
Destaca-se que os especialistas tiveram a opção
de se abster de julgamento em caso de dúvida
em relação à resposta e de escrever comentários.

rodada acrescido de dois novos dados: as respostas do especialista para a 1ª consulta e os valores
mais frequentes fornecidos por todos respondentes na 1ª rodada para os indicadores de desempenho, ou seja, corresponde em estatística
descritiva ao termo moda.
O questionário da 2ª rodada foi enviado aos especialistas que participaram da 1ª rodada, que
deveriam reavaliar suas respostas da 1ª consulta
diante da moda de cada indicador de desempenho. Além disso, os mesmos tiveram a opção de
escrever comentários e, caso fosse deixado em
branco alguma classificação de indicador, foi
considerado o valor da 1ª rodada da consulta.
Consoante com a 1ª rodada, o questionário da 2ª
rodada, em formato Excel, foi enviado aos especialistas por correio eletrônico.
Por conseguinte, de posse dos resultados da 2ª
rodada da consulta, calculou-se a média aritmética dos graus de importância de cada indicador
de desempenho, o que resultou em um único valor para cada indicador.
Por fim, pôde-se realizar uma análise crítica
quanto aos resultados da pesquisa realizada com
os especialistas do setor de saneamento.

Nessa lógica, elaborou-se um questionário para
a 2ª rodada da consulta, que continha as mesmas informações do questionário utilizado na 1ª

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando todos os 11 sistemas de avaliação objetos do estudo, incluindo o SNIS, foram
analisados 612 indicadores de desempenho
operacionais e de qualidade, sendo 332 referentes aos serviços de abastecimento de água,
233 aos serviços de esgotamento sanitário e 47
a ambos os serviços. A Fig. 2 detalha a quantidade de indicadores identificados em cada um
dos sistemas de avaliação.
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Método Delphi busca a convergência das respostas, o que representa uma consolidação do julgamento de um grupo de especialistas.

Avaliação dos indicadores de desempenho operacionais e de qualidade do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento para
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Figura 2 – Quantidade de indicadores de desempenho operacionais e de qualidade por sistema de avaliação estudado.

Observa-se na Fig. 2 que o esgotamento sanitário
é considerado menos importante que o abastecimento de água por diversos sistemas de avaliação
o que, consequentemente, não contribui para a
evolução e melhor prestação dos serviços de esgotos. Tal fato parece ser representado pelo menor
número de indicadores que estão disponíveis para
avaliar o desempenho operacional e de qualidade
de sistemas de esgotamento sanitário. Nesse contexto, excetuam-se as entidades AWWA, OFWAT,
ERSAR e IWA, que apresentam quantidades similares de indicadores para ambos os sistemas de

abastecimento de água e esgotamento sanitário;
entretanto, insere-se o SNIS, de forma contundente, ao apresentar, relativamente, muito menor
quantidade de indicadores de esgotamento sanitário do que de abastecimento de água.
Como ilustra o gráfico da Fig. 3, dentre os 30 indicadores operacionais e os 13 indicadores de
qualidade que compõem a base do SNIS, foram
identificados, por similaridade quanto à formulação e aos objetivos, respectivamente, 17 e 8
indicadores nos demais sistemas de avaliação.

Figura 3 – Indicadores operacionais e de qualidade do SNIS similares aos dos demais sistemas de avaliação.
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Da observação da Fig. 3, constata-se que, dos
43 indicadores de desempenho de caráter operacional e de qualidade do SNIS, somente 25 são
também considerados pelos demais sistemas de
avaliação, o que permite o entendimento de que
42% da quantidade total de indicadores não são
relevantes para os demais sistemas de avaliação.
Por meio da figura supracitada, verifica-se ainda
que apesar da maior quantidade de indicadores
operacionais para os serviços de abastecimento
de água, somente a metade mostrou-se recorrente nos demais sistemas de avaliação, o que
também permite o entendimento de que os mesmos não sejam relevantes para os demais sistemas de avaliação.
Por outro lado, apesar da menor quantidade de
indicadores operacionais relativos aos serviços

de esgotamento sanitário, observa-se que somente 2 desses não são efetivamente utilizados
pelos sistemas avaliados, o que demonstra a relevância dos demais indicadores.
Por fim, observa-se que o SNIS contém mais
indicadores no campo operacional do que no
âmbito de qualidade, o que pode representar a
priorização pela avaliação da operacionalidade
dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A quantidade de sistemas de avaliação que também apresentam indicadores de desempenho
operacionais e de qualidade similares aos que
constam na base SNIS é detalhada na Tabela 1,
expressa na forma de grau de recorrência por
tipo de indicador.

Tabela 1 – Quantidade de sistemas de avaliação que apresentam indicadores similares aos que constam na base
Serviço

Dimensão

Código SNIS – Indicador (Unidade)

Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água

Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional

Esgotos

Operacional

Esgotos

Operacional

Esgotos

Operacional

Esgotos
Esgotos
Esgotos
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Esgotos
Água e Esgotos

Operacional
Operacional
Operacional
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade

IN023 – Índice de atendimento urbano com rede de água (%)
IN055 – Índice de atendimento total com rede de água (%)
IN022 – Consumo médio per capita de água (L.hab-1.dia-1)
IN053 – Consumo médio de água por economia (m³.econ-1.mês-1)
IN009 – Índice de hidrometração (%)
IN011 – Índice de macromedição (%)
IN049 – Índice de perdas na distribuição (%)
IN050 – Índice bruto de perdas lineares (m³.km-1.dia-1)
IN051 – Índice de perdas por ligação (L.lig-1.dia-1)
IN013 – Índice de perdas faturamento (%)
IN058 – Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (kWh.m-3)
IN024 – Índice de atendimento urbano com coleta de esgotos sanitários referido aos municípios
atendidos com água (%)
IN047 – Índice de atendimento urbano com coleta de esgotos sanitários referido aos municípios
atendidos com esgoto (%)
IN056 – Índice de atendimento total com coleta de esgotos sanitários referido aos municípios
atendidos com água (%)
IN016 – Índice de tratamento dos esgotos em relação aos esgotos coletados (%)
IN046 – Índice de tratamento dos esgotos em relação aos esgotos gerados (%)
IN059 – Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (kWh.m-3)
IN075 – Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (%)
IN079 – Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual (%)
IN076 – Incidência das análises de turbidez fora do padrão (%)
IN080 – Índice de conformidade da quantidade de amostras – turbidez (%)
IN084 – Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%)
IN085 – Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais (%)
IN082 – Extravasamentos de esgotos por extensão de rede (extrav.km-1)
IN083 – Duração média dos serviços executados (horas.serviço-1)

Grau de
Recorrência
3
5
2
1
5
1
2
3
5
6
1
1
2
5
3
2
1
4
2
3
1
3
1
5
1

Fonte: Adaptado de SNIS (2017).
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Quando se avalia a Tabela 1, atenta-se para o
fato de haver 2 indicadores bastante semelhantes na base SNIS: índice de atendimento urbano
com coleta de esgotos sanitários referido aos
municípios atendidos com água (IN024) e índice de atendimento urbano com coleta de esgotos sanitários referido aos municípios atendidos
com esgoto (IN047).
A diferença entre esses indicadores está no denominador. Enquanto o IN024 é composto pela
razão entre população urbana atendida com esgotamento sanitário e a população urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de
água, o IN047 é constituído pela razão entre população urbana atendida com esgotamento sanitário e população urbana residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário (SNIS, 2017).
SNIS (2017) define população urbana residente
do(s) município(s) com abastecimento de água
como sendo o valor da soma da(s) população(ões)
urbana(s) residente(s) no(s) município(s) em que
o prestador de serviços atua com serviços de
abastecimento de água. Já a definição de população urbana residente do(s) munícipio(s) com
esgotamento sanitário é o valor da soma da(s)
população(ões) urbana(s) residente(s) no(s) município(s) em que o prestador de serviços atua
com serviços de esgotamento sanitário.
Nesse contexto, entende-se que o indicador
IN047 seria o mais pertinente para retratar o
desempenho de um prestador de serviços, uma
vez que considera a população que se deve aten-
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der com esgotamento sanitário, e não de acordo
com a população que se deve atender com abastecimento de água, que pode nem ser o escopo
de trabalho do prestador de serviços, no caso,
por exemplo, de ele atuar em uma cidade com
esgotamento sanitário e em outra cidade com
abastecimento de água.
Observa-se ainda que o indicador IN056, que retrata o índice de atendimento total com coleta
de esgotos sanitários, utiliza como denominador
a população total residente do(s) município(s)
atendido(s) com abastecimento de água, sendo
que essa variável é definida por SNIS (2017) como
sendo o valor da soma da(s) população(ões) total(is) residente(s) (urbana(s) e rural(is)) do(s)
município(s) (sede(s) municipal(is) e localidade(s)) em que o prestador de serviços atua com
serviços de abastecimento de água.
Isto posto, pelo mesmo raciocínio realizado para
justificar a preferência pelo indicador IN047
em vez do IN024, considera-se que o indicador
IN056 não seria o mais apropriado para representar o atendimento total com coleta de esgotos. Porém, pelo fato de SNIS (2017) não disponibilizar outro indicador que melhor represente o
atendimento total com coleta de esgotos, o indicador em questão foi selecionado e utilizado no
presente trabalho.
Diante do exposto, os indicadores de desempenho
selecionados da base SNIS foram 24. A Fig. 4 apresenta os graus de recorrência para tais indicadores.
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Figura 4 – Indicadores de desempenho selecionados do SNIS e seus graus de recorrência.

De acordo com a Fig. 4, em um primeiro momento percebe-se que o atendimento à população
total com rede de água e com coleta de esgotos
sanitários é considerada muito mais importante do que somente atender à população urbana com esses serviços. Isso é representado pela
considerável maior recorrência dos indicadores
IN055 e IN056 em face dos indicadores IN023 e
IN047, respectivamente.

• Usuários cujas ligações não são micromedidas,

Atenta-se ainda para o fato de que a temática
perdas de água tem bastante relevância na avaliação de sistemas de abastecimento de água,
dado que os indicadores que abordam esse tópico foram recorrentes em quase metade dos
sistemas de avaliação estudados; são eles: índice
de hidrometração (IN009), índice de perdas por
ligação (IN051) e índice de perdas de faturamento (IN013).

mas com problemas na hidrometração, o fatura-

Importante ressaltar em relação ao índice de
perdas de faturamento que, no caso em que os
volumes de água faturados sejam superiores aos
produzidos, o indicador assume resultado negativo e incoerente. Tal fato decorre dos critérios de
faturamento adotados no Brasil, e que incluem
(MIRANDA; KOIDE, 2003):
28

sendo faturado um volume fixo mensal, em torno
de 10 a 15 m³;
• Usuários cujas ligações são micromedidas e que
consomem um volume mensal inferior ao volume
mínimo faturável, têm faturado o mesmo volume
fixo mensal;
• Usuários cujas ligações não são micromedidas,
mento se dá pelo consumo médio mensal.
Outros indicadores que retratam as perdas de
água e que merecem observação são o índice
bruto de perdas lineares (IN050) e o índice de
perdas por ligação (IN051). Alegre et al. (2006)
sugerem a aplicação do IN050 somente para
densidade de ramais inferior a 20 un.km-1, enquanto para valores acima de 20 un.km-1, os
autores recomendam utilizar apenas o IN051.
Observa-se que pelo fato de o SNIS conter informações provenientes de inúmeros e diversos
sistemas de abastecimento de água, ambos os
indicadores foram considerados para fim de avaliação da relevância, aplicabilidade e objetivo.
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Os indicadores que retratam o consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, IN058 e IN059,
respectivamente, merecem reflexão pela visão
dos presentes autores, uma vez que não utilizam
o consumo específico normalizado. Esse consumo é considerado pelos sistemas ARCE, ERSAR e
IWA, bem como por outros diversos estudos de
eficiência energética no setor de saneamento,
consumo o qual é calculado pela razão entre o
consumo de energia elétrica para bombeamento (kWh) e o volume de água/esgotos bombeado
a uma altura manométrica padrão de 100 mca
(m³.100 m-1), resultando em kWh.m-³.100 m-1
(MATOS et al., 2003; ALEGRE et al., 2006; ARCE,
2013; ERSAR, 2015).

No que tange à qualidade dos serviços, verificase que dois indicadores se destacaram, sendo um
para abastecimento de água e outro para esgotamento sanitário, a saber: incidência das análises
de cloro residual fora do padrão (IN075) e extravasamentos de esgotos por extensão de rede
(IN082). O IN075 retrata a preocupação das entidades com a qualidade de água fornecida dentro
dos padrões legais aos usuários. Já o IN082 simboliza o correto dimensionamento, operação e manutenção dos sistemas de esgotos.
A Tabela 2 apresenta os indicadores operacionais
e de qualidade do SNIS que não apresentaram
similaridade quanto à formulação e ao objetivo
perante pelo menos um indicador dos demais
sistemas de avaliação.

Tabela 2 – Indicadores operacionais e de qualidade do SNIS que não apresentaram similaridade perante os indicadores
dos sistemas de avaliação estudados.
Serviço

Código

Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água
Água

IN001
IN010
IN014
IN017
IN020
IN025
IN028
IN043
IN044
IN052
IN057

Esgotos
Esgotos

IN015
IN021

Água
Água
Água
Água
Esgotos

IN071
IN072
IN073
IN074
IN077

Indicador
Indicadores Operacionais - Água
Densidade de economias de água por ligação
Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado
Consumo micromedido por economia
Consumo de água faturado por economia
Extensão da rede de água por ligação
Volume de água disponibilizado por economia
Índice de faturamento de água
Participação das economias residenciais de água no total das economias de água
Índice de micromedição relativo ao consumo
Índice de consumo de água
Índice de fluoretação de água
Indicadores Operacionais - Esgotos
Índice de coleta de esgoto
Extensão da rede de esgoto por ligação
Indicadores de Qualidade
Economias atingidas por paralisações
Duração média das paralisações
Economias atingidas por intermitências
Duração média das intermitências
Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos

Unidade
econ.lig-1
%
m³.mês-1.econ-1
m³.mês-1.econ-1
m.lig-1
m³.mês-1.econ-1
%
%
%
%
%
%
m.lig-1
econ.paralis-1
horas.paralis-1
econ.interrup-1
horas.interrup-1
horas.extrav-1

Fonte: Adaptado de SNIS (2017).

Por último, pondera-se que a base SNIS e seus
respectivos indicadores servem ao contexto e à
realidade da maioria dos prestadores de serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, mas podem não ser suficientes

e, consequentemente, ideais, para a avaliação de
prestadores de melhor nível de desempenho, aos
quais poderiam ser aplicados indicadores mais
sofisticados. Nesse contexto, inserem-se, por
exemplo, outros indicadores já recomendados
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pela IWA, tais como (MATOS et al., 2003; ALEGRE
et al., 2006): reúso de água, grau de tratamento de
esgotos, reutilização de lodo, grau de automação
e controle, dentre outros.
Selecionados e avaliados os indicadores do SNIS,
realizou-se a consulta aos especialistas pelo Método
Delphi. A Tabela 3 exibe a quantidade de especialistas participantes, as taxas de abstenção obtidas em
cada rodada da pesquisa e uma comparação com as
abstenções segundo Wright e Giovinazzo (2000).
Tabela 3 – Quantidade de painelistas e taxas de
abstenção nas etapas da pesquisa.
Serviço
Painelistas
convidados
1ª rodada
2ª rodada

Código

Taxas de Abstenção
Wright e Giovinazzo
(2000)

Segundo Gordon (1994), as taxas de abstenção
totais variam de 25 a 60%, portanto, apesar de a
taxa de abstenção total da pesquisa em questão
estar dentro dessa faixa, observa-se que a mesma foi considerável, estando no limite superior.
Perante tais fatos, levantam-se as seguintes hipóteses com relação às altas taxas de abstenção:
• Grande parcela dos especialistas não era conhecida dos autores;
• Não houve contato presencial dos autores com
os especialistas, dado que a pesquisa foi desenvolvida por meio de contato eletrônico (correio
eletrônico);

Pesquisa

95

-

-

49
38

48%
22%

30 a 50%
20 a 30%

• O envio do 1º questionário foi em julho, mês comum de férias, principalmente no meio acadêmico.

Constata-se que as taxas de abstenção obtidas nas
duas etapas da pesquisa estão dentro das faixas
descritas por Wright e Giovinazzo (2000), entretanto a abstenção da 1ª rodada foi bem alta, próxima do valor superior descrito por esses autores.

É importante salientar que, apesar de a taxa de
abstenção total ser o valor máximo descrito por
Gordon (1994), considera-se que o número final
de especialistas que participaram da pesquisa
foi o suficiente para a obtenção satisfatória dos
graus de importância dos indicadores de desempenho estudados.

Quando se calcula a taxa de abstenção total, ou
seja, a razão entre o número de painelistas não
participantes da 2ª rodada e o número de painelistas convidados, nota-se que o valor é de 60%.

Apresentam-se a seguir, na Fig. 5, o número e o
percentual dos painelistas convidados e dos participantes das duas rodadas por área de atuação
do setor de saneamento.

Figura 5: Número e percentual dos painelistas por área de atuação nas etapas da pesquisa.
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Em face da Fig. 5, verifica-se que as empresas projetistas, apesar de exibirem a menor taxa de abstenção na 1ª rodada, foram as que apresentaram
a maior taxa de abstenção total: valor de 75%.
Outra área que apresentou uma alta taxa de abstenção total, de 74%, foi o meio acadêmico. Tal
fato já era esperado, visto que é comum os representantes dessa área tirarem férias no mês
de julho ou estarem atarefados com o final de
semestre. Isso justifica o porquê de essa área ter
um maior número de especialistas convidados
em relação às outras áreas.
Os prestadores de serviços obtiveram uma taxa
de abstenção total em torno de 43%, valor intermediário na escala descrita por Gordon (1994).

Por fim, destaca-se a baixa taxa de abstenção total das agências reguladoras, cerca de 22%. Infere-se que essa ocorrência se deve ao fato de os
profissionais dessa área terem uma maior preocupação e conhecimento da importância acerca
de estudos que abordem as temáticas: indicadores de desempenho e avaliação de desempenho
de prestadores de serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
Realizada a consulta aos especialistas, a partir dos resultados da 2ª rodada, calcularam-se
as médias aritméticas e os desvios padrão dos
graus de importância dos indicadores de desempenho selecionados, conforme apresentado na
Tabela 4.

Tabela 4 – Médias e desvios padrão dos graus de importância dos indicadores de desempenho selecionados.
Indicador de Desempenho
IN023 – Índice de atendimento urbano com rede de água
IN055 – Índice de atendimento total com rede de água
IN022 – Consumo médio per capita de água
IN053 – Consumo médio de água por economia
IN009 – Índice de hidrometração
IN011 – Índice de macromedição
IN049 – Índice de perdas na distribuição
IN050 – Índice bruto de perdas lineares
IN051 – Índice de perdas por ligação
IN013 – Índice de perdas faturamento
IN058 – Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água
IN047 – Índice de atendimento urbano com coleta de esgotos sanitários
IN056 – Índice de atendimento total com coleta de esgotos sanitários
IN016 – Índice de tratamento dos esgotos em relação aos esgotos coletados
IN046 – Índice de tratamento dos esgotos em relação aos esgotos gerados
IN059 – Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário
IN075 – Incidência das análises de cloro residual fora do padrão
IN079 – Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual
IN076 – Incidência das análises de turbidez fora do padrão
IN080 – Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez
IN084 – Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão
IN085 – Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais
IN082 – Extravasamentos de esgotos por extensão de rede
IN083 – Duração média dos serviços executados
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Média do Grau de Importância
4,68
4,39
4,08
3,66
4,76
4,61
4,76
4,00
4,29
4,21
4,32
4,74
4,13
4,73
4,57
4,13
4,47
4,13
4,39
4,11
4,79
4,50
3,97
3,79

Desvio Padrão do Grau de
Importância
0,57
0,86
1,17
1,15
0,49
0,59
0,63
0,94
0,80
1,02
0,84
0,50
0,96
0,61
0,77
1,02
0,69
1,02
0,72
1,03
0,47
0,80
1,24
1,19
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Da observação da Tabela 4, constatam-se os seguintes aspectos interessantes acerca da opinião
dos especialistas sobre os indicadores de desempenho selecionados:
• As médias aritméticas para o atendimento urbano com rede de água e com coleta de esgotos
foram maiores que as médias aritméticas para o
atendimento total; logo, infere-se a priorização
pelo atendimento à população urbana;
• O consumo médio per capita de água atingiu
uma média aritmética ligeiramente maior que
a média aritmética do consumo médio de água
por economia. Deduz-se que essa maior relevância se dá pelo fato do consumo per capita ser um
indicador mais comum entre os profissionais do
setor de saneamento;
• Os índices de hidrometração e macromedição exibiram médias aritméticas bem próximas,
tendo o primeiro se destacado um pouco mais,
talvez pelo fato de a micromedição envolver as
temáticas de arrecadação e faturamento;
• No campo das perdas, o índice de perdas na
distribuição teve um maior destaque, seguido do
índice de perdas por ligação e, em seguida, índice de perdas faturamento e índice de perdas lineares. Novamente, infere-se que os indicadores
de perdas na distribuição, perdas por ligação e
perdas de faturamento foram considerados mais
importantes porque são mais usuais entre os especialistas do setor de saneamento;

• O índice de tratamento dos esgotos em relação
aos esgotos coletados foi classificado como sendo
um pouco mais importante do que o índice de tratamento dos esgotos em relação aos esgotos gerados, provavelmente pelo entendimento de que, já
que os esgotos são coletados, devem ser tratados;
• No âmbito da qualidade de água, nota-se que
há uma maior preocupação com as análises fora
do padrão do que com a conformidade da quantidade de amostras;
• Alguns indicadores de desempenho apresentaram maiores desvios padrão, enquanto outros
tiveram valores menores para esse parâmetro, o
que reflete tanto o consenso como o não consenso entre os especialistas para a importância
de alguns indicadores. Destacaram-se o IN084 e
IN082 por apresentarem a menor e maior variação, respectivamente;
• Não houve nenhum indicador que teve a média
aritmética abaixo de 3,5. Tal fato fundamenta que
todos os indicadores selecionados são importantes para a avaliação do desempenho operacional e de qualidade de prestadores de serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

4 CONCLUSÕES
Com o desenvolvimento do presente estudo,
pôde-se concluir que:

• O índice de consumo de energia elétrica em
SAA se revelou ser um pouco mais importante do
que o índice de consumo de energia elétrica em
SES. Entende-se que esse destaque é devido aos
sistemas de água serem mais desenvolvidos que
os sistemas de esgotos em nosso país, portanto
a temática da eficiência energética é melhor entendida para SAA e, assim, tem maior relevância
para avaliar o desempenho desses sistemas;

• Indicadores de desempenho são utilizados por
diversos sistemas nacionais e internacionais de
avaliação, o que demonstra a importância dessa
ferramenta na avaliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No
entanto, sua utilização deve ser realizada com
criticidade, sempre observando, além dos resultados apresentados pelos indicadores, as diversas variáveis que influenciam esses resultados
e que muitas das vezes não estão incorporadas
aos indicadores;
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• Dentre os 43 indicadores operacionais e de
qualidade do SNIS, somente 25 são também
considerados pelos demais sistemas de avaliação, logo pode-se dizer que 42% da quantidade
total de indicadores não são relevantes para os
demais sistemas de avaliação;
• Dentre os indicadores recorrentes, há necessidade de rever: índice de perdas de faturamento (IN013); índice de atendimento urbano
com coleta de esgotos sanitários referido aos
municípios atendidos com água (IN024); índice
de atendimento total com coleta de esgotos sanitários referido aos municípios atendidos com
água (IN056); índice de consumo de energia
elétrica em sistemas de abastecimento de água
(IN058); e índice de consumo de energia elétrica
em sistemas de esgotamento sanitário (IN059);

tação de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em nosso país, sendo os
indicadores uma ferramenta extremamente necessária para tal.
Diante do exposto, este estudo contribui para o
questionamento sobre a relevância, aplicabilidade e o efetivo objetivo de alguns indicadores
que constam na base SNIS, que é o maior e mais
importante banco de dados do setor de saneamento brasileiro.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
Mudanças no uso do solo e impermeabilização das superfícies têm aumentado a ocorrência de inundações
nas cidades brasileiras. Este trabalho investiga como telhados verdes e reservatórios de lote minimizam inundações urbanas ao reduzir o escoamento superficial e a vazão de pico. A bacia do córrego Engenho Nogueira
(Belo Horizonte, MG) foi escolhida como estudo de caso. O Storm Water Management Model foi utilizado para
simular três cenários: C0, situação atual; C100 e C50, implantando as técnicas, respectivamente, em 100% e
50% das áreas potenciais. O escoamento superficial na bacia foi reduzido em até 22,3% devido ao bom desempenho dos telhados verdes, com escoamento superficial nulo e volumes drenados até 25,5% inferiores ao
volume precipitado. Os reservatórios de lote apresentaram baixo desempenho devido ao volume insuficiente.
A vazão de pico no exutório da bacia foi reduzida em no máximo 11,6% (C100, chuva com tempo de retorno
de 10 anos e duração de 10 minutos).
Palavras-chave: Low Impact Development. Técnicas compensatórias. SWMM. Drenagem urbana.
Abstract
Land use changes and increasing imperviousness have increased flood frequency in Brazilian cities. This paper investigates how green roofs and rain barrels minimize urban flooding by reducing surface runoff and peak flow.
Engenho Nogueira stream watershed (Belo Horizonte, MG) was chosen as case study. Storm Water Management
Model was used to simulate three scenarios: C0, the watershed’s current situation; C100 and C50, considering
green roofs and rain barrels in respectively 100% and 50% of the potential areas. Surface runoff volume in the
watershed reduced at most 22.3% due to the good performance of green roofs, which presented zero runoff and
maximum outflow volume 25.5% smaller than rainfall volume. Rain barrels did not perform well due to insufficient
volume. Peak flow at the watershed outlet reduced by a maximum of 11.6% (C100, rainfall with 10 years return
period and 10 minutes duration).
Keywords: Low Impact Development. Sustainable Urban Drainage. SWMM. Urban drainage.
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1 INTRODUÇÃO
As inundações são fenômenos que ocorrem naturalmente a partir da variação sazonal de vazões nos cursos d’água. Entretanto, a partir da
urbanização, as inundações passam a acontecer
como consequência de dois principais processos:
primeiramente, devido à ocupação inadequada
das planícies naturais de inundação dos corpos
d’água; em segundo lugar, pelo próprio processo de urbanização em si (TUCCI, 2018). Nesse
último caso, os eventos de inundação derivam
da impermeabilização do solo e do consequente
aumento da velocidade e volume de escoamento
superficial, além de ocorrerem devido a deficiências no sistema de drenagem.
Outro impacto trazido pelo processo de urbanização, muito semelhante às inundações, são
os alagamentos. Eles são definidos como “a extrapolação da capacidade de escoamento de
sistemas de drenagem urbana e consequente
acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas” (COBRADE, 2012).
As inundações e os alagamentos frequentemente
acarretam perdas materiais e, por vezes, também
de vidas humanas. Nesse sentido, ocorre uma pressão da população para que o poder público corrija
problemas na drenagem urbana com soluções estruturais, como a canalização de novos rios e córregos ou a construção de bacias de detenção para
amortecer e/ou retardar o escoamento superficial.
Entretanto, mesmo com essas obras implementadas – e que são extremamente caras, especialmente em áreas já urbanizadas –, prejuízos financeiros,
ambientais, estéticos e sanitários continuam ocorrendo, conforme explicitado por Lucas et. al. (2015).
Isto posto, torna-se necessário buscar medidas complementares para evitar ou minimizar a
ocorrência de inundações urbanas, analisando a
bacia hidrográfica como um todo e considerando soluções que atuem em conjunto, em vez de
36

apenas pontualmente (ECKART, MCPHEE E BOLISETTI, 2017).
Algumas medidas que atendem a esses critérios
são as chamadas técnicas compensatórias em
drenagem urbana. Segundo ReCESA (2007), seu
uso busca neutralizar ou minimizar os efeitos da
urbanização sobre os processos hidrológicos, beneficiando a qualidade de vida e a preservação ambiental. Essas técnicas procuram evitar a transferência rápida para jusante dos excedentes de água
gerados a partir de estruturas de armazenamento
temporário (retenção) e infiltração (ROSA, 2017).
As técnicas compensatórias podem ser divididas
em três grandes grupos: técnicas para controle
na fonte, técnicas para controle no sistema viário e técnicas para controle a jusante. As técnicas
para controle na fonte estão associadas à drenagem de pequenas áreas da bacia e são o objeto
de estudo deste trabalho. Alguns exemplos são:
valetas, trincheiras, poços de infiltração, células
de bio-retenção, reservatórios domésticos de armazenamento da água da chuva (ou reservatórios de lote) e telhados verdes.
Assim, o presente artigo tem o objetivo de investigar, por meio de modelagem matemática,
como as técnicas compensatórias de controle
“na fonte”, especificamente os telhados verdes e
os reservatórios de lote, podem contribuir com a
redução do escoamento superficial, a redução da
vazão de pico e o aumento do tempo de pico em
uma bacia urbana. Para isso, escolheu-se como
estudo de caso a bacia do córrego Engenho Nogueira (Belo Horizonte - MG).

2 METODOLOGIA
2.1 A bacia do Córrego Engenho Nogueira
A bacia do Córrego Engenho Nogueira, inserida
nas regionais Noroeste e Pampulha da cidade de
Belo Horizonte, possui área total de 10,04 km²
e população de 45.513 habitantes (BELO HORIRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 35-49 | Ed. Esp. Nov. 2020
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ZONTE, 2016). Ela faz parte da bacia do Ribeirão
Onça, que compõe a bacia do Rio das Velhas,
afluente do rio São Francisco. A delimitação da
área da bacia do Córrego Engenho Nogueira está
apresentada na Fig. 1.

PBH, em termos de saneamento básico e drena-

Essa bacia há anos vem sendo alvo de intervenções da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte -

de detenção de cheias, galeria e rede de drena-

gem urbana. Uma dessas ações, realizada a partir
do Programa de Recuperação Ambiental de Belo
Horizonte - Drenurbs, iniciado em 2010 (BELO
HORIZONTE, 2016), foi a construção de uma bacia
gem pluvial na porção média da bacia.

Figura 1 – Localização da bacia do córrego Engenho Nogueira.

2.2 Técnicas compensatórias selecionadas para
o estudo
A análise de imagens de satélite da área de estudo, datadas de 15 de maio de 2018, por meio
do software Google Earth Pro (versão 7.3.2.5776,
Google), permitiu verificar que diversos lotes são
ocupados por casas com telhados inclinados (telhas cerâmicas), enquanto outros são ocupados
por pequenos edifícios ou grandes galpões. Além
disso, poucos lotes apresentam área de jardins. A
Fig. 1 ilustra parte do bairro Alto Caiçara, pertenRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 35-49 | Ed. Esp. Nov. 2020

cente à porção de montante da bacia em estudo,
evidenciando a prevalência de casas na região
com telhados inclinados e praticamente sem jardim nos lotes, bem como alguns edifícios.
Essas características favorecem a implantação
dos reservatórios de lote e telhados verdes, em
detrimento de trincheiras ou poços de infiltração,
por exemplo.
Os telhados verdes são um tipo de técnica compensatória que atua retardando o escoamento das
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2.3 O modelo hidrológico e hidráulico

águas pluviais, por meio da vegetação e da percolação da água em seu substrato (TASSI, 2002).
Dessa forma, é possível reduzir o pico de vazão direcionada aos sistemas de drenagem urbana.

Para a modelagem hidrológica e hidráulica da bacia do Córrego Engenho Nogueira utilizou-se o
software Storm Water Management Model - SWMM,
cuja função principal é simular o escoamento de
águas de chuva em ambientes urbanos atentando-se para o dimensionamento do sistema de
drenagem e para aspectos de qualidade da água
(ROSSMAN, 2015). Foi escolhido por ser um software livre e de código aberto, bem documentado
e referenciado na literatura internacional e nacional, com exemplos de aplicação no Brasil (SIQUEIRA, MOURA, SILVA, 2019; SILVA et al., 2016; SILVA
et al., 2019). Além disso, ele apresenta um menu
específico para a inserção de técnicas compensatórias na bacia hidrográfica.

De acordo com Tomaz (2009), os telhados verdes
geralmente são aplicados em inclinações até 5º,
podendo chegar a 20º. Eles podem ser extensivos, com vegetação de menor porte e menor sobrecarga estrutural, ou intensivos, com espécies
vegetais de maior porte e maior sobrecarga.
Já os reservatórios de lote não apresentam substrato vegetal e atuam a partir da retenção do
escoamento das águas pluviais. Segundo Tassi
(2002), esses reservatórios procuram restituir a
capacidade de armazenamento natural perdida
com a urbanização, amenizando o pico do hidrograma efluente do lote. Segundo a autora, um
cuidado que se deve ter ao adotar essa técnica
compensatória em uma bacia é simular e planejar
corretamente durante a fase de projeto, para que
o resultado não seja o inverso do esperado: o aumento do pico de vazão justamente pela chegada
simultânea de diversos hidrogramas atrasados no
exutório da bacia.

O presente trabalho foi realizado a partir de um
modelo da bacia do Engenho Nogueira já construído e calibrado, utilizado em estudo anterior.
No SWMM, a bacia hidrográfica é dividida em
sub-bacias. O usuário é responsável por fazer
essa divisão, delimitando sub-bacias com características similares de declividade, uso, ocupação
e tipo de solo. A divisão adotada no estudo está
apresentada na Fig. 2.

Exutório
15
13

14
11
Bacia de Detenção
12
10
8

6

7

3
1

9

2

4

5

Figura 2 – Divisão da bacia do Engenho Nogueira em sub-bacias, modeladas para o software SWMM.
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No modelo aqui empregado, o cálculo da chuva
efetiva em cada sub-bacia foi realizado por meio
do método do Número da Curva - Curve Number
(CN) do Soil Conservation Service, atual Natural
Resources Conservation Services (NRCS, 2004).
Em relação ao escoamento na superfície da subbacia, o SWMM considera um modelo de reservatório não linear e a propagação do escoamento
nos condutos é realizada por meio das equações
de Saint-Venant 1-D (ROSSMAN, 2015).
As técnicas compensatórias modeladas no
SWMM incluem células de bio-retenção, jardins
de chuva, telhados verdes, trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis, reservatórios de
lote e valas vegetadas. Elas são constituídas por
um conjunto de camadas sobrepostas verticalmente, as quais variam de acordo com a técnica.
Os telhados verdes, por exemplo, são compostos
por uma camada superficial, camada de solo e
camada drenante. Os reservatórios de lote por
sua vez, possuem apenas camada superficial e a
camada drenante.
O escoamento superficial que chega até a camada superficial das técnicas pode (i) infiltrar por
todas as camadas até o solo, (ii) infiltrar e ser direcionado para um dreno de fundo, (iii) infiltrar e
evaporar ou, ainda, (iv) continuar como um escoamento superficial, quando as camadas não forem

mais capazes de absorver o fluxo. A modelagem
das técnicas ocorre a partir da solução da equação da continuidade, dada pela diferença entre as
vazões de entrada e saída em cada camada, em
um dado intervalo de tempo. Mais detalhes sobre
a simulação dessas técnicas no SWMM podem ser
encontrados em Rossman (2016).

2.4 Simulação das técnicas
compensatórias adotadas
Uma vez escolhidas as técnicas compensatórias
a serem inseridas em cada sub-bacia e simuladas
no modelo do SWMM, foi necessário definir as propriedades de suas camadas. Para os telhados verdes, esses valores estão apresentados na Tabela 1
e, para os reservatórios de lote, na Tabela 2.
Para os telhados verdes foi adotado solo do tipo
franco-arenoso, que apresenta alta permeabilidade devido à fração areia e é adequado ao
desenvolvimento de espécies vegetais (ROSSMAN, 2015).
Os reservatórios de lote foram implantados em
dois tamanhos: 1,08 m³ para lotes de até 360 m²
e 3,60 m³ para lotes com área superior a essa, de
acordo com os cálculos apresentados no estudo
de Drumond, Coelho e Moura (2011).

Tabela 1 – Parâmetros dos telhados verdes inseridos no SWMM
Camada
Superfície
Solo
Drenagem

Parâmetro [unidade]
Profundidade de armazenamento acima do nível do solo [mm]
Rugosidade superficial [adimensional]
Declividade superficial [%]
Espessura da camada [mm]
Espessura da camada [mm]

Valor
100
0,035
8,75
100
70

Tabela 2: Parâmetros dos reservatórios de lote inseridos no SWMM
Camada

Parâmetro [unidade]

Armazenamento
Dreno
de fundo

Altura [mm]
Coeficiente de descarga unitário, C
[adimensional]

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 35-49 | Ed. Esp. Nov. 2020

Valor p/ reserv. de
1,08 m³
1140

Valor p/ reserv. de
3,60 m³
1590

1,45

1,22
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Para cálculo do coeficiente de descarga unitário
C utilizou-se a Eq. 1 (ROSSMAN, 2016):

𝑞𝑞 = 𝐶𝐶(ℎ)( (1)

onde: q = vazão de saída escoada pelo dreno, por
área, em [mm/h]; C = coeficiente de descarga
unitário, adimensional; h = carga hidráulica sobre o dreno, em mm; n = expoente de descarga,
igual a 0,5 considerando funcionamento como
orifício, adimensional.
Nesse sentido, é necessário definir a vazão
efluente desejada; no presente estudo foi adotada uma igual à vazão de pico efluente do lote
considerando a situação de pré-urbanização.
Essa vazão foi calculada por meio do método racional, de acordo com o que preconiza a Prefeitura de Belo Horizonte para os projetos de drenagem urbana (SUDECAP, 2004) e conforme a Eq. 2:

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶% 𝑥𝑥 𝐼𝐼(2)

onde: Q = vazão efluente do lote, em mm/h; Ce =
coeficiente de escoamento superficial; I = intensidade da chuva de projeto, em mm/h.
Segundo Ramos (1998) apud Drumond, Coelho e
Moura (2011), o coeficiente de escoamento superficial adotado em Belo Horizonte para solo
em condição natural deve ser igual a 0,25. Quanto à intensidade da precipitação, a “Instrução
técnica para elaboração de estudos e projetos de
drenagem urbana do município de Belo Horizonte” (SUDECAP, 2004) recomenda o uso de valores
de precipitação correspondentes a 10 anos de
tempo de retorno (TR) e duração de 10 minutos.
Esse valor corresponde a 195 mm/h, conforme a
equação de chuvas intensas definida por Pinheiro e Naghettini (1998) para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dessa forma, a vazão
máxima efluente do lote, calculada pela Eq. 2, foi
de 48,78 mm/h.
40

A partir dessa vazão e conhecendo-se a altura do
reservatório foi possível calcular, com a Eq. 1, o
valor do coeficiente de descarga unitário para os
reservatórios de lote de 1,08 m³ e 3,60 m³, apresentados na Tabela 2.
Com relação à simulação, sua duração total foi de
36 horas, com passo de tempo de 30 segundos
para os cálculos e os resultados sendo reportados
a cada minuto. Os eventos chuvosos avaliados tiveram início junto com a simulação e foram discretizados também em intervalos de 1 minuto.

2.5 Construção dos cenários com
técnicas compensatórias
Nessa etapa definiu-se a abrangência da implantação das técnicas compensatórias na área
de estudo. Em outras palavras, definiu-se qual a
porcentagem da área das sub-bacias seria tratada pelas técnicas compensatórias. Para tanto,
foram construídos três cenários de análise com
base na inspeção visual de imagens de satélite da
área de estudo:
• Cenário C100: todas as edificações com telhados em telha cerâmica instalariam reservatórios
de lote para captação de 100% da água da chuva
que cai no telhado, e todas as edificações com
telhados planos (inclinação inferior a 20°) e em
material distinto de cerâmica instalariam telhados verdes em 100% da área do telhado;
• Cenário C50: 50% das edificações com telhados em telha cerâmica instalariam reservatórios
de lote para captação de 100% da água da chuva
que cai no telhado, e 50% das edificações com
telhados planos (inclinação inferior a 20°) e em
material distinto de cerâmica instalariam telhados verdes em 100% da área do telhado;
• Cenário C0: corresponde à bacia em suas condições atuais e foi utilizado para comparação com os
resultados encontrados nos cenários C100 e C50.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 35-49 | Ed. Esp. Nov. 2020
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Já o cálculo da área de telhados planos e inclinados em cada sub-bacia foi feito com o auxílio de
imagens de satélite do dia 15 de maio de 2018
obtidas por meio do software Google Earth Pro
(versão 7.3.2.5776, Google). Para cada sub-bacia, identificou-se uma área representativa em
termos dos tipos de telhados existentes. Essa
área representativa abrangeu ao menos 5%

da área total da sub-bacia e foi utilizada para
quantificação de (i) telhados inclinados com telhas cerâmicas separados entre lotes maiores e
menores que 360 m² e; (ii) telhados planos. Os
resultados obtidos para a área representativa
foram extrapolados para toda a área da sub-bacia. Esses resultados podem ser observados na
Tabela 3.

Tabela 3 – Áreas de telhados planos e inclinados para todas as sub-bacias.
Id. da sub-bacia

Área da sub-bacia (m²)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

202.500
185.800
201.600
121.900
637.100
380.500
219.300
221.200
545.700
189.800
3.255.500
1.256.600
642.100
1.018.600
959.700
10.037.900

Área total de telhados
inclinados – lote ≤ 360
m² (m²)
2.935
23.741
49.459
7.131
24.011
11.635
13.008
143.892
47.686
323.499

A área total de telhados que podem ser tratados
por técnicas compensatórias corresponde a 33%
da área impermeável da bacia. Desse valor, 63%
será tratado por telhados verdes e 37% por reservatórios de lote, no cenário C100.

Área total de telhados
inclinados – lote > 360
m² (m²)
5.994
8.690
10.335
88.933
11.853
1.290
44.975
64.974
6.356
107.404
77.067
130.963
558.834

Área total de telhados
planos (m²)
34.407
48.025
35.757
33.893
107.794
141.879
24.281
12.593
126.007
26.066
127.732
432.880
55.702
152.553
153.274
1.512.844

zados segundo a curva de 50% de probabilidade
do método de Huff.

Por fim, foi feita a definição das chuvas de projeto a serem modeladas, a partir da análise do
cenário C0. Para esse cenário, foram simuladas
chuvas considerando os tempos de retorno de
10 e 50 anos, com durações entre 10 minutos e
24 horas. Os valores das intensidades da precipitação foram calculados segundo o trabalho de
Pinheiro e Naghettini (1998) e, assim como feito
por esses autores para Belo Horizonte, discreti-

Os hietogramas de projeto obtidos foram usados
para a simulação do cenário C0 no SWMM. A partir dessa simulação foi identificada a chuva de
duração crítica para cada tempo de retorno (10 e
50 anos), cujas intensidades estão apresentadas
na Tabela 4. A chuva de duração crítica foi aquela
que produziu a maior vazão de pico no exutório
da bacia no cenário C0 (VERSINI et. al., 2015).
Além disso, incluiu-se também a chuva de duração de 10 minutos por ser essa a recomendada
pela SUDECAP (2004) em projetos de dispositivos de drenagem urbana.
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Tabela 4 – Intensidades de precipitação definidas para
modelagem a partir do cenário C0.
Duração
10 min
1h
2h

Tabela 5 – Altura de água retida nos telhados verdes
nos cenários C100 e C50 ao final da simulação.

Intensidade (mm/h)
TR = 10 anos
195,12
55,74
-

TR 10
10 min
32,7

TR = 50 anos
244,72
42,87

3 RESULTADOS
3.1 Avaliação do desempenho das técnicas
compensatórias
A título de ilustração, as Figs. 3 e 4 apresentam o
balanço hídrico representativo dos telhados verdes
da sub-bacia 1 para o tempo de retorno de 50 anos
e duração de, respectivamente, 10 minutos e 2 horas. Resultados similares foram obtidos para as demais sub-bacias e demais cenários de simulação.
Em nenhum dos cenários simulados ocorreu geração de escoamento superficial sobre os telhados verdes. A vazão máxima drenada por eles foi
de 10,92 mm/h em todos os cenários. Isso significa liberar uma vazão correspondente a 4,5% da
precipitação de maior intensidade (10 minutos
para TR de 50 anos) e a 25,5% da chuva de menor
intensidade (2 horas e TR de 50 anos). A Tabela 5
apresenta a altura de água retida pelos telhados
verdes ao final da simulação.

Altura retida (mm)
TR 10
TR 50
1h
10 min
33,0
32,8

TR 50
2h
33,2

Conclui-se que o dimensionamento dos telhados
verdes garantiu volume de armazenamento suficiente para as precipitações de projeto simuladas, possibilitando o amortecimento das vazões
geradas nos lotes.
A Fig. 5 apresenta o balanço hídrico representativo dos reservatórios de lote com volume de 3,6 m3
na sub-bacia 1. Resultados similares foram obtidos
para os reservatórios de volume 1,08 m3, nas demais sub-bacias e demais cenários de simulação.
Para todas as precipitações de projeto avaliadas,
em ambos cenários C100 e C50, ocorreu extravasamento dos reservatórios de lote, os quais pouco tempo após o início do evento chuvoso atingiram sua capacidade máxima de armazenamento.
A partir do momento em que o extravasamento
ocorre, toda a vazão de entrada transforma-se
em escoamento superficial. Dessa forma, percebe-se que os reservatórios de lote não apresentaram volume suficiente para garantir o amortecimento das vazões geradas nos lotes.

Telhado Verde - SB1 - C100 - TR50 - 10 min
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Figura 3 – Hidrograma representativo dos telhados verdes na sub-bacia 1, considerando cenário C100 e precipitação
com tempo de retorno de 50 anos e duração de 10 minutos.
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Telhado Verde - SB1 - C100 - TR50 - 2 h
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Figura 4 – Hidrograma representativo dos telhados verdes na sub-bacia 1, considerando cenário C100 e precipitação
com tempo de retorno de 50 anos e duração de 2 horas.
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Figura 5 – Hidrograma representativo dos reservatórios de lote de 3,60 m³ na sub-bacia 1 considerando cenário C100
e precipitação com tempo de retorno de 10 anos e duração de 10 minutos.

3.2 Impacto das técnicas compensatórias no
escoamento superficial na bacia
A Tabela 6 apresenta os valores de escoamento
superficial total na bacia do Córrego Engenho
Nogueira para todos os cenários e precipitações
avaliados. Nota-se que em todos eles houve redução na altura do escoamento superficial de
8,9% a 22,3% em relação ao cenário de referência C0. Isso se deve à retenção da precipitação
nos telhados verdes e ao armazenamento da pre-

cipitação nos reservatórios de lote, os quais ao
final da simulação ainda armazenam uma lâmina
d'água. Essas técnicas evitam que parte da chuva que cai sobre os telhados se transforme direta e imediatamente em escoamento superficial.
Os telhados verdes retêm parte da chuva em sua
vegetação e solo, enquanto os reservatórios de
lote captam e armazenam parte da precipitação,
liberando-a posteriormente para o sistema de
drenagem (caso não haja extravasamento).
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Tabela 6 – Escoamento superficial na bacia do Córrego Engenho Nogueira. ΔC0-C50 e ΔC0-C100 representam a variação
percentual do escoamento superficial, respectivamente, nos cenários C50 e C100 em relação ao cenário
Precipitação
(mm)
TR 10 - 10min
TR 10 - 1h
TR 50 - 10min
TR 50 - 2h

Escoamento superficial total na bacia (mm)
C100
C50
ΔC0-C50
22,75
11,2%
19,91
42,86
9,7%
38,26
29,08
10,7%
25,62
70,49
8,9%
63,63

C0
25,61
47,47
32,57
77,37

32,5
55,7
40,8
85,7

3.3 Impacto das técnicas compensatórias na
vazão e no tempo de pico no exutório da bacia

ΔC0-C100
22,3%
19,4%
21,3%
17,8%

Os resultados encontrados no exutório da bacia
para todos os cenários e precipitações avaliados
estão resumidos na Tabela 7, e a Fig. 6 representa
o hidrograma no exutório da bacia para a precipitação de duração de 1 h e tempo de retorno de
10 anos.

torno de 50 anos) e 4,1% de redução (precipitação de 10 min e tempo de retorno de 10 anos),
valores inferiores ao cenário C100. Essa situação
é coerente, uma vez que, no cenário C100, a área
da bacia tratada por meio de técnicas compensatórias é maior do que no cenário C50, o que
reduz o escoamento superficial e a vazão de pico
no exutório.

Ao avaliar os resultados no exutório da bacia nota-se que, para o cenário C100, as reduções na
vazão de pico variam entre 0,1% (para a precipitação de 2 h e tempo de retorno de 50 anos)
e 11,6% (para a precipitação de 10 min e tempo
de retorno de 10 anos), em comparação com o
cenário base (C0). Já para o cenário C50, as variações na vazão de pico ocorrem entre 1,1% de
aumento (precipitação de 10 min e tempo de re-

Destaca-se, entretanto, que para as precipitações de tempo de retorno de 50 anos no cenário
C50 houve um pequeno aumento da vazão de
pico quando comparado ao cenário C0. Já com
relação aos tempos de pico não houve alteração
significativa entre os cenários avaliados, de forma que os picos de vazão no exutório aconteceram praticamente no mesmo instante (variações
máximas de 4 minutos).

Tabela 7 – Vazão de pico e tempo de pico dos cenários C0, C50 e C100 no ponto exutório da bacia do Engenho Nogueira.
ΔQmax C0-C50 e ΔQmax C0-C100 representam a variação percentual do escoamento superficial, respectivamente,
nos cenários C50 e C100 em relação ao cenário C0.
C0

TR10 – 10 min
TR10 – 1 h
TR50 – 10 min
TR50 – 2 h

44

Qmax
(m³/s)
40,61
52,33
48,70
55,85

Tpico
(min)
14
43
13
59

Qmax
(m³/s)
38,94
50,36
49,25
56,37

C50
ΔQmax
C0-C50
4,1%
3,8%
-1,1%
-0,9%

Tpico
(min)
14
39
12
61

Qmax
(m³/s)
35,88
48,40
43,45
55,79

C100
ΔQmax
C0-C100
11,6%
7,5%
10,8%
0,1%

Tpico
(min)
15
39
14
63
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TR - 10 anos, duração da precipitação = 1 h
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Figura 6 – Hidrograma no ponto exutório da bacia do Engenho Nogueira, considerando TR
de 10 anos e precipitação de 1 hora.

A explicação para esses dois fenômenos pode
estar relacionada ao desempenho das técnicas compensatórias, mais especificamente aos
reservatórios de lote. Conforme explicado no
item 3.1, esses reservatórios não estão atuando efetivamente para a redução e o amortecimento das vazões escoadas. Mas eles podem
estar contribuindo para que mais vazão chegue
ao exutório simultaneamente a partir do atraso
nos hidrogramas de algumas sub-bacias, causando o aumento na vazão de pico verificado no
cenário C50.

Em relação à redução da vazão de pico no exutório da bacia, os valores encontrados neste estudo foram inferiores a outros estudos similares
realizados. Fernandes (2018) encontrou reduções de 65% a 70% na vazão de pico da bacia
Córrego Flor d’água, próxima à do Engenho Nogueira, simulando a implantação de telhados
verdes, reservatórios de lote e jardins de chuva.
A discrepância nos resultados encontrados pode
ser justificada pelo uso dos jardins de chuva na
simulação de Fernandes (2018), o que possibilitaria o tratamento de uma maior área da bacia.

Em relação à redução do escoamento superficial
na bacia, o trabalho de Versini et. al. (2015), que
simulou a implantação de telhados verdes em
uma bacia urbana em Paris, encontrou valores
similares àqueles aqui reportados (entre 9,7% e
22,3%). No estudo francês, cerca de 29% da área
total da bacia foi coberta apenas por telhados
verdes, o que reduziu o escoamento superficial
em 14%.

Já Rosa (2017) obteve reduções de 60% (no melhor cenário) e 30% (em um cenário mediano) na
vazão de pico do exutório, ao avaliar a implantação de telhados verdes, reservatórios de lote,
trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis e desconexão de telhados na bacia do Córrego Leitão, em Belo Horizonte. Nesse caso, a
diferença com relação aos resultados da bacia
do Engenho Nogueira pode estar relacionada à
maior variedade de técnicas utilizadas na bacia
do Leitão (não apenas de controle na fonte), bem
como à porcentagem da bacia tratada por técnicas compensatórias: Rosa (2017) tratou cerca
de 69% da área impermeável, enquanto na bacia
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do Engenho Nogueira tratou-se cerca de 33% no
melhor cenário (C100).
É válido notar ainda que em alguns cenários simulados no presente estudo as reduções nas
vazões de pico decorrentes da implantação de
técnicas compensatórias na bacia são de pequena magnitude (inferior a 5%) frente às incertezas
que são inerentes ao processo de modelagem.
Comparando as alterações na vazão de pico no
exutório e no escoamento superficial da bacia
percebe-se que a redução do segundo é mais
expressiva que a do primeiro. Isso pode ser explicado pela existência da bacia de detenção na
porção média da bacia do Engenho Nogueira: ela
amortece as vazões provenientes da porção de
montante em todos os cenários, o que pode minimizar o impacto das técnicas compensatórias
na redução da vazão de pico no exutório para os
cenários C50 e C100. Outra possibilidade seria a
operação insatisfatória dos reservatórios de lote,
que contribuem pouco ou nada para a redução da
vazão de pico ao fazer com que múltiplos hidrogramas cheguem ao exutório simultaneamente.
Entretanto, considerando a duração da simulação realizada nesse estudo, eles contribuem para
a redução do escoamento superficial.
4.2 Implementação de técnicas compensatórias
no município de Belo Horizonte
Em uma revisão bibliográfica sobre o desempenho e a implementação de técnicas compensatórias, Eckart, McPhee e Bolisetti (2017) destacaram o fato de que vários estudos consideram
que a falta de políticas públicas visando à regulação das técnicas compensatórias é uma limitação para sua disseminação.
Em Belo Horizonte, a política municipal de saneamento foi instituída a partir da Lei 8260/01
(BELO HORIZONTE, 2001) que, em seu texto, valoriza a integração dos canais fluviais à paisagem urbana, bem como a minimização de inter46

venções urbanas que levem à expansão de áreas
impermeáveis. Essas observações se mostram
favoráveis à implantação de técnicas compensatórias no âmbito da drenagem urbana. Entretanto, não existem instrumentos complementares à
lei detalhando como a transição de abordagens
tradicionais para abordagens alternativas poderia ser implementada.
A iniciativa municipal que se mostrou mais favorável às abordagens compensatórias em drenagem urbana foi o Programa Drenurbs, cujo
objetivo principal é reverter a tendência de
canalização dos rios de Belo Horizonte (BELO
HORIZONTE, 2016). Apesar de focar mais especificamente na revitalização dos cursos d’água
da cidade, existe o reconhecimento por parte
do Programa de que “medidas que visem o aumento da permeabilidade do solo, da retenção e
do retardamento dos escoamentos superficiais
podem aliviar as vazões afluentes aos fundos de
vale e calhas dos córregos”. Ou seja, a importância da adoção de técnicas compensatórias
para a suficiência e bom funcionamento do sistema de drenagem urbana é reconhecida, mas
não é explicitada.
A única legislação de Belo Horizonte que efetivamente menciona uma das técnicas compensatórias (os reservatórios de lote) é a Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS
(BELO HORIZONTE, 1996). Nessa lei, os reservatórios são indicados como uma possibilidade
para aquelas edificações que impermeabilizem
100% do lote: para compensar o desrespeito à
taxa mínima de permeabilidade, o dono do lote
tem a opção de construir uma “caixa de captação e drenagem que retarde o lançamento das
águas pluviais”, capaz de reter 30 litros de água
por metro quadrado impermeabilizado acima
do permitido.
Avaliando os resultados desse trabalho e do estudo realizado por Drumond, Coelho e Moura
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(2011), conclui-se que o volume de reservatório
de lote especificado pela legislação municipal
não é suficiente para armazenar e retardar o lançamento das águas de chuva na rede de drenagem urbana.

mentados para permitir o controle do escoa-

Já em relação ao cenário legislativo municipal sobre técnicas compensatórias, é possível perceber
que Belo Horizonte praticamente não incentiva
sua implantação, não apresenta os tipos de técnicas compensatórias existentes ao contribuinte
e, portanto, não faz muitas exigências com relação a soluções complementares/alternativas de
drenagem. Portanto, há uma oportunidade de
evolução da legislação de Belo Horizonte em direção ao maior incentivo de aplicação de técnicas compensatórias de drenagem urbana.

Outra possibilidade para justificar os resultados

mento superficial na fonte. Seria interessante
também que a legislação exigisse a instalação de
reservatórios de lote em mais situações além da
prevista atualmente.

apresentados no exutório da bacia seria a porcentagem da área impermeável tratada: no melhor cenário, foi tratada 33% da área impermeável da bacia com reservatórios de lote e telhados
verdes. Diante disso, seria interessante realizar
novo estudo, considerando volumes de reservatório maiores e aumentando a porcentagem
de área impermeável tratada da bacia, inclusive
acrescentando outras técnicas compensatórias.
É interessante observar que a aplicação de téc-

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A partir da análise dos resultados da modelagem de telhados verdes e reservatórios de lote
na bacia do córrego Engenho Nogueira foi possível perceber que as técnicas compensatórias
implantadas contribuíram para a redução de até
11,6% da vazão de pico no exutório da bacia,
bem como para a redução de até 22,3% no escoamento superficial gerado. Esses dois valores
correspondem a chuvas com tempo de retorno
igual a 10 anos e duração de 10 minutos. Para
chuvas mais intensas, que apresentam maior
potencial causador de enchentes, o escoamento superficial da bacia foi reduzido entre 8,9% e
19,4%. Entretanto, a vazão de pico no exutório
praticamente não apresentou redução para chuvas com TR de 50 anos e duração de 2 horas.
A pequena redução nas vazões de pico no exutório está relacionada ao pequeno volume de
armazenamento dos reservatórios de lote, uma
vez que ocorreu extravasamento da maior parte desse volume. Nesse sentido, conclui-se que
os volumes de reservatório determinados pela
legislação municipal devem ser revisados e auRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 35-49 | Ed. Esp. Nov. 2020

nicas de controle na fonte realmente apresenta
potencial para reduzir inundações urbanas, sem
a necessidade de obras no sistema de drenagem existente. Mesmo com os pontos de melhoria apontados neste trabalho, ainda foi possível
identificar benefícios para a bacia analisada, especialmente em termos do escoamento superficial gerado.
Para continuidade e aprofundamento desse estudo, além dos pontos já mencionados recomenda-se a utilização de ferramentas computacionais em um ambiente georreferenciado para
identificação mais acurada das áreas de telhados
planos e inclinados na bacia. Também sugere-se
realizar a simulação utilizando registros de eventos de chuva reais na região.
Destaca-se, por fim, a importância de se estudar
e entender a aplicação de técnicas compensatórias considerando todo o contexto do local de
implantação (características da bacia hidrográfica, precipitação, legislação etc.), pois especificidades locais podem interferir nos resultados de
forma imprevista.
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Resumo
O artigo propõe um método participativo, baseado em técnicas acadêmicas ágeis e de fácil aplicação, para
auxiliar na elaboração de critérios de investimentos no âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Possui
bases conceituais e metodológicas advindas da disciplina de Gestão de Recursos Hídricos e da Metodologia
de Apoio Multicritério à Decisão. O objetivo geral é contribuir com a melhoria do processo de seleção de
programas, projetos, serviços e obras (empreendimentos) financiados pelos fundos estaduais de recursos
hídricos, por meio dos comitês de bacias. Dentre os principais resultados obtidos, o método mostrou-se capaz de recomendar os empreendimentos alinhados com os valores considerados importantes pelos decisores
representativos de uma região hidrográfica e, sobretudo, mostrou-se válido e flexível para ser replicável nos
comitês de bacias brasileiros.
Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos. Apoio Multicritério à Decisão. Decisores.
Abstract
The article proposes a participative method, based on agile and easy application academic techniques, in order to
support the investment criteria development regarding the River Basin Committees. Concepts and methodologies
are originated from Water Resources Management and Multi-Criteria Decision Aiding respectively. The general aim
is to contribute with the basin committee selection improvement, considering the programs, projects, services and
works (enterprises) financed by water resources estate funds. Among the main results, the method was able to recommend the enterprises aligned with the key values for the hydrographic region representative decision makers,
and above all, it was valid and flexible to be replicable in the Brazilian basin committees.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o gerenciamento de recursos hídricos
é realizado principalmente por meio dos Comitês
de Bacias Hidrográficas (CBH), órgãos colegiados,
estratégicos, democráticos, participativos, de
atuação descentralizada e compostos por representantes de diferentes segmentos de uma bacia.
Nesses órgãos, ocorre a articulação entre poder
público, usuários e sociedade civil, visando, entre
outras atividades, formular os planos de bacias e
indicar programas e projetos para preservar e recuperar os recursos hídricos (ANA, 2009).
Os planos de recursos hídricos são desenvolvidos
nas esferas nacional, estadual e de bacia hidrográfica. Enquanto o Plano Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) estabelece um conjunto de macrodiretrizes, que se desdobram em programas
de âmbito nacional, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) estabelecem diretrizes
na esfera estadual. Por exemplo, o PERH de São
Paulo definiu 08 Programas de Duração Continuada (PDCs), que englobam os principais temas
abordados e financiados para a gestão, recuperação e proteção das bacias hidrográficas. (COFEHIDRO, 2015). São eles:
PDC 01. Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH);
PDC 02. Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH);
PDC 03. Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ);
PDC 04. Proteção dos Corpos d’Água
(PCA);
PDC 05. Gestão da Demanda de Água
(GDA);
PDC 06. Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH);
PDC 07. Eventos Hidrológicos Extremos
(EHE); e
PDC 08. Capacitação e Comunicação Social (CCS). (Deliberação CRH nº 190 de
14/12/2016).
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Já os Planos de Bacias Hidrográficas (PBHs) são
instrumentos de gestão responsáveis por, dentre
outros temas, orientar por meio de um programa
detalhado de investimentos quais são os projetos, serviços e obras necessários à bacia ou às
sub-bacias hidrográficas.
Os recursos financeiros previstos nos PBHs são
oriundos principalmente da Cobrança pelo Uso
de Recursos Hídricos, e também da compensação financeira paga pela União aos Estados, em
decorrência de inundações de áreas por reservatórios, para geração de energia hidroelétrica.
Os recursos da cobrança e uma parcela da compensação financeira são direcionados aos fundos estaduais de recursos hídricos. Fundos esses
que ganharam significância e se multiplicam
pelo país, à medida que ocorre a implementação
da cobrança pelo uso da água. Contudo, ainda
não possuem capacidade para financiar todos
os investimentos previstos nos planos de bacias.
Logo, a priorização dos investimentos se faz necessária e é uma realidade.
Por conseguinte, os comitês são os órgãos, no
âmbito da bacia hidrográfica, que detêm o poder
de decisão (indicação) sobre os empreendimentos que receberão recursos financeiros dos fundos estaduais de recursos hídricos.
O processo de tomada de decisão para alocar
recursos financeiros não é uma tarefa trivial,
sobretudo em um fórum que possui representantes com interesses e aspirações difusas em
torno do tema água. A atividade de estruturar decisões justas, transparentes e de melhor
compromisso, considerando os aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos, entre
outros, sendo muitas vezes esses subjetivos,
é complexa, portanto pode ser estudada sob a
perspectiva do Apoio à Decisão, utilizando uma
metodologia multicritério.
51
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Segundo Roy (1993), o apoio à decisão pode ser definido como uma atividade de alguém que, de maneira científica, busca obter elementos de respostas às
perguntas feitas por atores envolvidos em um processo de tomada de decisão. Conforme Zuffo (2010),
na presença de vários atores, o número de pontos de
vista pode se revelar extremamente grande, tornando-se necessária a seleção de critérios.
Sob a perspectiva de Brandalise (2004), “definitivamente, o julgamento intuitivo é inadequado para
decisões complexas que envolvem o futuro de milhares de vidas”. De acordo com Matzenauer (2003),
“as metodologias mais utilizadas no procedimento
de avaliação de alternativas para o planejamento
de recursos hídricos são oriundas da Pesquisa Operacional Clássica”; contudo, esses métodos não são
capazes de lidar com situações complexas. Nesse
contexto, observa-se um processo de reformulação
dos métodos de avaliação de alternativas e essa
mudança parte da análise tradicional custo-benefício para análise multicriterial.
Tomar decisões complexas é, de modo geral, uma
das mais difíceis tarefas enfrentadas por indivíduos
isolados ou mesmo por grupos. Quase sempre, tais
decisões devem atender a múltiplos objetivos, são
influenciadas por vários critérios, às vezes conflitantes, e sob muitos atributos, e seus impactos
nem sempre podem ser bem identificados, principalmente ao longo do tempo (GOMES e GOMES,
2014). Gomes (2009) cita um exemplo que elucida
o significado de um atributo e de um critério:
“Na escolha entre diversas marcas de um
determinado produto, características
como preço, qualidade, estética e durabilidade, por exemplo, devem ser consideradas pelo consumidor. Essas características
são denominadas atributos. Quando a esses atributos acrescenta-se um mínimo de
informação relativa às preferências desse
consumidor [decisor], eles se convertem
em critérios” (GOMES, 2009, grifo nosso).
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Analogamente, em um CBH, entre as diversas
alternativas de potenciais empreendimentos
a serem financiados, atributos como valor total, tempo de duração e valor da contrapartida,
entre outros, podem ser considerados pelos representantes do comitê. Quando os decisores se
reúnem e entram em um consenso sobre suas
preferências em relação aos atributos, esses se
convertem em critérios. É justamente a conversão em critérios que é o foco deste artigo.
Uma metodologia de Apoio Multicritério à Decisão procura fazer com que o processo seja o mais
neutro, objetivo, válido e transparente possível,
sem pretender indicar aos decisores uma solução
única e verdadeira (GOMES, ARAYA e CARIGNANO, 2011). Dentre as metodologias multicriteriais, destacam-se aquelas que têm por objetivo
aumentar o conhecimento dos decisores (estruturar os problemas) e apoiar a decisão, fornecendo sugestões e contribuições, que possuem como
bases os valores e ensejos dos atores envolvidos.
Nesse sentido, este artigo apresenta o resultado
de uma tese de doutorado que propôs um método participativo para auxiliar na elaboração de
critérios para priorização de investimentos no
âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas. A
pesquisa justifica-se pela importância da realização de investimentos públicos nas bacias hidrográficas brasileiras, sobretudo em função da
crescente implementação da cobrança pelo uso
da água e a tendência de aumento dos recursos
financeiros disponíveis, ainda que escassos.
A pesquisa justifica-se também por sua originalidade e ineditismo, já que pode-se afirmar que
são poucos, mas crescentes, os trabalhos que
relacionam a Gestão de Recursos Hídricos com a
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão, e
que não existem pesquisas que propuseram método aplicado aos CBHs para elaboração de critérios de investimentos.
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2 OBJETIVOS
O objetivo geral é contribuir com a melhoria do
processo de seleção de empreendimentos financiados pelos fundos estaduais de recursos hídricos, por meio dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). Já o objetivo específico concentra-se
em propor método para elaboração de critérios
de investimentos que atendam às necessidades
específicas de cada comitê.

3 METODOLOGIA
Foi realizado diagnóstico dos critérios utilizados
nos 21 Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, no ano de referência de 2017.
Optou-se por não fazer uma avaliação amostral,
mas sim realizar a coleta de informações com
abrangência de todo o Estado. A principal fonte
de informações foi o site do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), que
reúne a maior parte das deliberações dos comitês.
Após análise das deliberações, foi elaborada
uma matriz com os critérios utilizados em cada
comitê, no espaço temporal definido. Esse instrumento possibilitou a avaliação quantitativa e
identificação dos 10 critérios mais utilizados nos
comitês do Estado de São Paulo.
Passada a fase de diagnóstico, o método foi proposto em cinco etapas, prezando sempre pela
principal característica de identificar as necessidades específicas de cada bacia. As bases metodológicas da proposta foram pautadas pelas
obras: Multicriteria methodology for decision aiding, de Roy (1996), e Value-Focused Thinking:
A Path to Creative Decision making, de Keeney
(1992), e principalmente pela “Metodologia para
Estruturação de Problemas e Avaliação Multicritério de Alternativas” do livro Apoio à decisão,
de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), como
também pelos resultados da fase de diagnóstico.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 50-66 | Ed. Esp. Nov. 2020

Por fim, a proposta foi submetida à avaliação de
02 profissionais com experiência prática, superior a 20 anos, em Gestão de Recursos Hídricos e
mais 02 profissionais com experiência acadêmica, superior a 20 anos, na utilização de ferramentas multicritério aplicadas à Gestão de Recursos
Hídricos. A proposta também foi apresentada a
03 Câmaras Técnicas (CT), grupos responsáveis
por elaborar ou atualizar os critérios de investimentos dos comitês. Logo, as opiniões e considerações desses profissionais contribuíram para
refinar e validar a proposta, e o resultado descrito neste artigo já apresenta o método validado.

4 RESULTADOS
O método para elaboração de critérios de investimentos foi descrito em cinco etapas. Prezou-se
pelo uso de técnicas acadêmicas ágeis e de fácil
aplicação e de materiais e equipamentos comumente utilizados em ambientes de trabalho, bem
como pelo uso de softwares livres.
Deve-se ressaltar que os critérios apresentados
como exemplos neste artigo são meramente
ilustrativos. Cada comitê possui necessidades e
realidades diferentes, representantes com pensamentos distintos, momentos históricos desiguais e somente seus decisores representativos
poderão criar critérios considerados legítimos e
aceitos. Ademais, ao aplicar o método, cada comitê obterá resultados distintos, de acordo com
suas necessidades.

4.1 1ª etapa: Identificação do Contexto
Decisório
Objetivo: Definir previamente o facilitador e os
decisores.
Sugere-se que a diretoria do comitê indique um
facilitador, profissional que conduzirá e apoiará
a construção dos critérios. É essencial que o fa53
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cilitador tenha conhecimento tanto do método
como do funcionamento do comitê. Recomenda-se fortemente que esse profissional não seja
representante de nenhum dos segmentos do colegiado, com a finalidade de minimizar possíveis
influências no processo decisório.

1985 e 1996). Ou seja, depois de avaliadas as
propostas de empreendimentos submetidas ao
comitê, tendo como base os critérios de investimentos estabelecidos pelos decisores, as propostas poderão ser hierarquizadas da mais adequada para a menos adequada.

Uma vez indicado o facilitador, esse inicia o trabalho de identificação dos decisores que participarão da construção dos critérios, por meio
do seguinte questionamento: “O comitê possui
Câmara Técnica (CT) ou Grupo de Trabalho (GT)
responsável por elaborar ou atualizar os critérios
de investimentos?”.

A Problemática da Alocação em Categorias, especificamente aquela denominada como Rejeição Absoluta: que consiste no estabelecimento
de regras mínimas pelos decisores, que se não
cumpridas, eliminam as ações do conjunto das
ações viáveis, antes mesmo que a avaliação ocorra (ROY, 1985, 1996 e BANA e COSTA, 1992). Ou
seja, os decisores podem estabelecer que uma
determinada categoria de proposta não será financiada. Caso o comitê receba alguma dessas
propostas, essas serão automaticamente eliminadas, antes mesmo de sua avaliação e não terão
possibilidade de posicionamento no ranking ou
em lista de espera.

Se não, recomenda-se à diretoria do comitê a
criação de CT ou GT, com representações isonômicas e paritárias entre os segmentos que compõem o colegiado. A forma de criação, número de
integrantes, estabelecimento de coordenador e
relator deve estar de acordo com o seu estatuto.
Se sim, recomenda-se verificar se as representações são isonômicas e paritárias. Caso não sejam, sugere-se adequar a proporção de número
de votos entre os segmentos.
Assim, o apoio à decisão será fornecido ao comitê, pela CT ou GT (grupo de decisores representativos), por meio do método proposto, a ser
aplicado pelo facilitador. Segundo Roy (1996), “o
processo de apoio à decisão ocorre sobre o conjunto de ações potenciais, também chamadas de
alternativas”. Entende-se por ações potenciais
as diversas opções de propostas de empreendimentos que um comitê recebe ao abrir uma chamada pública. Portanto, o facilitador deve estar
ciente de que o processo de elaboração de critérios, especificado nesta pesquisa, poderá ter até
dois tipos de problemáticas de referências descritas a seguir:

Por fim, após entrar em contato com os decisores e realizar breve apresentação da proposta de
elaboração dos critérios, sugere-se ao facilitador
propor o agendamento de quatro reuniões com
os membros da CT ou GT, para o desenvolvimento das etapas seguintes.

4.2 2ª etapa: Estruturação do problema e
construção de árvores de Pontos de Vista
Fundamentais (PVFs)
Objetivo: Realizar reunião para estruturar o problema em árvores de Pontos de Vista Fundamentais (PVFs). Materiais necessários: 01 bloco de
notas adesivas grandes, pincéis marcadores (01
para cada decisor), folhas impressas (01 para
cada decisor) e 01 quadro ou lousa.

A Problemática da Ordenação: que consiste em
arranjar as ações levando em conta uma ordem
de preferência decrescente, um ranking (ROY,

A estruturação de problema sugerida se resume
na técnica de brainstorming, orientado pela seguinte questão: “Tendo como base o problema
(elaborar ou atualizar os critérios de investi-
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mentos), quais os critérios você gostaria de levar em consideração?”.

Ao retornarem do intervalo, os decisores serão

Recomenda-se que decisores respondam à questão individualmente e de forma escrita, sendo
que cada critério imaginado deve ser escrito em
uma nota adesiva diferente. Nesse momento, o
pensamento individual é valorizado para captar
o máximo de percepções sobre o mesmo assunto; contudo, nas etapas seguintes o consenso do
grupo será a regra a ser utilizada.

ficações são permitidas, desde que exista o con-

Caso necessário, o facilitador pode incentivar as
respostas, por meio de uma segunda questão,
tal como: “Quais critérios de seleção contribuiriam para diminuir as dificuldades encontradas no processo de escolha das propostas nos
anos anteriores?”.

relacionadas por ligações de influências, desenha-

Depois de aproximadamente 30 minutos de
atividade individual, os decisores entregam
as respostas para o facilitador e partem para
o intervalo da reunião. Durante o intervalo, o
facilitador posicionará no quadro ou lousa as
notas adesivas em estrutura arborescente (hierárquica), se possível com as notas adesivas já
agrupadas em clusters (grupo de respostas com
características comuns). Se necessário, serão
elaboradas duas árvores, uma para a Problemática da Rejeição Absoluta e outra para a Problemática da Ordenação.

Bana e Costa (1992), os PVFs explicitam os va-

convidados a avaliar as árvores. Todas as modisenso do grupo. As respostas parecidas devem
ser unificadas e reescritas pelo facilitador em
uma nova nota adesiva.
Sugere-se que cada cluster seja rotulado com um
nome que represente as características comuns
identificadas e que todas as notas adesivas sejam
das no quadro ou lousa, conforme Figs. 1 e 2.
A partir desse momento, os conteúdos das notas adesivas são designados como candidatos a
Pontos de Vista Fundamentais (PVFs). Segundo
lores que os decisores consideram importantes
naquele contexto, e, ao mesmo tempo, definem
as características das ações que são de interesse.
Espera-se um resultado com uma estrutura
próxima das árvores hipotéticas de candidatos a
PVFs das Figs. 1 e 2. Estas árvores foram criadas
tendo como base o diagnóstico dos 10 critérios
mais utilizados pelos comitês paulistas no ano
de 2017.

Problema

Clusters

Candidatos
a PVFs
Figura 1 – Exemplo de árvore de candidatos a PVFs na Problemática Rejeição Absoluta.
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Figura 2 – Exemplo de árvore de candidatos a PVFs na Problemática da Ordenação.

Na sequência, recomenda-se que os decisores verifiquem se cada um dos candidatos a PVFs, em ambas
as problemáticas de referência possuem as 09 propriedades propostas por Keeney (1992), listadas a se-

guir. Caso uma ou mais propriedades não sejam atendidas, o candidato a PVF deve ser retirado da árvore
(descartado). Caso possua todas as propriedades, o
candidato permanecerá na árvore e se tonará um PVF.

Tabela 1 – 09 propriedades desejáveis dos candidatos a PVFs
1. Essenciais
2. Controláveis
3. Completos
4. Mensuráveis
5. Operacionais
6. Isoláveis
7. Não redundantes
8. Concisos
9. Compreensíveis

Deve levar em conta os aspectos de fundamental importância aos decisores, segundo seus sistemas de valores.
Deve representar um aspecto que seja influenciado apenas pelas ações potenciais.
O conjunto de potenciais critérios deve incluir todos os aspectos considerados fundamentais pelos decisores.
Permite especificar, com a menor ambiguidade possível, a performance (desempenho) das ações potenciais, segundo os
aspectos considerados fundamentais pelos decisores.
Possibilita coletar as informações requeridas sobre a performance (desempenho) das ações potenciais, dentro de tempo
disponível e com em esforço viável.
Permite a análise de um aspecto fundamental de forma independente com relação aos demais aspectos do conjunto.
O conjunto de potenciais critérios não deve levar em conta o mesmo aspecto mais de uma vez.
O número de aspectos considerados pelo conjunto potenciais critérios deve ser o mínimo necessário para modelar de forma
adequada o problema, segundo a visão dos decisores.
Deve ter seu significado claro para os decisores, permitindo a geração e comunicação de ideias.
Fonte: Adaptado de KEENEY, 1992 e ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001.

Sugere-se que o facilitador entregue para cada
decisor uma folha impressa contendo as 09 propriedades desejadas, leia seu conteúdo e em seguida cheque junto aos decisores se os critérios
das duas árvores possuem todas as propriedades.
Um exemplo de árvore de PVFs na Problemática da Ordenação é apresentado na Fig. 3, em
que após checar as 09 propriedades de Keeney
(1992), dos 07 candidatos a PVFs, 03 foram considerados redundantes quanto ao aspecto PDC
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(candidatos a PVFs 1, 2 e 3 da Fig. 2). Para eliminar as redundâncias, foi mantido o PFV mais
abrangente “2. Pontuação maior para propostas
enquadradas em PDCs ou SubPDCs prioritários”
e os outros (1 e 3) foram descartados da árvore.
Já a árvore de PVFs na Problemática da Rejeição Absoluta é a mesma da Fig. 1, pois todos
os candidatos a PVFs possuíam as propriedades desejadas.
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Figura 3 – Exemplo de árvore de PVF na Problemática da Ordenação.

Assim se encerra a primeira reunião com os decisores, reafirmando que os PVFs que compõem
as árvores ainda não são critérios, e somente serão considerados como tal após a definição de
regras para os critérios de rejeição, bem como a
criação de descritores e de funções de valor para
os critérios de avaliação.
Recomenda-se que o facilitador fotografe as árvores, pois para o início da 3ª etapa, essas serão
apresentadas em formato digital. Sugere-se o
uso de um dos seguintes softwares livres Xmind,
MindNode ou Visual Understanding Environment,
para representação gráfica e digital das árvores.

4.3 3º etapa: Construção de critérios
Objetivo: Realizar a segunda reunião para construir os critérios de rejeição e os de avaliação.
Materiais e equipamentos necessários: 01 notebook contendo software para representação gráfica e digital das árvores, 01 projetor, 01 quadro
ou parede para projeção.
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Tendo como base a árvore de PVFs na Problemática da Rejeição Absoluta (Fig. 1), os decisores
serão convidados a revisitá-la, agora em ambiente digital e projetada em quadro ou parede,
com objetivo de valida-lá como adequada. Caso
existam alterações, essas devem ser realizadas
pelo facilitador, por meio do software, após o
consenso do grupo de decisores.
Na sequência, recomenda-se que o facilitador
realize a seguinte questão para cada um dos
PVFs: “Quais serão as regras que, se não cumpridas, eliminarão as propostas de empreendimentos, antes mesmo de sua hierarquização?”.
Durante as respostas orais poderão surgir novos
PVFs, que podem ser inseridos na árvore, após o
consenso do grupo. O facilitador e os decisores
devem atentar para os critérios de exclusão préexistentes, sobretudo as normas situadas em
hierarquia superior às deliberações do comitê,
pois não será possível criar regras menos restritivas do que as regras pré-existentes, apenas
iguais ou mais restritivas.
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Figura 4 – Exemplo de árvore de critérios de rejeição.

Na Problemática da Rejeição Absoluta, uma vez
definidas as regras para cada um dos PVFs, pode-se afirmar que foram construídos os critérios
de rejeição (Fig. 4).
Concluídos os critérios de rejeição, retoma-se a
árvore de PVFs na Problemática da Ordenação
(Fig. 3). Da mesma forma, os decisores serão convidados a revisitar a árvore, agora em ambiente
digital, com objetivo de validá-la como adequada. Caso existam alterações, estas devem ser
realizadas pelo facilitador, após o consenso do
grupo de decisores.
Diferentemente dos critérios de rejeição, os PVFs
contidos na Problemática Ordenação apenas serão considerados critérios de avaliação depois
de definidos seus descritores e suas funções de
valor associadas. Segundo Ensslin, Montibeller e
Noronha (2001, grifo nosso):
Os descritores fornecem um melhor entendimento daquilo que representa a
preocupação dos decisores em mensurar
uma dimensão do contexto decisório. Já a
função de valor proverá as informações
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relativas às diferenças de atratividade entre os níveis do descritor.
Os descritores foram conceituados por Keeney
(1992) como “o grau ao qual um objetivo alcançado é medido”. Bana e Costa (1992, et al.,
1999) conceituou um descritor como um conjunto de níveis de impacto que servem como
base para descrever as performances plausíveis
das ações potenciais. Este último conceito é utilizado neste artigo.
Na prática da construção dos descritores, pergunta-se aos decisores, para cada um dos PVFs
“Como avaliar ou como medir esse PVF?”. Ou
“Quais aspectos permitem avaliar esse PVF?”
(Adaptado de KEENEY, 1992 e ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001).
Recomenda-se fortemente que os descritores
tenham como ponto de partida as informações
ou os dados preexistentes e contidos em publicações oficiais, tais como PERH, PBH e Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos. Utilizando esses
dados e informações, os descritores terão grande probabilidade de serem mensuráveis, operacionais e compreensíveis por todos os decisores.
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Obtidas as respostas, denominadas como níveis

É importante ordenar apenas os níveis de im-

de impacto do descritor, essas devem ser orde-

pacto aceitáveis, já que um nível de impacto não

nadas de maneira que o melhor nível de impacto

aceitável é considerado um critério de rejeição, e

deve ser colocado em posição superior e o pior

não de avaliação. A Fig. 5 apresenta os descrito-

nível de impacto aceitável ou admissível deve ser

res e seus níveis de impactos ordenados confor-

disposto em posição inferior (VON WINTERFELDT

me a preferência (sistema de valores) de deciso-

e EDWARDS, 1986).

res hipotéticos.

Figura 5 – Exemplo de descritores e seus níveis de impactos ordenados de forma decrescente

Observa-se que o PDC 08 “Capacitação e comunicação social” não foi considerado como um
nível de impacto aceitável, uma vez que as propostas enquadradas nesse PDC não serão financiadas, conforme o exemplo de árvore de critérios de rejeição (Fig. 4).
Os níveis de impacto de cada descritor devem
ficar em ordem de preferência dos decisores.
Por exemplo, o PDC 03 “Melhoria e Recuperação
da Qualidade das Águas” seria o melhor tipo de

renciamento dos Recursos Hídricos”, seria o pior
nível de impacto ainda aceitável ou admissível.
Estabelecidos todos os descritores, é aconselhável definir em cada um deles dois níveis de
impacto de referência, o Nível Bom e o Nível
Neutro (Fig. 06). (GRECO, 1997; BANA E COSTA e
VANSNICK, 1997, apud ENSSLIN, MONTIBELLER E
NORONHA, 2001). Esses dois níveis serão importantes para a determinação das taxas de substituição, a ser realizada na 4ª etapa deste método.

investimento possível, enquanto o PDC 02 “Ge-

Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha
(2001), os dois níveis de referência (Bom e
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Neutro) podem ser utilizados para reconhecer
claramente os níveis de excelência (acima do
Bom), os níveis satisfatórios (entre o Bom e o

Neutro) e os níveis não satisfatórios (abaixo do
Neutro), mas ainda aceitáveis, conforme a percepção dos decisores.

Figura 6 – Exemplo de descritores e seus níveis de impactos Bom e Neutro

Uma vez definido como avaliar cada PVF por meio
dos descritores, é necessário que os decisores
atribuam valores (se expressem de forma numérica) para cada nível de impacto. A diferença
de atratividade ou de predileção entre os níveis
de impacto de um descritor é representada pela
função de valor.

para melhorar o entendimento sobre o problema.

Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001)
a função de valor é necessária tanto para avaliar
as potenciais ações em cada ponto de vista como

da “Pontuação Direta” ou “Direct Rating”, em
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Conceituam que uma função de valor é “uma ferramenta julgada adequada, pelos decisores, para
auxiliar a articulação de suas preferências [...]”.
Dentre os diversos métodos para determinação
de funções de valor, recomenda-se a utilização
decorrência de sua rapidez e simplicidade. Os
procedimentos são descritos a seguir:
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• Atribuem-se os valores âncoras de 100 e 0,

4.4 4º etapa: Determinação das taxas de substituição

respectivamente, aos níveis de impacto “Bom” e

Objetivo: Realizar a terceira reunião para determinar as taxas de substituição (pesos) dos critérios e subcritérios de avaliação. Materiais e equipamentos necessários: 01 notebook contendo
software para representação digital das árvores e
software para elaboração de gráficos, 01 projetor
e 01 quadro ou parede para projeção.

“Neutro” de cada descritor;
• Em seguida, os decisores serão questionados a
expressar numericamente as diferenças de atratividades dos demais níveis, em relação ao melhor nível.
• Pode-se lançar mão de comparações relativas
para incentivar os decisores a expressar as funções de valor, por meio das seguintes perguntas:
“Se uma proposta enquadrada no PDC 03 tem
um valor de 100 pontos, quantos pontos vale
uma proposta enquadrada no PDC 07?E no PDC
06?”. E assim sucessivamente com todos os níveis de impactos dos descritores.
• O processo se encerra quando os decisores estiverem confortáveis com suas avaliações.
O conjunto de pontuações atribuídas a cada nível de impacto constitui uma função de valor do
descritor, conforme Fig.7.
A partir da construção das funções de valor, os
PVFs da Problemática da Ordenação passam a
ser efetivamente chamados de critérios de avaliação. A próxima etapa proporcionará a avaliação global das propostas de empreendimentos,
considerando todos os critérios de avaliação simultaneamente.
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Com os critérios definidos, é possível avaliar as
propostas em relação a cada um dos atributos
individualmente; contudo, o objetivo principal do
método é a avaliação global, permitindo a comparação e a hierarquização das propostas. Por exemplo, na compra de um veículo, raramente haverá
uma opção que seja melhor em todos os critérios,
pois geralmente um grande benefício implica em
um alto custo e vice-versa. Assim, é necessário
avaliar a compra do carro de maneira agregada e
global. Logo, é necessário determinar um conjunto de parâmetros denominados taxas de substituição ou simplesmente pesos dos critérios.
Sugere-se o uso da técnica Swing Weights para
determinar as taxas de substituição (adaptado
de VON WINTERFELDT e EDWARDS, 1986; ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001 e BANA e
COSTA, 2008). Contudo, antes de iniciar a técnica
recomenda-se identificar os critérios e subcritérios do modelo. Nota-se que nem sempre quando um critério é ramificado, esses se constituem
como subcritérios, mas podem ser critérios condicionais, conforme destacado na Fig. 7.
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Figura 7 – Exemplos de funções de valor e diferenças entre critérios e subcritérios.

Inicia-se a técnica Swing Weights perguntando
aos decisores: “Qual é o critério mais preferível?”, e na sequência “Qual é o segundo critério
preferível?”, e assim sucessivamente, até ordenar todos os critérios em termos de preferência
dos decisores. Ao critério mais preferível atribuem-se 100 pontos; essa pontuação equivale a
um salto entre o nível Neutro e o nível Bom, que
servirá de base para as próximas perguntas.
As próximas perguntas a serem realizadas consistem em: “Quanto valeria o salto do nível Neutro para o nível Bom para o (segundo, terceiro,
quarto, quinto...) critério em relação ao primeiro?” As respostas necessariamente devem ser
números menores ou iguais a 100. É importante
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reafirmar que independentemente de o critério ser o segundo, terceiro, quarto ou quinto, as
magnitudes dos saltos são referenciadas sempre
de acordo com o salto do primeiro critério. No
exemplo da Fig. 8 observa-se que os saltos (80,
50, 40 e 30 pontos) são reescalonados em relação ao salto de 100 pontos, do critério escolhido
como o mais preferível. É possível que todos os
critérios tenham pontuação 100, assim todos os
critérios terão os pesos idênticos.
Recomenda-se que o facilitador utilize software
para elaboração de gráficos, bem como um projetor e um quadro ou parede para projeção, para
ilustrar as diferentes escalas dos critérios, conforme a Fig. 8.
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Figuras 8 – Aplicação do método Swing Weights: pontuação dos critérios

Na sequência, é necessário normalizar os resul-

• w da “Proposta descrita ou priorizada no plano
de bacia”: 50/300 = 0,17 ou 17%;
• w da “Abrangência ou localização da proposta”:
40/300 = 0,13 ou 13%;
• w da “Contrapartida oferecida pelo tomador”:
30/300 = 0,10 ou 10%.

tados, de forma que a soma deles seja igual a 1,
isto é, dividindo os pontos de cada um dos subcritérios (100, 80, 50, 40 e 30) pelo somatório
dos pontos (300). Assim obtêm-se as Taxas de
Substituição dos Critérios (w):

Para encontrar as Taxas de Substituição dos Subcritérios (Objetivos e indicadores), basta repetir a
técnica Swing Weights para os subcritérios e multiplicar a suas Taxas de Substituição (w) pela Taxa
de Substituição do critério hierarquicamente superior, por exemplo, 50% x 27% =13,5%.

• w da “Pontuação maior para propostas enquadradas em PDCs ou SubPDCs prioritários”:
100/300 = 0,33 ou 33%;
• w da “Avaliação qualitativa do conteúdo da proposta”: 80/300 = 0,27 ou 27%;

33%

17%

13,5%

10%

13,5%

13,5%

Figuras 9 – Taxas substituição dos critérios e subcritérios
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Por fim, para avaliar os critérios simultaneamente, sugere-se a adoção de uma função de agregação aditiva, na forma de uma soma ponderada
(Eq. 1 ou 2). Uma forma de agregação elementar, caso os decisores desejarem, é utilizar outros
métodos de agregação (ou métodos multicritérios) apresentados por Fantinatti et al. (2015).
		

n

VG(a) = å
i =1

			
		
v i (a).w i (1)

		ou
VG(a) = v1(a).w1 + v2(a).w2 + v3(a).w3 + ... vn(a).wn (2)

Em que:
VG(a): Valor Global da Proposta a;
v1(a), v2(a), ... vn(a): Pontos da Proposta na Função de Valor dos critérios e subcritérios 1, 2, ...n;
w1, w2, ... wn: Taxas de Substituição (pesos) dos
critérios e subcritérios 1, 2, ...n;
n: número de critérios e subcritérios do modelo.
É importante destacar que, em caso de existência
de subcritérios, a Taxa de Substituição (w) a ser
inserida na fórmula de agregação será a dos sub-

critérios, e não a do critério, conforme demonstram a Fig. 9 e a Tabela 2.

4.5 5º etapa: Apresentação do modelo de
avaliação das propostas
Objetivo: Realizar a quarta reunião para apresentar a ficha de avaliação das propostas. Materiais e equipamentos necessários: 01 notebook
contendo software para visualização de apresentações, 01 projetor, 01 quadro ou parede para
projeção e folhas impressas contendo a ficha de
avaliação (01 para cada decisor).
Uma vez definidos os critérios e os subcritérios,
os descritores, as funções de valor, as taxas de
substituição e a função de agregação, o modelo
multicritério de apoio à decisão estará concluído, podendo ser utilizado para avaliar as propostas encaminhadas aos comitês.
Recomenda-se apresentar o resultado das reuniões de trabalho na forma de uma ficha de avaliação, a qual poderá ser utilizada pelos decisores
no processo de pontuação de propostas de empreendimentos (Tabela 2).

Tabela 2 – Exemplo de ficha para pontuação de propostas
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Razão social ou nome da instituição proponente (tomador): Prefeitura do município XXX
1.2. Título da proposta (empreendimento): Implantação de sistema de alerta de cheias e inundações da Defesa Civil do município XXX.
2. CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO
Sim
2.1. A proposta é enquadrada no PDC 08 (Capacitação e comunicação social)?
2.2. A proposta possui valor total superior a R$ 1.000.000,00?
2.3. A proposta possui valor total inferior a R$ 100.000,00?
2.4. A instituição proponente já foi tomadora de recursos em empreendimentos anteriores? Se não, esse item não se
aplica (pular para o item 2.5.). Se sim, possui alguma inadimplência técnica ou financeira junto ao FEHIDRO?
2.5. Se há alguma marcação SIM, a proposta está automaticamente eliminada.
3. CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Pontos (v)
Pesos (w)
3.1. A proposta é enquadrada no PDC: 03 = 100 pts; 07 = 80 pts, 06 = 75 pts; 04 = 60 pts; 05 = 40
80
0,330
pts; 01 = 10 pts; 02 = 0 pt.
3.2. Avaliação qualitativa do conteúdo da proposta
3.2.1. Os objetivos são: precisos = 100 pts; adequados = 70 pts; genéricos = 20 pts; precários = 0 pt.
70
0,135
3.2.2. Os indicadores são: locais e com histórico = 100 pts; regionais e com histórico = 80; locais e
80
0,135
sem histórico = 25 pts; ainda não utilizados = 0 pt.

Não
x
x
x
x
vxw
26,40
9,45
10,80

continua...
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Tabela 2 – Continuação
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
3. CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
3.3. A proposta é descrita ou priorizada no plano de bacia como: imediata = 100 pts; de curto prazo
= 60 pts; de médio prazo 40 pts; de longo prazo = 0 pt.
3.4. A proposta possui abrangência ou localização: em toda a UGRHI = 100 pts; em uma ou mais
sub-bacias = 75 pts; em um ou mais municípios = 40 pts; em uma ou mais microbacias = 15 pts;
pontual ou local = 0 pts
3.5. Atenção. A instituição proponente (tomador) é concessionária de serviços públicos? Se não,
esse item não se aplica (pular para o item 5.2.). Se sim, o valor da contrapartida oferecida, em
relação ao valor total é: >50% = 125 pts; ≤50 e >40% = 100 pts; ≤40 e >30% = 50 pts; =30% = 0 pt.
3.6. Critério aplicável ao demais proponentes (tomadores). O valor da contrapartida oferecida, em
relação ao valor total é: >30% = 125 pts; ≤30 e >20% = 100 pts; ≤20 e >15% = 75 pts; ≤15 e >12% =
50 pts; ≤12 e >mínima = 25 pts; =mínima = 0 pt.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VG)

Ao avaliar diversos empreendimentos, será possível hierarquizá-los, de acordo com o valor global de
cada proposta, bem como constituir um ranking.
Sugere-se que durante a apresentação da ficha
o facilitador utilize o recurso da projeção, como
também as folhas impressas e, se possível, faça
as principais alterações solicitadas pelos decisores no transcorrer da reunião. Depois de finalizada a reunião, recomenda-se que o facilitador
encaminhe a versão final da ficha para todos os
decisores, bem como para a diretoria do comitê.

5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Ao final da pesquisa, foi proposto um método
participativo, baseado em técnicas acadêmicas
ágeis e de fácil aplicação, para auxiliar na elaboração ou atualização de critérios para priorização de investimentos, no âmbito dos Comitês
de Bacias Hidrográficas. Embora os exemplos
utilizados neste artigo remetam ao Estado de
São Paulo, o método mostrou-se válido, robusto
e flexível para ser replicável em outros comitês
brasileiros. Por conseguinte, considerou-se que
os objetivos propostos no artigo foram alcançados de maneira satisfatória.

Pontos (v)

Pesos (w)

vxw

100

0,170

17,00

40

0,130

5,20

Não se aplica

0,100

0,00

50

0,100

5,00
73,85

tomar decisões, mas sim recomendar aqueles alinhados com os valores do grupo de decisores representativos, por meio de uma ferramenta válida
ao processo de decisão, processo que pressupõe
interações entre os decisores e gera conhecimento ao estruturar os problemas de maneira gráfica.
Pode-se afirmar também que os critérios de investimentos são muito específicos, em função das
necessidades de desenvolvimento de cada região
ou sub-região hidrográfica, e que os representantes dos comitês de bacias são os responsáveis
por indicar os empreendimentos que contemplem
tais necessidades, sempre seguindo as diretrizes
das publicações oficiais do Estado e dos comitês,
tais como Plano Estadual de Recursos Hídricos,
Plano de Bacias e Relatório de Situação. Ademais,
aproxima-se de critérios de investimentos ideais
quando os anseios dos representados são identificados, interpretados e atendidos pelo poder público, de forma dinâmica e contínua.

A finalidade do método proposto não visa indicar
os empreendimentos considerados ótimos, tampouco representar uma realidade objetiva para

Este artigo representa apenas uma pequena parcela de um amplo espectro de estudos possíveis
sobre os critérios de investimentos no âmbito
dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Assim, há
possibilidade de realização de mais estudos que
subsidiem o apoio aos decisores. Como grandes
desafios para pesquisas futuras, almeja-se a
aplicação prática do método em Câmara Técnica
ou Grupo de Trabalho, responsável por elaborar
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ou atualizar os critérios de investimentos de um
comitê de bacia, como também testar a validade e a aplicabilidade do método para elaboração
dos programas de investimentos dos Planos de
Bacias Hidrográficas.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar os impactos que a impermeabilização do solo e o fechamento de canais geram sobre o escoamento das águas pluviais em áreas urbanas. A área de estudo é a bacia de contribuição de um
canal situado em Aracaju-SE. Para realizar a modelagem hidrodinâmica do canal, foi utilizado o software Storm
Water Management Model (SWMM). Foi observado que o fechamento do canal poderá aumentar a velocidade
máxima de escoamento da água (até 51%) e a relação entre a vazão de pico e a vazão de seção cheia (até 49%).
Esses aumentos se tornam ainda mais expressivos para a situação de máximo grau de impermeabilização permitido por lei municipal. Logo, o fechamento de canais, solução muito utilizada atualmente em grandes e médias cidades brasileiras, deve ser analisado de forma criteriosa, levando em conta, principalmente, as possíveis
mudanças de uso e ocupação do solo na bacia de contribuição do canal.
Palavras-chave: Drenagem urbana. Hidráulica de canais. SWMM.
Abstract
The goal of this study was to evaluate the impacts that the waterproofing of the soil and the closing of channels
cause on the flow of rainwater in urban areas. The study area is the contribution basin of a channel located in
Aracaju-SE. To execute the hydrodynamic modeling of a drainage channel located at an urban area of the municipality of Aracaju, the software Storm Water Management Model (SWMM) was used. We observed that the channel
covering can increase the maximum water flow velocity (until 51%) and the relation between the peak flow and the
full-section flow (until 49%). This growth becomes more expressive for the situation of maximum impermeabilization permitted by municipal law. So, cover up channels, solution adopted in large scale nowadays in big and middle
Brazilian cities, must be analyzed carefully, mainly in terms of possible changes in land use and occupation.
Keywords: Urban drainage. Channel hydraulics. SWMM.
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1 INTRODUÇÃO
Drenagem urbana pode ser entendida como um
conjunto de ações e medidas tomadas a fim de minimizar os efeitos causados por inundações. Além
disso, a drenagem urbana também tem como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável e
harmônico do meio urbano (TUCCI, 2002).

Segundo Canholi (2014), existem dois tipos de

No Brasil, assim como em outros países emergentes, na maioria das cidades a drenagem urbana
não foi considerada um fator preponderante em
seu planejamento de urbanização (TUCCI, 2002).
Diante disso, algumas regiões metropolitanas,
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Campinas e Recife sofrem frequentemente com
inundações, o que demonstra a necessidade do
aprofundamento no conhecimento da “fenomenologia climatológica, ambiental, hidrológica e
hidráulica do problema” (CANHOLI, 2014, p.16).
Segundo Tucci (2007), Blumenau, município de
Santa Catarina, também sofre com inundações
desde 1852. Em 1983, a cidade, que já se encontrava bem desenvolvida, passou por uma inundação que acarretou um prejuízo de cerca de 8% do
PIB de Santa Catarina.

duzir os problemas ocasionados por enchentes

Nos países mais desenvolvidos, a abordagem da
drenagem urbana já está voltada à qualidade da
água coletada, entretanto, no Brasil, a maior preocupação ainda está ligada ao controle quantitativo das enchentes (CANHOLI, 2014). Há também
como fator agravante a carência no saneamento
básico, que acarreta uma transformação dos córregos urbanos em esgotos a céu aberto por conta
de lançamentos clandestinos de efluentes. Consequentemente, são gerados danos tanto materiais como humanos, pois tornam-se suscetíveis à
infestação de doenças de veiculação hídrica (TUCCI, 2007). Outro fator preponderante para a falha
dos sistemas de drenagem urbana é a obstrução
ao escoamento de água. Essa pode ser gerada, por
exemplo, por lançamento indevido e acúmulo de
resíduo sólido ou por falta de manutenção da rede
de drenagem.

mento em condutos forçados. Portanto, é im-
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medidas de controle de enchentes: medidas estruturais e medidas não estruturais. O primeiro
tipo relaciona-se a obras implantadas visando à
correção ou prevenção dos danos causados pelas enchentes. Em contrapartida, as medidas não
estruturais são aquelas nas quais se procura repor meio, por exemplo, da implantação de normas, regulamentos e programas de educação
ambiental e não por meio de obras civis.
Esse conjunto de medidas estruturais age para
que as águas pluviais sejam destinadas da maneira mais eficiente – não necessariamente mais
rápida – possível até um manancial. Porém, em
algumas situações, a vazão estimada é tão elevada que acarretaria custos elevados para aquisição e implantação de estruturas de pequeno
ou médio porte, como galerias fechadas. Logo,
parte-se para o desenvolvimento do projeto de
canais. Entretanto, a avaliação do escoamento
da água nesse tipo de estrutura pode ser tão ou
mais complexo do que a realizada para escoaprescindível conhecer os fenômenos ligados ao
escoamento em canais e o possível prejuízo que
seu mau funcionamento acarretaria para a comunidade que vive em seu entorno.

2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho foi analisar o comportamento hidrodinâmico do canal de águas
pluviais localizado na Avenida Caçula Barreto,
denominado canal 3, em Aracaju, Sergipe. Mais
especificamente, foi avaliado o impacto tanto do
fechamento do canal como da alteração de uso e
ocupação do solo sobre o comportamento hidrodinâmico das águas pluviais no canal.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 67-87 | Ed. Esp. Nov. 2020
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3 ESCOAMENTO EM CANAIS
De acordo com Silva, Mascarenhas e Miguez
(2007), o escoamento de canais e rios deve se
apresentar, no geral, como escoamentos em superfície livre. Isso deve ocorrer até mesmo quando esses são canalizados por galerias, exceto a
partir do momento em que suas vazões superam
a vazão de projeto, quando o escoamento passa a ser sob pressão. Apesar da similaridade entre o escoamento livre e o sob pressão, é muito
mais difícil resolver problemas envolvendo fluxo da água em canais abertos. As condições do
escoamento nesse tipo de canal são complexas,
pelo fato de a posição da superfície livre (altura
da linha de água) mudar com o tempo-espaço e
também pelo fato da profundidade, da descarga
e das declividades do canal e da superfície livre
serem interdependentes. Além disso, há uma
certa dificuldade na obtenção de dados com alta
confiabilidade sobre esse tipo de escoamento
(CHOW, 1959).
O conjunto de equações que melhor representa o
escoamento unidimensional livre da água é denominado Equações de Saint-Venant e essas estão representadas nas Eq. 1 e 2.

∂Q 𝜕𝜕𝜕𝜕
+
± 𝑞𝑞* = 0 (1)
∂x 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ
+ 𝑣𝑣
+ 𝑔𝑔
= 𝑔𝑔 ⋅ *𝑆𝑆, − 𝑆𝑆. /(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Nota-se que a presença de sistemas equações
diferenciais parciais impossibilita a solução analítica de problemas envolvendo as equações básicas da hidrodinâmica. Busca-se então realizar
a modelagem hidrodinâmica de canais, por meio
de métodos mais sofisticados.

4 MODELOS HIDRODINÂMICOS
Em alguns estudos hidrodinâmicos, são utilizados modelos matemáticos simplificados das
equações de Saint-Venant, por conta de sua fácil
manipulação algébrica. Esses modelos permitem
a supressão de alguns termos das equações, cuja
ordem de grandeza varia de forma insignificante
em relação a outros. Como exemplo, existem os
modelos hidrológicos e o modelo da Onda Cinemática (TUCCI, 2005; PORTO, 2006; SILVA; MASCARENHAS; MIGUEZ, 2007). Quando não são
realizadas tais simplificações e todos os termos
das equações de Saint-Venant são considerados
na modelagem do problema, o modelo é considerado hidrodinâmico ou completo.
Os modelos simplificados, entretanto, não fornecem resultados tão precisos e são menos generalistas quando comparados aos completos.
Em contrapartida, os modelos completos requerem representações mais definidas de geometria
dos cursos d'água, além de códigos computacionais menos simples.

sendo A a área da seção transversal do canal (m²),
t o tempo (s), Q a vazão do canal (m³/s), x a direção principal do fluxo, qt a contribuição ou retirada lateral de fluido do canal (m³/s/m), v a velocidade do escoamento da água no canal (m/s), g a
aceleração da gravidade (m/s²), So a declividade
do leito do canal (m/m) e Sf a declividade da linha
de energia do escoamento (m/m).

Dentre os modelos mais difundidos no mundo,
com interface amigável e que utilizam os métodos supracitados, destacam-se o Mouse, desenvolvido pelo Danish Hydraulics Institute e o Storm
Water Management Model (SWMM), desenvolvido
pela Environmental Protection Agency dos EUA
(VILLANUEVA, 2003). O SWMM, apesar de ser menos complexo que o Mouse, possui a vantagem de
ser aberto, podendo ser obtido gratuitamente na
internet (ROSSMAN, 2015). Além de ser um software livre de código aberto, o SWMM possibilita
sua utilização de forma satisfatória na modela-
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gem de diversos processos, como escoamento superficial, escoamento subterrâneo, erosão, precipitação, neve, qualidade da água e dispositivos de
desenvolvimento sustentável (ROSSMAN, 2015).

O SWMM realiza o cálculo de vazões com aborda-

Na literatura, existem diversos trabalhos envolvendo simulações hidrológicas e hidrodinâmicas
utilizando o SWWM, a fim de avaliar, por exemplo, qualidade das águas de drenagem urbana
(TSIHRINTZIS; HAMID, 1998), impactos no nível
de detalhamento e discretização das sub-bacias
durante a fase de projeto (SUN et al., 2012), projetos de redes de esgotamento sanitário (LOWE,
2006), calibração de modelos hidrológicos (BARCO; WONG; STENSTROM, 2008) e aplicação
de medidas compensatórias de baixo impacto
ambiental (ZHANG; GUO, 2015; PENG; STOVIN,
2017; ZHANG; CHUI; YANG, 2018).

meio do método iterativo de Newton-Raphson

gem distribuída. Além disso, ele possui um modelo hidráulico de simulação que utiliza a solução do sistema de equações de Saint-Venant, por
(CANHOLI, 2014, p.143).

5 ÁREA DE ESTUDO
O canal de águas pluviais avaliado neste trabalho
encontra-se na Região Metropolitana de Aracaju
(RMA), capital do Estado de Sergipe. O canal está
localizado na Avenida Caçula Barreto, também
conhecido como Canal 3, no bairro Farolândia, na
zona sul da cidade. Na Fig. 1, está apresentada
uma vista aérea da área de estudo.

Figura 1 – Vista aérea da área de estudo

Fonte: Adaptado de Google (2018)

70

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 67-87 | Ed. Esp. Nov. 2020

Impactos decorrentes da impermeabilização do solo urbano e do fechamento de um canal de drenagem em Aracaju, Sergipe

Aracaju está localizada no litoral brasileiro e ocupa uma área de 181,8 km² entre as coordenadas
geográficas 10º 55' 56'' de latitude sul e 37º 04'
23'' de longitude oeste. A RMA está localizada em
áreas de duas bacias hidrográficas importantes
para o Estado de Sergipe: Sergipe e Vaza-Barris
(ARACAJU, 2017).
O clima do município de Aracaju é caracterizado por uma temperatura média de 26º e precipitação anual de 1590 mm, com período úmido
compreendido entre os meses março e agosto
(ARACAJU, 2017). A RMA concentra cerca de 39%
de toda a população do Estado de Sergipe, o que
caracteriza a intensa urbanização da região, sen-

do que a maior parte da área do município já se
encontra ocupada (ARACAJU,2017).
O sistema de drenagem em Aracaju é composto
por “mais de 70 canais que deságuam em diversos corpos hídricos presentes na região da capital, como rios Poxim, Sergipe, Santa Maria, do Sal
além do oceano, lagoas e mangues” (ARACAJU,
2016, p.21).
Um dos pontos de alagamento encontra-se a jusante do Canal 3. Aracaju (2017) constatou que
esse canal apresentava um grande acúmulo de
sedimentos, como pode ser observado na Fig. 2,
além da presença de contribuições laterais de
esgoto por ligações clandestinas.

Figura 2 – Imagens do canal 3 antes de seu fechamento

(a) Início do canal 3, canal assoreado

(b) Final do canal trapezoidal próximo à Escola Maria do
Carmo Nascimento

(c) Final do trecho aberto do canal

(d) Saída da galeria posterior ao Canal 3
Fonte: Aracaju (2017)
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Quando foi realizada visita a campo, estava sendo concluída a obra de fechamento do canal.
Diferentes autores (TUCCI, 2002; VILLANUEVA,
2003; SÃO PAULO, 2012; ARACAJU, 2017; BOTELHO, 2017) alertam sobre as consequências
negativas do fechamento de um canal. Por ser
uma estrutura fechada, há um aumento no
custo de manutenção, além de que problemas
como entupimentos por acúmulo de sedimen-

tos ou resíduos sólidos acabam acontecendo
sem serem percebidos, caso não haja um monitoramento regular.
A obra do fechamento do canal, mostrada na Fig.
3, de acordo com a Prefeitura de Aracaju (ARACAJU, 2018), foi orçada em cerca de R$ 5,3 milhões e tem previsão de término para o primeiro
semestre de 2019.

Figura 3 – Obra de fechamento do canal

Fonte: Aracaju (2018)

Santana, Santos e Dantas (2014), em um estudo
junto à população residente próximo ao Canal 3,
observaram que as principais reclamações dos
moradores eram o mau cheiro e a má impressão
estética. No mesmo estudo também observaram que a solução apontada pelos moradores
era o fechamento do canal. À época do estudo,
os canais 4 e 5, situados no mesmo bairro, foram
fechados, o que influiu na opinião dos moradores. Entretanto, Aracaju (2017) apresenta diver-

sas ocorrências de inundação nas avenidas dos
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canais 4 e 5 após seu fechamento. Em alguns
pontos, as bocas de lobo não realizam mais sua
função de escoar as águas pluviais, por conta
do refluxo oriundo do canal fechado. Isso causa
diversos transtornos aos transeuntes, além de
prejudicar o tráfego de veículos. Na Fig. 4 estão
ilustrados alguns dos transtornos causados pela
inundação dos Canais 4 e 5.
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Figura 4 – Registro fotográfico de pontos de alagamento nos Canais 4 e 5

(a) Ponto crítico da Av. Adel Nunes (Canal 4)

(b) Ponto crítico da Av. Dr. José Thomás D’Ávila Nabuco
(Canal 5)

Fonte: Aracaju (2017)

6 METODOLOGIA
Para a modelagem do canal da Av. Caçula Barreto, foram levadas em consideração hipóteses
simplificadoras:
i. Não foi contabilizada a contribuição de esgotos
ao longo do canal, visto que, após o cobrimento
do canal, não existem mais ligações diretas da
rede coletora de esgotos, como informado pela
empresa executora da obra, portanto, neste
estudo, serão considerados somente os efeitos
de águas pluviais;
ii. A água escoa pela superfície da bacia e não
pelas bocas de lobo e galerias da rede de drenagem urbana;
iii. A chuva ocorre de forma uniforme em toda a
bacia;
iv. A bacia na qual está inserido o canal possui
homogeneidade no seu tipo de solo;
v. A parte mais urbanizada da bacia possui impermeabilidade média constante;
vi. A declividade média da bacia é uniforme;
vii. A declividade do canal é uniforme ao longo de
todo o seu comprimento;
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 67-87 | Ed. Esp. Nov. 2020

viii. O canal possui homogeneidade no material
que o reveste.
Apesar de o estudo envolver um modelo distribuído, a adoção de tais hipóteses, que são características de modelos concentrados (TUCCI,
2005), foi necessária para a simplificação da
análise, pois os valores de alguns parâmetros
utilizados no modelo não são fornecidos pelos
órgãos municipais. Porém uma análise de sensibilidade mostrou que as saídas do modelo, para a
bacia estudada, não são sensíveis à variação dos
parâmetros cujos valores foram arbitrados.
Neste trabalho, a principal diferença entre a modelagem concentrada e a distribuída é que, no
caso da primeira, será utilizado o modelo de propagação de vazão por regime uniforme, visto que
a água supostamente escoará direto da superfície da bacia até o exutório. Isso desconsidera a
existência do canal, ou seja, dos condutos, sendo
suficientes os parâmetros da bacia.
Neste estudo, foram utilizados, como uma das
opções do SWMM, o modelo de infiltração do
Soil Conservation Service (SCS) (KENT, 1973) e o
modelo de onda dinâmica de Saint-Venant. Para
isso, é necessário obter alguns parâmetros de
entrada relativos à região de estudo e ao canal,
como já descrito.
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A partir das curvas de nível da região, foi possível dividir a bacia do canal em 12 sub-bacias,

apresentadas na Fig. 5, de acordo com as suas
características topográficas.

Figura 5 – Sub-bacias que contribuem para o canal

Fonte: Adaptado de Google (2018)

Com a análise das imagens de satélite por meio do
software Google Earth®, é possível perceber que
as sub-bacias possuem características de uso e
ocupação semelhantes, o que valida a consideração da quinta hipótese simplificadora. A única
exceção é para o caso das sub-bacias 11 e 12, que
se encontram desocupadas, ou seja, apresentam
grau de impermeabilização reduzido.
De acordo com Rossman (2015), os parâmetros
de cada sub-bacia necessários para confecção

ii. Nó exutório ou a sub-bacia onde a bacia descarrega;
iii. Declividade média;
iv. Porcentagem de impermeabilização;
v. Curve Number (CN), proposto pelo Soil Conservation Service (1986);
vi. 
Armazenamento em depressão para áreas
permeáveis e impermeáveis;

do modelo conceitual no SWMM são:

vii. Rugosidade;

i. Área;

viii. Pluviômetro atribuído à sub-bacia.
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O canal é modelado como uma sucessão de condutos, os quais são conectados uns aos outros
por nós, que podem ou não ser os exutórios das
sub-bacias. De acordo com Rossman (2015), os
principais parâmetros dos condutos são:
i. Os nós a montante e jusante do canal;
ii. Comprimento do canal;
iii. Declividade de fundo do canal;
iv. Coeficiente de rugosidade de Manning (n) do
canal;
v. Geometria da seção transversal do canal.
O canal apresenta atualmente duas seções típicas. O primeiro trecho possui uma seção com
1,80 m de base e 1,30 m de altura, seguido de
um trecho cuja seção apresenta 2,30 m de base e
1,30 m de altura. A partir dos dados de largura do
antigo canal apresentados por Aracaju (2017),
foi possível realizar uma estimativa da profundidade do antigo canal com o uso do SWMM, simulando a bacia no modelo concentrado. Essa
mesma simulação com modelo concentrado foi
utilizada para definir a provável vazão empregada no projeto do antigo canal.
Para avaliar qual distribuição temporal de chuva levaria ao maior pico de vazão, simulou-se a
bacia utilizando-se um modelo concentrado.
Nessa simulação, foram considerados diferentes
hietogramas elaborados pelo método dos Blocos Alternados, no qual foi considerada a curva
Intensidade-Duração-Frequência (IDF) proposta
por Aragão et al. (2013) para a cidade de Aracaju,
dada pela Eq. 3.

i=

1092,22 ⋅ 𝑇𝑇 *,+,(𝑡𝑡 + 9,32)*,34- (3)
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onde i a intensidade pluviométrica (mm/h), T o
período de retorno da chuva (anos) e t a duração
da chuva (min).
Para a definição do período de retorno T, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) (SÃO PAULO, 2012) sugere valores entre
25 e 50 anos para projetos de macrodrenagem
e recomenda que se verifique o comportamento
hidráulico para uma chuva com período de retorno de 100 anos.
Quanto à duração da chuva, “nos projetos de
bacias urbanas mais comuns desenvolvidos no
nosso meio, tem sido adotado na maioria das vezes chuvas com duração de 2 ou 3 horas e com
distribuição dos Blocos Alternados [...]” (SÃO
PAULO, 2012, p. 24). Porém, em outras regiões,
a exemplo dos EUA, em bacias urbanas, mesmo
pequenas, são adotadas chuvas com 24 horas
de duração. Collischonn e Dornelles (2015) recomendam que a duração de uma chuva seja,
no mínimo, igual a seu tempo de concentração
(tc) visto que se busca a garantia de que toda a
bacia contribua com a vazão no canal. Segundo
Canholi (2014), chuvas com maiores durações
implicam em maiores volumes de água escoados
pelo canal, porém aumentar a duração da chuva
não necessariamente implica um aumento significativo da vazão de pico.
Diante de tantas incertezas, neste trabalho optou-se por avaliar a variação da vazão de pico
na bacia com o aumento da duração da chuva,
conforme sugerido por Zahed Filho e Marcellini
(1995). Assim, para dimensionamento do canal
no modelo concentrado, foi definida a vazão de
projeto como aquela que apresentasse uma pequena variação (menor que 1,0%) com o aumento da duração da chuva. Assim como a duração
da chuva que gerou tal vazão de pico foi a utilizada nas simulações com o modelo distribuído
do canal.
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A duração do passo de tempo (Δt), ainda segundo Collischonn e Dornelles (2015), deve ser cerca
de 5 a 10 vezes menor que o tempo de concentração da bacia, sendo um submúltiplo deste. O
tempo de concentração pode ser calculado por
meio da Equação de Kirpich (Eq. 4), desenvolvida
utilizando dados de bacias menores que 0,5 km²,
como o caso em estudo.

Figura 6 – Sub-bacias discretizadas no SWMM

t " = 3,978 ⋅ 𝐿𝐿+,,, ⋅ 𝑆𝑆 .+,/01 (4)

sendo tc o tempo de concentração da bacia (min),
L o comprimento do canal (km) e S a declividade
média do canal (m/m).
Para avaliar o efeito do fechamento do canal e
da crescente impermeabilização da região, foram feitas simulações no modelo distribuído do
SWMM, considerando 3 cenários de estudo. O
primeiro cenário leva em conta as atuais condições de uso e ocupação do solo da bacia na presença do antigo canal, ainda aberto. No segundo
cenário, levam-se em conta ainda as atuais condições de uso e ocupação do solo, porém com a
implantação do canal fechado. No terceiro cenário, além da implantação do fechamento do canal, será levado em conta o máximo grau de impermeabilização permitido pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Aracaju, que
é de 85% (ARACAJU, 2000). Na Tabela 1, é apresentado um resumo dos cenários deste estudo.
Tabela 1 – Resumo dos cenários de estudo
Cenário
1
2
3

Canal
Aberto
Fechado
Fechado

Grau de Impermeabilização
Atual
Atual
Máximo permitido por lei (85%)

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A discretização da região de estudo em 12 sub-bacias e 8 nós consecutivos é apresentada na Fig. 6.
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Apesar de representar de forma semelhante o
posicionamento das sub-bacias, a imagem é
meramente ilustrativa, não condizendo com a
realidade. O que importa na modelagem são as
propriedades da bacia (ROSSMAN, 2015), inseridas manualmente. Os dados inseridos no modelo, em todos os cenários, para cada sub-bacia,
estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Parâmetros das sub-bacias
Área de
Influência
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Área (ha)

Perímetro (m)

Nó exutório

5,17
2,06
4,06
1,70
2,76
3,95
2,24
4,16
3,07
3,33
3,25
5,41

1121,97
817,98
807,08
522,49
668,76
858,02
618,67
818,24
762,78
817,30
802,80
1170,60

N1
N1
N3
N2
N4
N4
N6
N6
N7
N7
N8
N8
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A partir do Modelo Digital de Elevação dispo-

são espacial de 30 m, foi confeccionado o mapa

nibilizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa

de declividades da bacia, apresentado na Fig. 7,

Agropecuária (EMBRAPA), por meio do Portal

a partir do qual verificou-se que a bacia possui

Brasil em Relevo (MIRANDA, 2005), com preci-

declividade média de 1,18%.

Figura 7 – Mapa de declividade da bacia

Fonte: Adaptado de Google (2018)

Segundo Sergipe (2016), a região de estudo encontra-se sobre um maciço de solo do tipo Gleissolo que, de acordo com Sartori, Lombardi Neto
e Genovez (2005), pertence ao grupo hidrológico
D. Considerando que a região é uma área residencial com porcentagem de impermeabilização
maior do que 65%, o CN adotado para a região é
igual a 92 (SOIL CONSERVATION SERVICE, 1986).

dade de Manning a serem utilizados nas simu-

Foi utilizado o software Google Earth® para a
análise das imagens de satélite da região, a fim
de verificar os valores de coeficiente de rugosi-

0,024 respectivamente. A média ponderada des-
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lações. Segundo Aracaju (2017), 68% da região
é impermeabilizada. Pelas imagens de satélite,
observou-se que aproximadamente 80% da área
impermeabilizada da bacia é composta por telhados cerâmicos, 12% por asfalto e 8% por telhados metálicos. Os coeficientes de rugosidade
para esses tipos de cobertura são 0,015, 0,011 e
ses valores, igual a 0,015, foi adotada para as superfícies impermeáveis de todas as sub-bacias.

Ishizawa YB, Barbosa AG, Mendes LA

Observou-se também que a área permeável da
bacia é composta por grama curta, com coeficiente de rugosidade igual a 0,150.
Foram realizadas simulações com diferentes valores de capacidade de armazenamento em depressões, porém verificou-se que os resultados não
são sensíveis à variação desse parâmetro. Logo,
adotou-se a média dos valores recomendados no
manual de usuário do SWMM (ROSSMAN, 2015),
sendo 1,80 mm e 5,00 mm, respectivamente, para
superfícies impermeáveis e permeáveis.

Para construir o modelo concentrado da bacia,
somaram-se todas as 12 áreas, obtendo-se um
valor de 41,17 ha, perímetro de 3626,84 m; índice de compacidade igual a 1,583; largura de
retângulo equivalente igual a 266,06 m e largura
média de 1547,36 m. Foi feita uma ponderação
para obtenção do seu grau de impermeabilização e foi obtido o valor de 53,69%. O restante dos
parâmetros é igual aos das sub-bacias do modelo distribuído. Na Fig. 8 está ilustrado o modelo
concentrado da área de estudo no SWMM.

Figura 8 – Modelo concentrado da área de estudo no SWMM

Para o modelo distribuído, o canal foi dividido
em 7 condutos. Cada conduto tem um nó a montante e outro a jusante, e a profundidade destes

coincide com a geratriz inferior do canal. Na Fig.
9 está representada a discretização dos condutos no SWMM.
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Figura 9 – Discretização dos condutos no SWMM

Na Tabela 3 estão apresentadas algumas características do canal. Os comprimentos dos
condutos foram extraídos do levantamento

plani-altimétrico e suas cotas montante e jusante foram calculadas levando em conta sua
declividade de 1,5%.

Tabela 3 – Características dos condutos do canal
Conduto
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Comprimento
(m)
98,20
84,10
194,24
94,54
149,62
244,56
120,00

Cota Montante
(m)
25,73
24,26
22,99
20,08
18,66
16,42
12,75

Cota Jusante
(m)
24,26
22,99
20,08
18,66
16,42
12,75
10,95

Nó Montante

Nó Jusante

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

Considerando que a parte do canal que se encontra dentro da bacia, ou seja, do nó N1 ao nó
N8, tem extensão de 985,56 m, pela Eq. 4 é obtido um tempo de concentração para a bacia igual
a 20,08 minutos. Portanto, o ideal seria construir
hietogramas com chuvas de duração, no mínimo,
maior que esse valor. Inicialmente, os hietogramas foram construídos com período de retorno

de 30 anos, valor dentro do intervalo recomen-
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dado por Collischonn e Dornelles (2015).
A partir da simulação do modelo concentrado da
bacia no SWMM, foi possível avaliar a variação da
vazão de pico com relação à duração da chuva.
Os valores de vazão de pico estão apresentados
na Tabela 4.

Ishizawa YB, Barbosa AG, Mendes LA

Tabela 4 – Vazões de pico para diferentes durações de chuva
Duração da chuva (min)
30
64
96
120
184
240
304
360
424
480
544
600
664
720

Vazão de pico (m³/s)
14,76
19,54
20,41
20,85
21,60
21,97
22,22
22,37
22,48
22,55
22,61
22,65
22,64
22,71

É possível notar que a variação percentual diminui à medida que a duração da chuva aumenta. A
partir da duração de 240 minutos, essa diferença

Variação percentual
32,4%
4,4%
2,2%
3,6%
1,7%
1,2%
0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%

passa a ser ínfima – menor do que 1,5%. A Fig. 10
ilustra tal afirmação.

Figura 10 – Curva que relaciona a vazão de pico no canal com a duração da chuva na bacia

Logo, foi utilizada como vazão de projeto dos trechos finais do canal o valor 21,97 m³/s. Entre os
nós N1 e N7, encontra-se o trecho inicial do ca-

nal, cuja seção é representada na Fig. 11. O trecho final do canal, entre os nós N7 e N8, tem sua
seção representada na Fig. 12.
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Figura 11 – Seção típica do trecho inicial do canal antigo

Figura 12 – Seção típica do trecho final do antigo canal
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A partir das simulações foi possível obter informações importantes acerca do canal, tais como:
o volume de escoamento superficial direto (VolESD), a vazão de pico (Qp) no canal, a velocidade máxima (vmáx) de escoamento em cada trecho do canal, a relação entre a altura de lâmina
d'água e a dimensão vertical (y/D) de cada trecho
do canal e a máxima relação entre a vazão máxima e a vazão para seção completamente cheia
(Qp/Qcheio) de cada trecho.
Em todos os cenários, foram realizadas simulações tomando como base a chuva de projeto com

período de retorno de 30 anos. Além disso, em
todos os cenários foram feitas simulações com
chuvas de T = 50 anos - máximo recomendado
para projetos de macrodrenagem por Collischonn e Dornelles (2015) - e T = 100 anos, por
recomendação de São Paulo (2012).
A Tabela 5 apresenta um resumo dos resultados
das simulações para o Cenário 1. Na Fig. 13 estão
sobrepostos os hidrogramas no exutório da bacia
para tal cenário.

Tabela 5 – Resumo dos resultados para o Cenário 1
T
(anos)
30
50
100

VolESD
(ha.m)
5,2
6,2
7,1

Qp (m³/s)

vmáx (m/s)

24,2
27,3
30,8

5,5
5,5
5,6

Nó de maior
y/D
N6
N6
N6

y/Dmáx
0,93
0,98
1,00

Conduto com
maior Qp/Qcheio
C6
C6
C5

Qp/Qcheio
0,69
0,78
0,85

Figura 13 – Hidrograma para o Cenário 1

É possível notar que a vazão de pico, em todos os
períodos de retorno aplicados, ocorre após decorridos 126 minutos de simulação. Além disso,

neste cenário, nota-se um aumento de 27,3% da
vazão de pico quando aumentado o período de
retorno de 30 para 100 anos.
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A região que no modelo é representada pelo nó
N6 chega próximo ao transbordamento, ainda
com a chuva de TR igual a 30 e 50 anos, e inunda
com o evento chuvoso de 100 anos de período
de retorno. Isso mostra que o projeto do antigo
canal utilizando o modelo concentrado foi subdimensionado, mesmo considerando a folga recomendada por São Paulo (2012). Também é possí-

vel perceber que em nenhum momento ocorreu
uma vazão maior que a vazão de seção cheia dos
trechos do canal.
Analogamente, na Tabela 6 está apresentado
um resumo dos resultados das simulações para
o Cenário 2. A Fig. 14 ilustra os hidrogramas no
exutório da bacia para o Cenário 2.

Tabela 6 – Resumo dos resultados para o Cenário 2
T
(anos)
30
50
100

VolESD
(ha.m)
5,2
6,2
7,1

Qp (m³/s)

vmáx (m/s)

24,4
27,4
29,3

7,1
7,3
7,8

Nó de maior
y/D
N7
N7
N7

y/Dmáx
0,97
1,00
1,00

Conduto com
maior Qp/Qcheio
C6
C6
C6

Qp/Qcheio
0,95
1,07
1,12

Figura 14 – Hidrograma para o Cenário 2

Para os eventos chuvosos com período de retorno de 30 e 50 anos, a vazão de pico é observada
após decorridos 124 minutos de simulação, valor
próximo ao de 126 minutos obtido para T = 100
anos. No Cenário 2, houve um aumento da vazão
de pico de 20,1% – portanto menor que no cenário anterior – quando aumentado o período de
retorno de 30 para 100 anos.

Neste cenário, nenhum nó transborda para
precipitação com T = 30 anos, porém, com o
aumento do período de retorno, a região representada pelo N7 tende a transbordar. É possível perceber que o conduto C6 apresenta vazão maior que sua vazão para seção cheia em
todos os eventos chuvosos simulados. Portanto, infere-se que o fechamento do canal pode
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levá-lo a funcionar, ainda que por alguns momentos, como conduto forçado, situação que
deve ser evitada, segundo Villanueva (2003) e
Botelho (2017).

Na Tabela 7 encontra-se um resumo dos resultados das simulações para o Cenário 3. Na Fig. 15
estão apresentados os hidrogramas no exutório
da bacia para o Cenário 3.

Tabela 7 – Resumo dos resultados para o Cenário 3
T
(anos)
30
50
100

VolESD
(ha.m)
5,8
6,5
7,4

Qp (m³/s)

vmáx (m/s)

33,1
33,7
34,8

8,0
8,3
8,2

Nó de maior
y/D
N7
N7
N6

y/Dmáx
0,89
0,98
1,00

Conduto com
maior Qp/Qcheio
C6
C6
C6

Qp/Qcheio
1,03
1,16
1,08

Figura 15 – Hidrograma para o Cenário 3

No Cenário 3, tal como observado no Cenário 2,
para as chuvas com período de retorno de 30 e
50 anos, a vazão de pico ocorre após decorridos
124 minutos de simulação, valor também muito
próximo do observado para o evento chuvoso de
T =100 anos (123 min).

torno da chuva na vazão de pico. Além disso, o
incremento reduzido pode ser consequência da
localização das sub-bacias com grau de impermeabilização mais modificado (S11 e S12), mais
próximas ao exutório.

O Cenário 3 foi o que apresentou o menor aumento de vazão de pico quando aumentado o
período de retorno de 30 para 100 anos, sendo
de 5,2%. Logo, pode-se inferir que, quanto maior
o grau de impermeabilização desta região, menor a influência da alteração do período de re-

Assim como no Cenário 1, a região representada
pelo nó N6 chega próximo ao transbordamento
ainda para a chuva com T = 30 anos, e, a partir de
T = 50 anos tal região inunda. Neste caso, percebe-se que o conduto C6 do canal, para o evento com T = 30 anos, ultrapassa a vazão de seção
cheia e, para T = 100 anos.
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Foram realizadas, por fim, comparações entre alguns resultados dos cenários de estudo. Foi calculada a razão entre os principais parâmetros de
cada cenário. A comparação entre o Cenário 1 e o
Cenário 2 está apresentada na Tabela 8.

É possível notar que apenas a velocidade máxima
e a relação entre vazão de pico e vazão de seção
cheia aumentaram na mudança do Cenário 1 para
o Cenário 2, com destaque para o expressivo aumento do último parâmetro, que chega a ser de
38% para um evento chuvoso com T = 30 anos.
Entretanto, não se notou aumento significativo na
vazão de pico. Além disso, à medida que o período
de retorno da chuva aumenta, a diferença entre as
variáveis se torna ainda menor, com exceção da
velocidade máxima de escoamento.

Tabela 8 – Comparações entre o Cenário 1 e o Cenário 2
T (anos)

Qp,2/Qp,1

vmáx,2/vmáx,1

30
50
100
Média
Desvio-Padrão

1,01
1,00
0,95
0,99
0,03

1,29
1,32
1,40
1,34
0,06

(Qp,2/Qcheio,2)/
(Qp,1/Qcheio,1)
1,38
1,37
1,32
1,36
0,03

Comparando o Cenário 1 com o Cenário 3, foram
obtidos os resultados apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Comparações entre o Cenário 1 e o Cenário
3
T (anos)

VolESD,3/VolESD,1

Qp,3/Qp,1

vmáx,3/vmáx,1

30
50
100
Média
Desvio-Padrão

1,13
1,05
1,05
1,08
0,05

1,37
1,23
1,13
1,24
0,12

1,46
1,51
1,47
1,48
0,02

(Qp,3/Qcheio,3)/
(Qp,1/Qcheio,1)
1,49
1,49
1,27
1,42
0,13

Todos os indicadores da Tabela 9 aumentaram

8 CONCLUSÕES

quando da mudança do Cenário 1 para o Cenário

As simulações das cheias do canal da Avenida

3. Destaca-se o aumento nas relações entre as

Caçula Barreto (Canal 3), em Aracaju, pelo uso do

velocidades máximas de escoamento, que che-

SWMM permitiram avaliar os diferentes impac-

gam a uma diferença de 51% para uma chuva

tos no comportamento hidráulico e hidrológico

de 50 anos de período de retorno, e nas relações

na bacia decorrentes da alteração da cobertura

entre vazão de pico e vazão de seção cheia, que

do solo e do fechamento do canal.

chega a 49% para eventos chuvosos com perío-

Levando em consideração que o antigo Canal 3

dos de retorno de 30 e de 50 anos.

possuía as mesmas características do canal dimen-

Além disso, à medida que o período de retorno
do evento de precipitação aumenta, a variação
do indicador tende a diminuir. Isso ocorre por
não haver um acréscimo considerável em algu-

sionado neste trabalho, verificou-se que seu fechamento pode alterar o regime de escoamento na
ocorrência de chuvas intensas. Ainda que seja mantido o atual grau de impermeabilização da bacia, o
fechamento do canal acarreta acréscimos signifi-

mas variáveis do canal, como a vazão de pico, a

cativos na velocidade máxima da água e, principal-

velocidade máxima e a relação entre a vazão de

mente, na relação entre vazão de pico e vazão com

pico e a vazão de seção cheia, quando o grau de

seção cheia. Como consequência, obteve-se para

impermeabilização atinge valores elevados.

período de retorno de 50 anos a operação em re-
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gime de conduto forçado em alguns trechos, bem
como a ocorrência de transbordamentos.
Mais do que o aumento do período de retorno, o
aumento do grau de impermeabilização da bacia foi o fator que mais provocou o aumento da
vazão de pico no Canal 3. Ainda, o novo Canal 3
poderá não ter capacidade de conduzir o escoamento gerado por eventos com 30 anos de períodos de retorno, caso a fração impermeável da bacia alcance o máximo permitido pela legislação
municipal. Até o limite de impermeabilização, o
aumento do período de retorno gera acréscimos
cada vez menores na vazão de pico e na relação
entre vazão de pico e vazão com seção cheia.

Redação - Primeira versão, Ishizawa YB, Barbosa AG, Mendes LA; Redação - Revisão & Edição,
Ishizawa YB, Barbosa AG, Mendes LA; Supervisão, Mendes LA.
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Resumo
O estudo objetiva analisar o desempenho da cobertura dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto
e manejo e disposição final de resíduos sólidos por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG) na Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF) entre os anos de 2007 e 2017, baseando-se em informações de indicadores disponibilizados no Sistema Nacional de Informação de Saneamento (SNIS). A metodologia compreende
classificar os indicadores de acordo com parâmetros predefinidos, espacializar os dados com uso de SIG para
elaboração de mapas temáticos, calcular um índice de saneamento e, por fim, dispor os resultados em forma de
ranking. De modo geral, concluiu-se que, apesar dos avanços dos serviços de saneamento ao longo do período
estudado, a sua universalização ainda se mostra distante para a maioria dos municípios da RMF.
Palavras-chave: Saneamento Básico. Índice de Saneamento. SIG.
Abstract
This study aims to analyze the provision of water supply, sanitary sewage and solid waste management and disposal
through a Geographic Information System (GIS) in the Metropolitan Region of Fortaleza (RMF) during the period of
2007 to 2017, based on information from indicators available in the National Sanitation Information System (SNIS).
The methodology includes classifying the indicators according to predefined parameters, spatializing the data using
GIS for thematic maps, calculating a sanitation index, and, finally, arranging the results in the form of ranking. In general, it was concluded that despite the progress made by sanitation services throughout the studied period, its universalization is still distant for most municipalities of the RMF.
Keywords: Basic Sanitation. Sanitation Index. GIS.
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1 INTRODUÇÃO
No mundo atual, cerca 2,1 bilhões de pessoas
não são assistidas por serviços de gerenciamento seguro de água potável¹ e mais que o dobro
disso, representando cerca de 60% da população, ainda carece de serviço de saneamento adequado² (OMS e UNICEF, 2017).
No Brasil, de acordo com os dados do Sistema
Nacional de Informação sobre o Saneamento
(SNIS - ano base 2017), cerca de 39 milhões de
brasileiros não são favorecidos com abastecimento de água tratada, mais de 100 milhões de
pessoas não possuem disposição adequada para
seu esgoto e aproximadamente 2.500 municípios, ou 45% do total, ainda enviam seus resíduos domiciliares para lixões.
O acesso aos serviços de saneamento básico é
um dos principais aspectos para a promoção da
saúde pública, tendo em vista que sua repercussão é de suma importância para a melhoria da
qualidade de vida da população, influenciando
nos processos de desenvolvimento econômico
e social, abrangendo, conforme estudos mais
recentes do Instituto Trata Brasil, até os setores de educação, turismo, produtividade e valorização imobiliária (TRATA BRASIL, 2018), além
de contribuir diretamente para a proteção dos
recursos naturais.
A Organização das Nações Unidas tem impulsionado o aumento do acesso ao serviço de saneamento seguro e confiável com o estabelecimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), em especial o Objetivo 6, que visa “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todos” até 2030.

Nesse contexto, para o mesmo ano, o Brasil possui como meta a universalização do acesso aos
serviços de saneamento como um direito social,
conforme consta no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) fundamentado na Lei
Nacional do Saneamento Básico (LNSB) Lei nº
11.445/2007, que representa o marco legal do
saneamento básico no Brasil. Porém, para o cumprimento desse objetivo, é necessário acompanhar a situação do saneamento nos municípios
para dimensionar esforços e recursos (NIRAZAWA e OLIVEIRA, 2018).
Os autores ainda afirmam que, por meio do
monitoramento do serviço de saneamento, os
municípios passam a acompanhar e avaliar serviços prestados e identificar oportunidades,
além de dar subsídios para o desenvolvimento
de políticas e implantação de estratégias, contribuindo, desse modo, para a melhor execução
dos serviços demandados pela sociedade, de
acordo com os requisitos legais exigidos pela
legislação vigente.
Diversos estudos têm mostrado o uso de indicadores de desempenho como uma importante
ferramenta para o monitoramento dos serviços
de saneamento (NIRAZAWA e OLIVEIRA, 2018;
PEREIRA et al., 2018, SOUSA et al., 2017; SCHWEMLEIN et al., 2016,VON SPERLING e VONSPERLING, 2013), por sua capacidade de sintetizar
os aspectos mais relevantes do tema em um só
dado, facilitando sua compreensão e análise.
Santos e Pereira (2016) afirmam que sua utilização vem em conjunto com programas que
buscam organizar e armazenar o banco de dados gerado, porém o uso desses softwares não

¹ Entende-se como gerenciamento seguro de água potável, quando o serviço está localizado no local, é acessível quando necessário e está
livre de contaminação (WHO e UNICEF, 2017).
² Já saneamento adequado de acordo com os autores, refere-se a disposição correta e segura no local de geração ou tratamento adequado
fora das dependências do gerador. Contudo, a Política Nacional do Saneamento Básico (PNSB) (Lei n° 11.445/2007) define saneamento
como “conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de água pluviais.” (BRASIL, 2007).
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permite a visualização cartográfica associada às
informações contidas neles. Logo, um Sistema
de Informação Geográfica (SIG) dispõe de uma
plataforma capaz de realizar análises complexas,
ao fazer a integração de dados de diversas fontes
e criar banco de dados georreferenciados (SANTOS e RIBEIRO, 2017).
Dessa forma, analisar os indicadores de desempenho dos serviços de saneamento básicos prestados, em conjunto com a aplicação do SIG na
elaboração de mapas temáticos, busca auxiliar
na identificação das deficiências e na sinalização
de estratégias que minimizem os problemas enfrentados, tornando-se uma importante ferramenta para a tomada de decisões.
O presente estudo tem como objetivo analisar o
desempenho dos indicadores de saneamento no
que concerne a universalização dos serviços de
abastecimento de água, coleta de esgoto e manejo e disposição final dos resíduos sólidos dos
municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, por meio de ferramentas de SIG
entre os anos de 2007 e 2017. O espaço temporal do estudo foi estabelecido entre os anos de
2007, em função da promulgação da LNSB, que
passou a ser considerada um divisor de águas
para o setor, fomentando novos investimentos
e instrumentos de gestão inovadores para o país
(VENTURA e LOPES, 2017), e 2017, último ano
com dados disponibilizados pelo SNIS.

90

Ressalta-se que, para fins deste trabalho, a prestação de serviços de saneamento básico contempla apenas o que se refere a abastecimento
de água, coleta de esgoto e manejo e disposição
final de resíduos sólidos.

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
A Região Metropolitana Fortaleza (RMF), também
conhecida como Grande Fortaleza, está situada
na porção nordeste do estado do Ceará, como
consta na Fig. 1. Sua criação se deu por meio da
Lei Complementar Federal nº 14/1973, com um
quantitativo inicial de cinco municípios (Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz).
Porém, desde 2014, sua abrangência passou a
contar com 19 municípios, que contemplam uma
área de aproximadamente 7.440 km², ou 5% do
estado do Ceará. A região possui uma significativa participação econômica, representando
64,6% do PIB estadual (IPECE, 2018) e, de acordo
com os dados divulgados em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
RMF é a sexta região metropolitana mais populosa do Brasil, e a primeira do Nordeste, com mais
de 4,0 milhões de habitantes, correspondendo a
aproximadamente 45% da população do estado
(Tabela 1).
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Figura 1 – Mapa de localização da Região Metropolitana de Fortaleza.
Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 1 – População total dos municípios da RMF no
ano de 2018.
Município
Aquiraz
Cascavel
Caucaia
Chorozinho
Eusébio
Fortaleza
Guaiúba
Horizonte
Itaitinga
Maracanaú
Maranguape
Pacajus
Pacatuba
Paracuru
Paraipaba
Pindoretama
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Trairi
Região Metropolitana de Fortaleza
Ceará

População Total (hab.)
79.563
71.499
363.982
19.345
52.880
2.643.247
26.472
66.114
39.518
226.128
127.098
71.193
83.157
34.097
32.700
20.748
48.516
12.938
55.535
4.074.730
9.075.649

Fonte: IBGE, 2018.
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2.2 Base de dados
Os indicadores analisados no presente estudo
tiveram como fonte os dados fornecidos pelo
SNIS, do Ministério das Cidades, o qual visa oferecer informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade da prestação
de serviços de água, esgotos e manejo de resíduos sólidos (SCHNEIDER, 2010), sendo, atualmente, o principal banco de dados brasileiro
desse setor.
Foram consultados os Diagnósticos dos Serviços de Água e Esgoto e do Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos referentes aos anos de 2017
(BRASIL, 2019), além de dados obtidos por meio
da série histórica do sistema, ferramenta que
possibilita a análise do comportamento dos indicadores, além de seu desenvolvimento para o
cumprimento de metas.
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2.3 Seleção dos indicadores
A definição dos indicadores teve como pressuposto analisar os serviços de saneamento, no
que diz respeito ao abastecimento de água, coleta de esgoto e manejo de resíduos sólidos por
meio do princípio de universalização presente

na Lei nº 11.445/2007. Logo, foram selecionados os seguintes indicadores: índice de atendimento urbano de água, índice de atendimento
urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água e taxa de cobertura do serviço
de coleta de resíduos domiciliar (RDO) em relação à população urbana (Tabela 2).

Tabela 2 – Indicadores estudados.
Código

Indicador

Equação

IN023

Índice de atendimento urbano de água

IN024

Índice de atendimento urbano de esgoto
referido aos municípios atendidos com água

IN016

Taxa de cobertura do serviço de coleta de
RDO em relação à população urbana

𝐴𝐴𝐴𝐴026
𝑥𝑥 100
𝐺𝐺𝐺𝐺06𝑎𝑎

𝐸𝐸𝐸𝐸026
𝑥𝑥 100
𝐺𝐺𝐺𝐺06𝑎𝑎
!"#$#

%"%_'()

x 100

Unidade
%

%

%

Parâmetros
AG026: população urbana atendida com abastecimento de água
ES026: População atendida com esgotamento sanitário
GE06a: População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água
CO050: População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede e localidades
POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)
Fonte: BRASIL, 2019.

O critério de avaliação de desempenho dos indicadores teve como referência o disposto pela
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) em sua Resolução nº 222/2017. De acordo com o documento, os indicadores são classificados em quatro
níveis, diferenciados em função da distância do
resultado apurado ao target definido, como é
possível verificar na Tabela 3.

Para definição dos parâmetros dos indicadores de água e esgoto baseou-se no item 5.2 do
Anexo Único da supracitada resolução. No que
concerne ao indicador de coleta de resíduos sólidos, utilizou-se como referência o valor da média do indicador para região Nordeste, 97,2%,
disposto no Diagnóstico de Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos de 2017.

Tabela 3 – Critérios de avaliação de desempenho dos indicadores e parâmetros de referência.
Classificação
(azul)
(verde)
(amarelo)
(vermelho)

Targets
Excelente
Bom
Mediano
Ruim

Valores de Referência
IN023
≥ 95%
≥ 80% e < 95%
≥ 60% e < 80%
< 60%

IN024
≥ 95%
≥ 80% e < 95%
≥ 50% e < 80%
< 50%

IN016
≥ 95%
≥ 90% e < 95%
≥ 70% e < 90%
< 70%

Fonte: Elaborado a partir de dados da ARCE, 2017.
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Por sua vez, os municípios que não informaram
dados referentes aos indicadores em questão fo-

Posteriormente, construiu-se um ranking de saneamento com os índices calculados.

ram sinalizados com a cor branca.
2.5 Elaboração dos mapas
2.4 Índice de saneamento e Ranking
Como forma de comparar o desempenho da
universalização do saneamento básico de modo
integral na região em estudo, realizou-se o cálculo do índice de saneamento (IND) nos anos
de 2007 e 2017, o qual avalia o percentual da
população urbana atendida pelos serviços de

Para análise dos indicadores, utilizou-se o QGIS,
um software livre de geoprocessamento que permite o manuseio de bases de dados geoespaciais
matriciais e vetoriais em um ambiente de banco
de dados geográficos. Por meio dessa análise, é
possível ter uma visualização espacial dos dados
por meio da confecção de mapas temáticos.

abastecimento de água (IN023), coleta de esgoto (IN024) e coleta de resíduos sólidos (IN016),
sendo este último ponderado de acordo com
sua destinação (Eq. 1).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝐼𝐼𝐼𝐼023 + 𝐼𝐼𝐼𝐼024 + ( 𝐼𝐼𝐼𝐼016 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹) (1)
3

Considerou-se como condicionante do indicador de resíduos sólidos a variável UP003, que diz
respeito ao tipo de unidade de processamento,
ou seja, sua destinação final. Essa medida teve o
intuito de atribuir um fator relacionado ao tipo
de destinação dada aos resíduos sólidos coletados por cada município, fator de destinação (FD),
dando vantagem aos que destinam de forma ambientalmente adequada (Tabela 4).
Tabela 4 – Fator de destinação por tipo de unidade.
Tipo de Unidade (UP003)
Lixão
Aterro Controlado
Aterro Sanitário

Fator de destinação
0
0
1

Dentre as formas de disposição final de resíduos
sólidos, apenas aterros sanitários são adequados, pois contam com sistemas de proteção ambiental e de segurança do trabalho, tanto na sua
operação como no monitoramento (Brasil, 2019).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos tópicos subsequentes seguem os indicadores analisados, assim como a discussão dos resultados obtidos.
3.1 IN023 – Índice de atendimento urbano de
água (%)
O acesso ao abastecimento de água compõe um
dos serviços básicos fundamentais para o desenvolvimento de uma população, sendo crucial
não somente para a saúde humana, como também para promoção de qualidade de vida. Para
Cairncross (2018), em uma visão ainda mais
abrangente dos benefícios advindos com o saneamento, estes também contribuem para conforto, conveniência, status social, privacidade e
benefícios estéticos, podendo, em certa medida,
ser resumidos pela palavra dignidade.
O indicador de abastecimento de água no período analisado (Fig. 2) mostrou avanços abaixo
do esperado, passando de 53% em 2007 para
67,3% em 2017, valor inferior em relação à média do Brasil, 93%, e do próprio estado onde a região está localizada, 76,2%.
Utilizando metodologias similares para análise desse indicador, estudos mostraram que o
alcance para sua universalização já não é mais
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preocupação para outros estados brasileiros há
quase uma década. Costas et al. (2013) evidenciaram que em 2010 mais de 89% dos municípios mineiros já contava com a universalização
desse serviço. Em Caldo e Filho (2014), durante
todos os anos entre 2007 e 2012 o indicador se
aproximava do seu valor máximo, mostrando
que os municípios da Bacia do Alto do Paraguai,
Mato Grosso do Sul, já estavam a poucos passos
da universalização.

dicadores mais baixos, atingindo no último ano

Ao comparar a meta com o indicador A2 do
PLANSAB, cuja definição faz menção ao indicador em questão para o ano de 2018, a região
Nordeste deveria estar próxima de alcançar a
universalização desse serviço, atendendo por
volta de 90% de sua população. Este dado infere que, se novas medidas para a expansão do
serviço de abastecimento de água não forem
tomadas, a RMF só atingiria a meta em meados
de 2034.

para bom e dois para excelente, com destaque,

Entre os municípios analisados, Pacatuba obteve o maior desenvolvimento do indicador, passando a atender 83,5% em 2017, crescimento
de mais de 60% em relação a 2007, enquanto
Pindoretama destacou-se por ser o único município a se manter com a classificação excelente,
atendendo em 2017 99,1% de sua população
urbana. A capital cearense, Fortaleza, também
apresentou um bom desempenho, mantendose a uma média de 86% de atendimento por
ano. Aquiraz e Trairi, por sua vez, mantiveramse durante todo o período da análise com os in-
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avaliado menos de 45% de sua população.
A partir da análise dos mapas, notou-se que os
dados apresentaram dois períodos distintos de
desenvolvimento. O primeiro período deu-se do
ano de 2007 a 2011, no qual ocorreu o avanço do
desempenho do indicador, atingindo, neste último, sua melhor média de atendimento, 83,5%.
Dos onze municípios classificados como ruim em
2007, três progrediram para mediano, quatro
mais uma vez, para o município Pacatuba, com
98,4%. No entanto, constatou-se que no período
seguinte, de 2011 a 2017, a média apresentou
tendência decrescente a uma taxa de 2,33% ao
ano, provocando a diminuição dos valores dos
indicadores de 2017 em comparação ao ano de
melhor desempenho, ou seja, 2011.
Esse comportamento pode estar atrelado a diversos fatores, dentre eles a elevada dispersão
populacional, a facilidade de acesso a captações
particulares por parte dos usuários e reduzida
capacidade econômica dos usuários para aderir
ao serviço (CEARÁ, 2017), além de a região ter
passado por uma escassez hídrica nesse período,
o que pode estar afetando fortemente o atendimento do abastecimento de água.
Contudo, em uma análise geral, aproximadamente 74% dos municípios apresentaram melhorias, mesmo que modestas, quanto aos valores informados em 2007.
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Figura 2 – Índice de atendimento urbano de água dos municípios da RMF.

3.2 IN024 - Índice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municípios atendidos
com água (%)
Por meio da análise da Fig. 3, é possível perceber
a deficiência do serviço de esgotamento sanitário na área de abrangência do estudo, uma vez
que, na maioria dos períodos analisados, mais de
90% dos municípios atendiam a menos de 50%
de sua população.
Entre os anos de 2007 a 2017 houve um avanço
tímido do percentual da população urbana atendida pela rede de esgoto, passando de 11,4%
para 16,6%, média muito abaixo da nacional
(60,2%), e até mesmo de sua macrorregião, Nordeste (34,8%), no ano de 2017.
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Pacatuba, por mais uma vez, apresentou os melhores resultados e avanços ao longo do tempo,
com crescimento do indicador em torno de 36%.
No entanto, apesar do seu desempenho, em
2017 mais da metade de sua população urbana
ainda não era beneficiada com esgotamento sanitário pelo prestador de serviço.
Outro aspecto relevante é a posição do município de Fortaleza. Devido ao seu poder político,
financeiro e econômico, esperavam-se melhores
resultados ao longo dos anos. Todavia, seu desenvolvimento estagnou, ficando na média dos
50% durante o período avaliado. Esse dado pode
estar diretamente relacionado aos investimentos realizados na área do saneamento; de acordo
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com o Ranking do Saneamento Básico, produzido pelo Instituto Trata Brasil em 2016, a capital
cearense apresentou uma redução de 118,25 milhões de reais investidos no setor entre os anos
de 2012 e 2016.
Os municípios de Itaitinga, Cascavel e Pacajus
obtiveram os piores resultados em 2017, apresentando resultados de apenas 1,6%, 1,5% e
3,3%, respectivamente, acentuando ainda mais
a situação crítica e o desafio da universalização
desse serviço na região. Para Cabedo Junior et al.
(2018), o baixo índice é preocupante, posto que a
ausência de saneamento básico fomenta problemas econômicos, diferenças sociais e impactos
ambientais, além de constantes casos de contração de algumas doenças.
Nessa perspectiva, Freeman et al. (2017) encontraram evidências que sugerem a importância
do saneamento em vários desfechos para saúde,
incluindo entre eles diarreia, ancilostomose, tracoma ativo e esquistossomose. Em relação aos
impactos ambientais, Bezerra et al. (2018) realizaram análise da qualidade físico-química de
água subterrânea de poços situados na RMF e relataram que 66,3% das 30 amostras não atenderam ao padrão de potabilidade, tendo o nitrato
como parâmetro mais alarmante; elevados valores desse parâmetro em aglomerados humanos
estão associados principalmente à contaminação do lençol freático por esgotos domésticos.
Durante a análise dos dados foi constatada inconsistência nas informações disponibilizadas,
dificultando uma análise mais precisa quanto
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ao comportamento desse indicador em alguns
municípios da RMF. É o caso do município de
Chorozinho, que respondeu a pesquisa somente no período compreendido entre 2013 e 2015,
obtendo valores de excelência no atendimento;
contudo, apresentou ausência no fornecimento
dos dados nos anos subsequentes. Outro exemplo é o município de São Luís do Curu; entre os
quatro anos respondidos, um deles foi classificado como excelente, com 99,6% da sua população
atendida, dando a impressão da universalização
deste quesito. Porém, nos anos consecutivos,
esse valor não chegou aos 8%, gerando, assim,
incerteza quanto à real situação da prestação
desse serviço.
Batista (2018) afirma que essas lacunas de informações ou seu preenchimento equivocado devem-se, principalmente, à falta de controle sobre os dados pelos próprios prestadores ou falta
de capacitação dos responsáveis pelo preenchimento do sistema, uma vez que os dados apresentados no SNIS são autodeclarados pelos prestadores de serviço e não passam por uma etapa
de verificação externa, o que pode resultar em
imprecisão nos dados fornecidos.
No entanto, como forma de garantir a melhoria
da qualidade e a veracidade das informações sobre o saneamento básico, foi divulgada a Portaria
nº 719, de 12 de dezembro de 2018, a qual institui metodologia para auditoria e certificação de
informações do SNIS, relacionada aos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário,
por parte das agências reguladoras.
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Figura 3 – Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água da RMF.

3.3 IN016 - Taxa de cobertura do serviço
regular de coleta domiciliar em relação à
população urbana (%)
Acerca deste indicador, a Fig. 4 mostra a evolução da taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar em relação à população urbana da RMF
de 2007 a 2017.
Durante o período avaliado, houve substancial
expansão nas respostas ao indicador, de 5 para
14 municípios. Dos que responderam ao SNIS em
2007, três foram enquadrados como excelentes,
cobrindo 100% de sua demanda, um como bom
(92,8%) e outro como mediano (70,12%). Entre
os indicadores estudados, este foi o único que
apresentou desempenho positivo em todos os
anos, resultando em uma média de aproximadamente 71% em 2017, no qual os municípios
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de Aquiraz, Eusébio, Maracanaú, Maranguape,
Pindoretama e São Gonçalo do Amarante registraram taxa de cobertura de 100%. Além desses,
outros seis também foram classificados como
excelentes, ou seja, possuem serviços universalizados de coleta de resíduo sólido urbano. Todavia, apesar dos inegáveis avanços no setor, sua
média em 2017 encontra-se ainda muito inferior
à nacional, 98,8%.
Por mais uma vez, a falta de informações de alguns municípios no período avaliado dificultou
a interpretação do desempenho do indicador,
como o caso do município de Guaiúba, que respondeu ao sistema apenas no ano de 2007, registrando que toda sua população urbana era
coberta pelo serviço; no entanto, nada pode ser
afirmado quanto ao seu comportamento nos
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anos subsequentes. Itaitinga, por sua vez, ali-

o valor de 99,9%, não sendo possível afirmar se,

mentou o sistema pela primeira vez em 2011

apesar de não usual, ocorreu uma melhoria ins-

com 91,8%; após mais uma pausa de quatro

tantânea nesse serviço ou um equívoco quanto

anos sem fornecer informações, regressou em

ao seu preenchimento no penúltimo ano do pe-

2016 com 38,8%, e no ano seguinte apresentou

ríodo analisado.

Figura 4 – Taxa de cobertura do serviço regular de coleta domiciliar em relação à população urbana dos municípios da RMF.

3.4 Índice de saneamento e Ranking
A criação de índices funciona como uma ferramenta de planejamento, pois eles expõem de
forma clara e objetiva os municípios que apresentam precariedade de prestação de serviços
de saneamento, evidenciando aqueles que mais
precisam de investimento e melhoria na área.
Sob o ponto de vista da administração pública, o monitoramento de dados é importante e
necessário para acompanhar o progresso das
98

ações, melhorar a transparência na prestação
de contas e demonstrar os impactos das ações
(SCHWEMLEIN et al. 2016).
No índice avaliado neste estudo para Região
Metropolitana de Fortaleza (Fig. 6), destacou-se
com melhor evolução nos serviços de saneamento o município de Caucaia, com média de
aproximadamente 46%, e com maior redução o
município de Horizonte, mensurada em torno de
20%. Porém esse resultado precisa ser analisado
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com cautela, pois Horizonte, no ano de 2017, não
informou dado quanto ao indicador de coleta de
resíduos sólidos, tendo o resultado de seu índice
desfavorecido, uma vez que é um dos três municípios da região que destinam de maneira adequada seus resíduos sólidos, informação fundamentada no Diagnóstico de Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos de 2016 (BRASIL, 2016).
No tocante à destinação adequada dos resíduos
sólidos, apenas os municípios de Caucaia, Forta-

leza e Horizonte mostraram-se conformes quanto às diretrizes dispostas na Política Nacional de
Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010, visto que
possuem aterros sanitários para atendê-los. A
referida lei também determina o encerramento dos lixões até 2014, contudo, mesmo após a
prorrogação do prazo para 2018 para capitais e
municípios de região metropolitana, seu cumprimento por toda a RMF parece distante, devido ao
número de municípios que ainda destinam seus
resíduos a céu aberto (Fig. 5).

Figura 5 – Unidades de processamento da RMF.

Pode-se perceber que mesmo após uma década
a RMF não mostrou grandes avanços quanto ao
índice de saneamento básico, passando de 24%
para apenas 31%. Esse comportamento está relacionado estritamente ao fator de destinação
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(FD), uma vez que o indicador que apresentou
maior crescimento foi o de coleta de resíduos
sólidos. Porém, devido à destinação ambientalmente inadequada de grande parte dos municípios, permaneceu com seus dados nulos.
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Figura 6 – Comparação dos índices de saneamento dos anos de 2007 e 2017.

Os índices do último ano da análise foram dispostos em forma de ranking, sendo classificados
do maior ao menor valor (Tabela 4).

Instituto Trata Brasil (2016) e o ranking ABES da

Nacionalmente, há dois trabalhos relevantes em
relação ao uso dessa ferramenta: o ranking do
saneamento básico nas 100 maiores cidades do

(2018). Em ambos, os municípios da RMF avalia-

Universalização do Saneamento da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
dos apresentaram um desempenho insatisfatório nos serviços de saneamento básico.

Tabela 4 – Ranking de saneamento da RMF no ano de 2017.
Posição
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª

Município
Fortaleza
Caucaia
Pacatuba
Paraipaba
Pindoretama
Maracanaú
Maranguape
Horizonte
Itaitinga
Eusébio
São Luís do Curu
Guaiúba
Pacajus
Paracuru
Cascavel
São Gonçalo do Amarante
Chorozinho
Aquiraz
Trairi

Como esperado, Fortaleza e Caucaia ocuparam
as primeiras posições com vantagem sobre os
demais municípios. Também se conjecturava
100

Índice (%)
76,70
62,91
43,64
34,43
33,03
32,15
29,95
29,62
29,17
27,52
26,26
24,36
23,80
22,53
21,68
20,68
18,89
17,27
16,26

uma boa posição para o município de Pacatuba,
devido ao seu desempenho favorável ao longo de
todo o estudo.
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4 CONCLUSÃO
Com o uso de SIG foi possível espacializar os dados de saneamento dos municípios da RMF e obter sua visualização por meio de mapas temáticos, de maneira simples e direta. Essa ferramenta
apresentou-se como um importante recurso
para utilização e interpretação dos indicadores,
de modo a avaliar o desempenho e auxiliar na
gestão dos serviços de saneamento.
De modo geral, o atendimento ao saneamento à
população da RMF mostrou-se precário e preocupante, com passos ainda longos para o alcance
dos princípios da universalização disposto na Lei
n° 11.445/2007.
O atendimento de abastecimento de água, que
para muitas regiões do Brasil já é um serviço fornecido de modo universal, na RMF vem seguindo
uma tendência decrescente ao longo dos anos,
apresentando em 2017 uma média bem inferior
à nacional. Entretanto, o maior gargalo para o
desempenho mais eficiente dos serviços de saneamento na RMF ainda diz respeito ao indicador de atendimento de esgoto urbano, que em
alguns municípios não chega a 2%.
Apesar de apresentar os melhores resultados, o
indicador de cobertura dos resíduos sólidos urbanos, quando comparado à sua destinação final, encontrou-se em quase sua totalidade em
desacordo com a legislação vigente, dado que
maior parte dos seus resíduos ainda são dispostos de maneira ambientalmente inadequada.
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Resumo
O descarte inadequado de resíduos da construção civil (RCC) em locais públicos tem provocado diversos problemas de saneamento ambiental nos municípios brasileiros, principalmente naqueles onde a população urbana é
mais concentrada. Diante disso, o objetivo deste trabalho é investigar os principais locais de descarte de RCC espalhados pela área urbana do município de Campina Grande, Paraíba, por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG). O procedimento metodológico utilizado teve como base o software Google Earth Pro, que fornece a série
temporal de imagens da região. As informações compreendem o período entre maio de 2018 e maio de 2019.
Nesse período, foram identificados e comprovados 45 locais de descarte inadequado de RCC. Por meio dos resultados obtidos, constata-se que o descarte inadequado de RCC produz um passivo ambiental no tocante a água,
solo e ar, bem como abriga vetores de doença, além de atrair o descarte de resíduo sólido urbano (RSU) para o local.
Palavras-chave: Resíduo da Construção Civil. Sistema de Informação Geográfica. Descarte inadequado. Saneamento Ambiental. Passivo ambiental.
Abstract
The inadequate disposal of construction waste (CW) in public places has caused several problems of environmental
sanitation to Brazilian municipalities, especially those where the urban population is denser. Therefore, the objective of this work is to analyze the main disposal sites of RCC scattered throughout the urban area of the city
of Campina Grande, Paraiba, through the Geographic Information System (GIS). The methodological procedure
used was based on the software Google Earth Pro, that provides the temporal series of images of the region. The
information covers the period between May 2018 and May 2019. During this period, 45 sites of inappropriate RCC
disposal were identified and proven. Through the results obtained, it is verified that the inappropriate disposal of
RCC produces an environmental liability in relation to water, soil and air, as well as, they harbor disease vectors, in
addition to attracting urban solid waste (USW) to the site.
Keywords: Construction waste. Geographic Information System. Inappropriate disposal. Environmental sanitation.
Environmental liability.
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1 INTRODUÇÃO
O rápido crescimento demográfico e, por conseguinte, o aumento das atividades do setor
construtivo, foi essencial para a urbanização das
principais cidades. Com o tempo, a larga exploração dos recursos naturais e o desperdício nas
obras de construções, reformas e demolições
elevaram a geração de RCC a índices alarmantes
(HALMEMAN, 2010).
De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE),
em 2017 os municípios recolheram cerca de 45
milhões de toneladas de resíduos da construção
civil (RCC), diminuindo cerca de 0,08% em comparação com o ano de 2016. Porém, por não levar em consideração os construtores informais
que realizam pequenas obras e reformas como
pessoa física, esse panorama necessita de uma
atenção especial, pois estima-se que a produção
de RCC no Brasil é de mais de 84 milhões de toneladas por ano (BRASIL, 2010; CONTRERAS et
al., 2016; ABRECON, 2015).
Entre os serviços de construção, reforma e demolição, os de reforma e demolição contribuem
com 60% do total de RCC produzido, enquanto o
processo construtivo participa com 40%. Apesar
do grande volume gerado, a deficiência na gestão dos RCC e a falta de fiscalização têm constribuido para o descarte inadequado de RCC em
áreas públicas, sítios e logradouros, prejudicando o saneamento ambiental das cidades (FAVARETTO et al., 2017).
Por meio da resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) n. 307/2002 e suas alterações, buscou-se minimizar a problemática
dos resíduos oriundos do processo de construção, demolição e reformas. Dessa forma, foram
determinadas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão adequada do RCC (BRASIL,
2002). Entretanto, no contexto atual, existem
poucos munícipios que gerenciam corretamen104

te os RCC ou que possuam o seu Plano Municipal
de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC).
Sabendo da importância da gestão dos resíduos,
e tendo em vista a nova temática do desenvolvimento sustentável, surge a necessidade de identificar a poluição difusa provocada pelo descarte
inadequado de RCC. Diferentemente da poluição
pontual, que se caracteriza por uma ação modificadora localizada, entende-se por poluição difusa as fontes de contaminação que se distribuem
aleatoriamente em um sistema, não se concentrando em um único local (PRODANOFF, 2005).
Persistir no hábito de descartar inadequadamente o RCC traz consigo diversos impactos nocivos
ao ecossistema, estimula a proliferação de vetores e prejudica a infraestrutura da cidade e a
drenagem natural do ecossistema, além da transição de veículos e pessoas (KLEIN, 2017).
Com a gestão eficiente e uma fiscalização atuante, é possível minimizar a quantidade de áreas de
acúmulo de RCC. Diante disso, este trabalho teve
como objetivo investigar os principais locais de
descarte inadequado de RCC utilizando o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e visitas in
loco na área urbana do município de Campina
Grande, Paraíba.

2 METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho foi dividida em
três etapas. A primeira etapa envolve a busca
por locais de acúmulo de RCC na área urbana do
município de Campina Grande - PB por meio do
software Google Earth Pro. A segunda etapa refere-se à visita nos locais identificados e aos registros fotográficos dos volumes de RCC que são
descartados aleatoriamente pela zona urbana. A
terceira etapa trata da delimitação da área e o
georreferenciamento do local onde existe a presença de descarte de RCC.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 103-116 | Ed. Esp. Nov. 2020
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2.1 Caracterização da área de estudo

divide em atividades industriais, construção civil,

O local de referência para essa pesquisa experimental foi a área urbana do município de Campina Grande - PB (Fig. 1). A cidade possui aproximadamente 407 mil habitantes, e a economia se

comércio varejista e atacadista, extração mineral, pecuária e agricultura. A cidade possui 50
bairros e localiza-se no planalto da Borborema,
no estado da Paraíba (IBGE, 2018).

Figura 1 – Localização do município de Campina Grande – PB

Fonte: Autor (2019).

2.2 Locais de descarte de RCC
O período referente à pesquisa foi de maio de
2018 até maio de 2019, onde foi realizada a
identificação dos principais locais de descarte
inadequado de resíduos oriundos da construção
civil por meio do software livre Google Earth Pro.
Por meio da comparação da série histórica de
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imagens dos anos anteriores, conforme exemplo
nas Fig. 2 a 4, foram identificados os locais plausíveis de descarte inadequado de RCC.
As imagens escolhidas são as que possuem a
melhor visualização, caracterizando-se como
isentas de sombras, o que permitiu identificar
melhor os locais de descarte de RCC.
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Figura 2 – Série histórica de imagens (Bairro Bela Vista)
(A) setembro de 2017

(B) dezembro de 2018

Fonte: Google Earth Pro (2019)

Figura 3 – Série histórica de imagens (Bairro TamboR)
(A) setembro de 2018

(B) maio de 2019

Fonte: Google Earth Pro (2019)

Figura 4 – Série histórica de imagens (Bairro Monte Castelo)
(A) dezembro de 2017

(B) setembro de 2018

Fonte: Google Earth Pro (2019)
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2.3 Visita nos locais de descarte
Com a identificação dos locais de descarte, foi
realizada a visita in loco para comprovar a presença de RCC no local. Essa visita é indispensável,
uma vez que o software fornece imagens atualizadas na vertical, mas não em tempo real. As
imagens na horizontal disponíveis pelo Google
Street View estão desatualizadas e são úteis apenas como um indicador.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após o levantamento, foram comprovados 45
locais de descarte inadequado de RCC espalhados pela cidade de Campina Grande. Inicialmente são apresentados os resultados referentes à zona da cidade em que se encontra
o local de descarte, o identificador (Id) para
visualização no mapa, o bairro, a localização
geográfica dos pontos identificados e a área
do local, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Locais de descarte de RCC
Nº
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

Zona da Cidade

Id.
1
2
3
18
19
20
21
22
30

Bairro
Alto Branco
Alto Branco
Alto Branco
Jardim Tavares
Jardim Tavares
Jardim Tavares
Jardim Tavares
Jardim Tavares
Palmeira

Latitude
7°11'54.38"S
7°12'16.05"S
7°12'26.50"S
7°12'17.06"S
7°12'31.27"S
7°12'12.80"S
7°12'28.49"S
7°12'54.24"S
7°12'20.00"S

Zona Leste

7
23
26
27

Castelo Branco
José Pinheiro
Mirante
Monte Castelo

7°12'55.16"S
7°13'47.39"S
7°14'0.54"S
7°13'35.54"S

Zona Sul

8
9
10
13
14
15
16
17
24
37
38
44
45

Catolé
Catolé
Cruzeiro
Distrito Industrial
Distrito Industrial
Distrito Industrial
Itararé
Jardim Paulistano
Liberdade
Tambor
Tambor
Vila Cabral
Vila Cabral

7°13'53.38"S
7°14'35.71"S
7°14'26.42"S
7°15'51.52"S
7°15'48.30"S
7°15'28.10"S
7°15'23.28"S
7°15'7.53"S
7°14'25.85"S
7°14'41.08"S
7°15'16.67"S
7°14'49.49"S
7°14'30.86"S

Zona Oeste

4
5
6
11
12
25
28
29
31
32

Bela Vista
Bela Vista
Bodocongó
Dinamérica
Dinamérica
Malvinas
Monte Santo
Monte Santo
Ramadinha
Ramadinha

7°13'22.83"S
7°13'14.05"S
7°12'36.66"S
7°14'27.88"S
7°14'26.56"S
7°14'46.45"S
7°12'52.86"S
7°12'46.79"S
7°13'2.72"S
7°13'1.89"S

Zona Norte

Longitude
35°52'43.59"O
35°52'30.81"O
35°52'52.18"O
35°52'11.96"O
35°52'14.49"O
35°52'13.38"O
35°52'5.55"O
35°52'33.46"O
35°53'39.84"O
∑Área
35°52'2.61"O
35°52'3.64"O
35°51'45.48"O
35°51'57.51"O
∑Área
35°53'2.57"O
35°53'10.11"O
35°54'18.00"O
35°53'43.54"O
35°53'33.47"O
35°53'9.30"O
35°52'54.94"O
35°53'51.96"O
35°53'24.49"O
35°53'16.86"O
35°53'29.07"O
35°52'16.46"O
35°52'2.44"O
∑Área
35°54'4.43"O
35°54'16.65"O
35°55'29.29"O
35°54'50.19"O
35°55'7.74"O
35°55'9.23"O
35°53'56.19"O
35°54'18.42"O
35°55'41.61"O
35°55'45.78"O

Área (m2)
1.154
354
678
1.148
3.309
10.592
7.877
318
4.943
30.103
3.739
2.900
1.596
23.547
31.782
2.943
1.292
23.501
1.796
3.744
2.331
2.241
2.175
613
16.997
5.464
4.035
6.021
73.153
41.467
1.970
936
340
422
593
718
4.948
571
1.299

continua...
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Tabela 1 - Continuação...
Nº
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Zona da Cidade

Zona Oeste

Id.
33
34
35
36
39
40
41
42
43

Bairro
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Rosa
Universitário
Universitário
Universitário
Universitário
Universitário

Latitude
7°14'31.91"S
7°14'18.42"S
7°14'45.45"S
7°14'17.34"S
7°12'28.16"S
7°12'32.70"S
7°12'29.89"S
7°12'26.91"S
7°12'37.21"S

Longitude
35°54'35.10"O
35°54'24.20"O
35°54'55.67"O
35°54'17.42"O
35°54'55.56"O
35°54'17.01"O
35°54'14.66"O
35°54'12.38"O
35°54'36.65"O
∑Área

Área (m2)
682
4.131
627
1.020
1.005
3.192
1.875
724
2.363
68.883

Fonte: Autor (2019)

Posteriormente à confirmação do local de descarte inadequado de RCC, foi traçado um polígono no Google Earth Pro delimitando a área aterrada atual do local onde estão sendo depositados
os RCC e o seu georrefrenciamento, conforme
exemplo nas Fig. 5 a 7.

Figura 7 – Delimitação do local de descarte de RCC
(Bairro Monte Castelo)

Figura 5 – Delimitação do local de descarte de RCC
(Bairro Bela Vista)

Fonte: Google Earth Pro (2019)

Cada local delimitado pelo polígono possui um
valor de área que foi extraído e corresponde ao
período de maio de 2018 a maio de 2019, portanto esses valores podem variar para mais ou
para menos ao longo do tempo.
Fonte: Google Earth Pro (2019)

Figura 6 – Delimitação do local de descarte de RCC
(Bairro Tambor)

Ainda conforme a Tabela 1, os locais de descarte de
RCC estão presentes em quatro das cinco zonas existentes na cidade de Campina Grande. A zona oeste e
a sul são as regiões onde existe a maior quantidade
de locais com descarte inadequado de RCC e, consequentemente, possuem o maior somatório de área.
Na zona central da cidade não foi encontrada nenhuma área plausível de descarte de RCC.
Esse panorama é evidente com a espacialização
das áreas delimitadas em polígonos no software
livre Quantum Gis (QGis), conforme a Fig. 8. Essas
áreas foram exportadas para o QGis e numeradas para melhor visualização.

Fonte: Google Earth Pro (2019)
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Figura 8 – Mapa das áreas de descarte de RCC

Fonte: Autor (2019)

É possível visualizar na Fig. 8 a dispersão das
áreas de descarte de RCC, porém em locais mais
afastados, como por exemplo os bairros do Velame, Acácio Figueiredo, Cidades, Três Irmãs, Serrotão, Novo Bodocongó, Cuités, Jardim Continental e Nações, não possuem disposições de RCC.
Isso ocorre, provavelmente, por falta de obras de
construção civil que produzem grandes volumes
de RCC e aos custos relacionados ao combustível

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 103-116 | Ed. Esp. Nov. 2020

para o transporte e descarte em locais mais afastados da zona central.
Devido à grande quantidade de imagens disponíveis na pesquisa, serão expostos apenas os locais
de descarte inadequado de RCC mais representativos. Assim, conforme a Fig. 9, as áreas que possuem
maior destaque estão localizadas nos bairros da
Bela Vista (41.467 m2), Monte Castelo (23.547 m2),
Cruzeiro (23.501 m2) e Tambor (16.997 m2).
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Figura 9 – Gráfico das áreas dos locais de descarte de RCC

Fonte: Autor (2019)

A seguir, nas Fig. 10 a 13, são apresentados os
locais fixos onde existe o constante descarte de
RCC, bem como se faz a comparação entre pe-

ríodos diferentes evidenciando as alterações do
espaço físico no ambiente.

Figura 10 – Bairro Bela Vista
(A) setembro de 2017

(B) maio de 2019

Fonte: Google Earth Pro (2019)
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Figura 11 – Bairro Cruzeiro
(A) dezembro de 2017

(B) maio de 2019

Fonte: Google Earth Pro (2019)

Figura 12 – Bairro Monte Castelo
(A) dezembro de 2017

(B) maio de 2019

Fonte: Google Earth Pro (2019)

Figura 13 – Bairro Tambor
(A) agosto de 2017

(B) maio de 2019

Fonte: Google Earth Pro (2019)
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Na verificação in loco nos locais de descarte inadequado de RCC, além da percepção visual em termos
de volume, comprovou-se a predominância de resíduos Classe A e B, conforme Fig. 14 a 17. Os resíduos
de classe A são os recicláveis ou reutilizáveis como
agregados e representam cerca de 90% do total de
RCC, enquanto os de classe B são os resíduos recicláveis e reutilizáveis para outras finalidades.
Ao examinar o local, percebe-se que a maior parte dos resíduos é de Classe A, como concreto,
tijolos, telhas, pré-moldado, areia, argamassa,
materiais cerâmicos, blocos e azulejos, ou seja,
são os resíduos que possuem elevado potencial
de recuperação.

Logo após, em uma proporção bem menor, os
resíduos de Classe B, como gesso, madeira, vergalhão de ferro, latas de tintas vazias, papel,
papelão, plástico e vidros, também são perceptíveis nos locais de descarte inadequado de RCC.
Esses resíduos são classificados dessa forma por
possuírem técnicas de recuperação específicas
quando a sua destinação é realizada corretamente. Os resíduos de Classe B, apesar de terem
volume bem inferior quando comparados com os
de Classe A, possuem a característica de serem
distinguidos facilmente nos locais onde existe
um vasto aglomerado de RCC. Essa particularidade pode ser visualizada também nas Fig. 14 a 17.

Figura 14 – Visita no local de descarte de RCC (Bairro Bela Vista)
(A) janeiro de 2019

(B) janeiro de 2019

Fonte: Autor (2019)

		
Figura 15 – Visita no local de descarte de RCC (Bairro Cruzeiro)
(A) junho de 2018

(B) junho de 2018

Fonte: Autor (2019)
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Figura 16 – Visita no local de descarte de RCC (Bairro Tambor)
(A) janeiro de 2019

(B) janeiro de 2019

Fonte: Autor (2019)

Figura 17 – Visita no local de descarte de RCC (Bairro Monte Castelo)
(A) junho de 2018

(B) junho de 2018

Fonte: Autor (2019)

Na Fig. 17, visualiza-se a drenagem natural obstruída, uma caçamba estacionária e uma carroça. As caçambas estacionárias e as carroças são
constantemente utilizadas para a coleta do RCC
na fonte geradora por empresas terceirizadas
ou trabalhadores informais. Vale salientar que,
embora a determinação seja colocar apenas RCC
nas caçambas, é comum encontrar resíduo sólido urbano (RSU) no fundo delas.
É possível perceber também na figura a dimensão do volume de RCC descartado e aterrado
sobre a vegetação sem a preparação do terreno,
onde possivelmente será construído um conjunRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 103-116 | Ed. Esp. Nov. 2020

to habitacional ou uma área de lazer. Olhando a
imagem não é possível visualizar, porém durante
a visita foi observada a presença de pneus, resto de móveis, RSU e latas de tinta. Outro ponto
que chamou a atenção foi a presença do caminhão pipa no local para controlar os pequenos
focos de incêndio na base do talude do aterro
de RCC. A causa provável da ocorrência é interpretada como a presença de algum combustível
inflamável, mas não se descarta a hipótese de a
origem do fogo ser a existência do gás metano
proveniente da decomposição da matéria orgânica disposta no local ou coberta pelo aterro.
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A maior parte dos resíduos produzidos na construção civil que envolvem o processo de construção, reforma e demolição são descartados
em aterros sanitários ou terrenos baldios devido
à ausência de mercados para suas formas recicladas. Esse material poderia servir de matériaprima para agregados de ótima qualidade, podendo ser utilizados de forma direta ou indireta
nas atividades para a confecção de tijolos, blocos
pré-moldados, meio-fio, calçadas, argamassa de
revestimento, camadas de base e sub-base, pavimentos, entre outros (BRASILEIRO, 2015; DURAN, 2006).
No contexto nacional, existem poucos munícipios que gerenciam corretamente o RCC ou que
possuam o plano diretor de resíduos da construção civil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), 4.031
municípios (72,45%) possuem “serviço de manejo dos resíduos de construção e demolição”;
em 392 municípios (7,05%) tem “existência e
algum tipo de processamento dos resíduos”, em
124 (2,23%) existe a “triagem simples dos resíduos de construção e demolição reaproveitáveis
(classes A e B)”, em 14 (0,25%) existe “triagem e
trituração simples dos resíduos classe A”, em 20
(0,36%) existe “triagem e trituração dos resíduos
classe A, com classificação granulométrica dos
agregados reciclados” e apenas em 79 municípios (1,42%) existe o programa de “reaproveitamento dos agregados produzidos na fabricação
de componentes construtivos”.
Países como a Holanda e Coreia do Sul alcançaram 98% de recuperação de RCC (ETC/SCP, 2009;
YANG et al., 2015) por meio da proibição do descarte de RCC com alto potencial de recuperação,
obrigação da triagem na origem, criação de um
mercado de produtos reciclados e multas elevadas pelo descarte inadequado. Outra questão
importante foi o investimento em publicidade,
sessões de esclarecimento, incentivos fiscais e fi114

nanceiros para que a segregação fosse realizada
na fonte. Essas políticas garantiram o processo
mais rápido, eficaz e menos dispendioso (MINISTRY OF HOUSING, SPATIAL PLANNING AND THE
ENVIRONMENT, 2001, apud MÁLIA et al., 2013)

4 CONCLUSÃO
A disseminação de disposições de RCC pela área
urbana do município de Campina Grande modifica as condições de saneamento ambiental
da cidade bem como as condições sociais. Esse
problema é resultado de uma gestão ineficiente,
ausência de mercado para as suas formas recicladas, falta de fiscalização e de conscientização
da população e das empresas geradoras.
Os locais de descarte inadequado de RCC possuem diversas áreas geométricas que variam de
tamanho com o tempo. Pequenas áreas podem
possuir características de sazonalidade, ou seja,
em determinados períodos ou com o passar dos
anos, podem deixar de existir. Entretanto, as
grandes áreas permanecem ativas e, dependendo do local, continuam crescendo em volume e
ampliando-se em área.
Por se tratar de resíduos com alto potencial de
recuperação, cabe às empresas promover técnicas para o reúso do RCC, principalmente os de
Classe A, na origem. Uma das formas de alcançar esse objetivo é por meio de parcerias com
Universidades e Institutos de Pesquisas visando
propor soluções para a reutilização in natura ou
como agregado em processos construtivos
O constante descarte de RCC nesses locais tem
prejudicado principalmente as linhas de drenagem
natural e o escoamento das águas pluviais. Por se
tratar de um resíduo descartado na zona urbana,
os moradores das regiões circunvizinhas às disposições de RCC acabam descartando também RSU,
potencializando a presença de vetores e pequenos
lixões na cidade. Em alguns locais, devido à presenRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 103-116 | Ed. Esp. Nov. 2020
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ça de RSU ou de algum combustível inflamável, foi
identificada presença de fogo. Esse problema serve
de base para alertar o poder público sobre a periculosidade desses locais, visando políticas públicas
voltadas para uma melhor ocupação do espaço urbano, minimizando os riscos para a vizinhança.
Outro fato observado foi a vegetação se desenvolvendo nas áreas onde existe a presença de resíduo, cobrindo os RCC e camuflando a presença
deles nos locais de descarte inadequado. Essa
situação pode ser utilizada como objeto de estudos acadêmicos sobre a característica da flora
nesses locais, bem como, se o vigor vegetativo
durante o crescimento da vegetação é influenciado pela presença de resíduos Classe A e B.
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Resumo
Com o aumento dos domicílios atendidos com esgotamento sanitário no Brasil nos últimos anos, houve também o aumento da geração de lodo nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), que em muitas cidades
acaba sendo disposto em aterros sanitários. O objetivo do presente trabalho foi propor alternativas para a
resolução de dois passivos ambientais da sociedade: 1 - a reabilitação de “lixões”, com plantio de vegetação
arbórea nativa da região; e 2 - a destinação adequada do lodo proveniente das ETEs. Para atingir esse objetivo
foi realizada a disposição de lodo de uma ETE em um “lixão” abandonado e avaliado o desenvolvimento e a
morte dos espécimes vegetais plantados para a recuperação da área. Pode-se concluir que a recuperação da
vegetação em “lixões”, com a utilização de lodo de esgoto doméstico, pode se tornar um instrumento alternativo e viável para a destinação adequada desses resíduos, que por sua origem e características químicas e
ambientais possuem destinação restrita e problemática.
Palavras-chave: Saneamento básico. Biossólido. Resíduo urbano.
Abstract
With the increase in households served with sanitary sewage in Brazil in recent years, there has also been an increase in
the generation of sludge at Sewage Treatment Plants (STP), which in many cities ends up being disposed of in landfills.
The objective of the present work was to propose alternatives for the resolution of two environmental liabilities of the
society: 1 - rehabilitation of "dumps", with planting of arboreal vegetation of the region and 2 - adequate disposal
of the sludge from the STP. In order to achieve this objective, the disposal of sludge from an STP was carried out on
an abandoned "dump" and the development and death of plant specimens planted for the recovery of the area were
evaluated. We can conclude that the recovery of the vegetation in "dumps", with the use of domestic sewage sludge,
can become an alternative and viable instrument for the proper destination of this waste, which due to its origin and
chemical and environmental characteristics has a restricted destination and problematic.
Keywords: Basic sanitation. Sewage sludge. Municipal waste.
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1 INTRODUÇÃO
Os depósitos de resíduos domésticos, chamados
comumente de “lixões” ao serem desativados,
sem a aplicação de normas técnicas de saneamento e com a adequada cobertura de superfície
com solo, continuam com os resíduos expostos
a céu aberto, permanecendo em profundo estado de abandono e degradação ambiental. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº.
12.305/2010 tem como meta a eliminação e recuperação de lixões. Essas áreas, altamente antropizadas e simplesmente abandonadas sem
a adoção de técnicas apropriadas, favorecem o
surgimento de gramíneas e plantas exóticas indesejáveis, que por competição ou outros fatores,
dificultam o aparecimento natural de espécies
arbustivas e arbóreas que iniciariam o processo
de regeneração espontânea da área degradada
(OLIVEIRA et al., 2000; MARTINS et al., 2015).
A consciência ecológica, associada à legislação
ambiental, leva ao interesse ou à obrigatoriedade
de recuperação de áreas degradadas. Nesse sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente impõe
ao poluidor a obrigação de recuperar os danos
causados ao meio ambiente (Lei 6.938/81), reforçada pelo art. 23 inciso II da Lei 9.605/98 (Lei
dos Crimes Ambientais), que obriga o infrator a
reabilitar a área degradada – princípio do poluidor-pagador.
O antigo lixão de Campo Mourão-PR, que recebeu todos os resíduos domésticos da cidade até
janeiro de 2002, foi desativado sem se observar
todas as normas adequadas para sua reabilitação na época. Recebeu cobertura de solo desigual e permaneceu com resíduos expostos em
muitos trechos, resultando na invasão de espécies exóticas de plantas e gramíneas limitantes
ao povoamento com cobertura vegetal arbórea
nativa da região.
Tendo em vista essa situação, foi iniciada a recuperação do lixão de Campo Mourão-PR, por
118

meio da utilização do lodo proveniente do tratamento de esgoto doméstico coletado na cidade, como agregado orgânico na introdução das
espécies vegetais.
Segundo a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) - NBR 10004, são classificados
como resíduos sólidos os resíduos nos estados
sólidos e semissólidos, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Ficam incluídos nessa definição
os lodos provenientes de sistemas de tratamento
de esgoto.
Segundo a Norma para utilização de lodo de
Estação de Tratamento de Esgoto, editada pelo
Instituto Ambiental do Paraná-IAP 2003, o lodo
é o subproduto que gera maior volume durante
os processos de tratamento de efluentes e aquele que apresenta disposição final problemática e
frequentemente negligenciada, comprometendo parcialmente os efeitos benéficos da coleta e
tratamento de esgotos (ANDREOLI et al., 2001;
TSUTIYA et al., 2002; MARTINS et al., 2015).
A reciclagem de lodos das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s), visando à valorização
de solos, representa uma alternativa técnica,
econômica e ambientalmente segura. O material orgânico presente nesses resíduos aumenta a resistência dos solos à erosão, além de ser
excelente fonte de nutrientes, principalmente
de nitrogênio e fósforo, constituindo-se em alternativas para regiões agrícolas, especialmente aquelas caracterizadas pelo uso intensivo do
solo ou onde há a proposição de técnicas de reflorestamento (GOMES et al., 2001, ANDREOLI et
al., 2014).
Com a utilização do lodo de esgoto como biossólido, agregam-se nutrientes ao solo e, consequentemente, auxiliam a fixação inicial do sistema radicular das espécies introduzidas, visto
que o solo nos talhões do experimento é muito
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heterogêneo e com cobertura desigual, deixando
em muitas porções os resíduos aflorando na superfície (SAMPAIO et al., 2012).
O lodo em muitas estações de tratamento de esgoto é considerado um resíduo problemático devido a sua difícil disposição final, pois pode estar
carregado com metais pesados (dependendo da
fonte do esgoto e industrialização da região) e
possui grande carga biológica de patogênicos
(SAMPAIO et al., 2012; PEDROSA et al., 2017;
MOREIRA et al., 2019).
A reabilitação de lixões utilizando lodo de estações de tratamento de esgotos doméstico poderá dar destino nobre a esse tipo de resíduo, visto
que essas áreas possuem alto grau de contaminação e degradação e com a reabilitação. Essas
áreas deverão ainda permanecer sem nenhuma
forma de exploração comercial ou de utilização
social direta, devendo ficar isoladas ao acesso
de pessoas e animais domésticos por vários anos
(ANDREOLI et al., 2014; MARTINS et al., 2015).
Neste trabalho de pesquisa buscaram-se alternativas para ajudar a resolver dois passivos ambientais da sociedade: a reabilitação de lixões e
aterros sanitários com plantio de vegetação arbórea nativa da região e a destinação adequada
do lodo proveniente de estações de tratamento
de esgotos.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Caracterização da área de estudo
A área onde foi instalado o experimento encontra-se no município de Campo Mourão, nas
imediações da denominada Vila Guarujá, uma
comunidade onde, no passado, abrigavam-se as
pessoas que sobreviviam da garimpagem dos resíduos que ali era depositado.
O município de Campo Mourão possui uma população de 87.194 habitantes, sendo 82.757 na
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área urbana e 4.437 na área rural (IBGE, 2010).
O município encontra-se à altitude média de
630 m acima do nível do mar, possuindo uma
área de 768,2 km2. A região caracteriza-se por
ter sua formação topográfica levemente ondulada (SIMIONATO, 1999). A área está localizada no
Terceiro Planalto paranaense, com solos desenvolvidos a partir do basalto do Grupo São Bento. Ao todo foram estabelecidas 28 unidades de
mapeamento, distribuídas pelas seguintes classes de solos: Latossolo Vermelho, Nitossolo Vermelho, Argilossolo Vermelho-Amarelo, Gleissolo
Háplico, Cambissolos Háplico e Neossolo Litólico
e Regolítico. O solo predominante é o Latossolo Vermelho – com moderada textura argilosa,
ocorrendo a fase cerrado e cerradão subtropical,
com relevo suave ondulado e praticamente plano
(BOGNOLA et al. 2002; EMBRAPA, 2006; EMBRAPA, 2007).
Considerando os trabalhos de Bognola et al.
(2002) e Roderjan et al. (2002), a região de Campo Mourão possuía, originalmente, o encontro
de três tipos de vegetação: a Floresta Ombrófila
Mista, onde se contempla a coexistência de representantes das floras tropical (afro-brasileira)
e temperada (austro-brasileira), em marcada relevância fisionômica de elementos Coniferales e
Laurales, onde domina a Araucaria angustifolia
(Bertol.) Kuntze (Araucariaceae); Floresta Estacional Semidecidual, que apresenta como principal característica em suas formações florestais
a semidecidualidade, na estação desfavorável,
estando restrito aos estratos superiores e tendo
aparentemente correlação principalmente com
os parâmetros climáticos; Cerrado de origem semelhante às estepes ocorrendo dominantemente sobre Latossolos, apresentando fisionomia e
florística semelhantes àquelas dos planaltos do
Brasil central.
O clima do Município de Campo Mourão é classificado conforme Köppen como Cfa: Clima subtropical úmido mesotérmico, com verãos quen119
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tes e geadas pouco frequentes, com tendência
de concentração das chuvas nos meses de verão,
sem estação seca definida e umidade relativa do
ar média anual de 75% (SPVS, 1996).
Os dados de precipitação e de temperatura foram obtidos na Estação Nacional de Meteorologia, que se localiza a aproximadamente 1000
metros de distância do experimento. No período do estudo ocorreram precipitações totais
acumuladas de 1557,4 mm, sendo que a precipitação mensal variou entre 54,4 e 187,4. A
temperatura máxima, de 36,4º C foi constatada
no dia 12 de novembro de 2003, e a mínima, de
0,6º C, foi constatada nos dias 1º e 10 de agosto
de 2004; no entanto, não foram constatados danos às vegetações por incidência de geadas.

2.2 Caracterização do solo dos talhões do projeto
Os talhões encontram se na área do antigo lixão,
caracterizada por solo Latossolo Vermelho antropizado pelo descarte de resíduos sólidos. A área
do projeto foi dividida em oito talhões de 15 m
x 120 m e, dentro destes, foram coletados solos
em cinco pontos aleatórios para a realização das

análises físico-químicas, buscando identificar a
qualidade dos principais nutrientes presentes no
solo contaminado do antigo lixão.

2.3 Caracterização do lodo da ETE
O lodo de esgoto utilizado no experimento foi
recebido da Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR, de sua Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) Rio Km 119, estando estocado
em suas dependências há mais de seis meses,
apresentando-se bem estável, não oferecendo
risco de decompor-se pela fermentação, que
poderia prejudicar o desenvolvimento inicial das
plantas. Os testes preliminares foram realizados
com amostras do lodo coletadas e submetidas a
experimento utilizando mudas da espécie Verbenaceae Duranta sp. (pingo de ouro). O teste
constituiu em submeter as mudas (Fig. 1) a três
condições distintas: encharcamento (A); solo
úmido (B) e solo bem drenado (C), por um período
de oito dias, em frascos contendo cinquenta por
cento de solo e cinquenta por cento de lodo, onde
verificou-se empiricamente que não ocorreram
danos às plantas submetidas ao tratamento.

Figura 1 – Amostras de teste do lodo a ser utilizado no tratamento das parcelas do projeto de recuperação do lixão de
Campo Mourão-PR. Três condições distintas: encharcamento (A); solo úmido (B) e solo bem drenado (C).
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2.4 Análises físico-químicas e biológicas
As análises dos nutrientes, tanto dos oito talhões
do solo do antigo lixão como da amostra de lodo
da ETE, foram realizadas no Laboratório Santa Rita,
que fica localizado na cidade de Mamborê - PR.
As análises de metais pesados foram realizadas
no Laboratório Lakefield Geosol - Laboratório de
Análises Minerais e Ambientais, localizado em
Belo Horizonte - MG. Essas análises ocorreram da
seguinte forma: duas amostras foram secas em estufa por 1 hora a 60 ºC, finamente moídas em um
moinho tipo Willey e coletado para a análise apenas o passante na peneira de 140 mesh (abertura
= 0,105 mm). O elemento Hg foi determinado por
meio da técnica de espectrometria de absorção
atômica (AAS) por geração de vapor frio; os elementos As e Se foram determinados por meio da
técnica AAS por geração de hidretos, e os demais
elementos foram determinados por meio de análise multielementar de digestão multiácida e posterior leitura por espectrometria de emissão óptica
com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES).
As análises parasitológicas de helmintos presentes no lodo da ETE foram realizadas no laboratório de parasitologia da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), centro politécnico, setor de
ciências biológicas, departamento de patologia
básica na cidade de Curitiba - PR. Essas análises
foram realizadas por diluição, centrifugação e
contagem em Câmara de Sedwick e Ratter e da
viabilidade após incubação a 28ºC por quatro semanas, conforme descrito por Yanko modificado
por Thomaz-Soccol (2000), de forma semelhante ao realizado por Andreoli; Ferreira; Prevedello
(2002) e por Barés et al. (2011).

receberam corte raso por meio de roçada com
foice. As gramíneas e outras invasoras de porte
baixo existentes no local foram controladas com
aplicação de herbicida à base de Glifosato (N-(fosfonometil)glicina), diluído a 2% (cinco litros
de produto para 250 L de calda), que foi aplicado
com pulverizador de barras acoplado a um trator,
buscando-se eliminar a infestação de invasoras que impediam o desenvolvimento inicial das
plantas introduzidas nos talhões dos experimentos, e favorecer os trabalhos de demarcação de
parcelas, coveamento e introdução das espécies.
Logo após a aplicação de herbicida, houve a queima clandestina da área, atrapalhando a ação do
herbicida aplicado, favorecendo o aparecimento
rápido de gramíneas e outras ervas indesejáveis.
Desde modo tornou-se necessária uma segunda
aplicação, sendo utilizado o mesmo tipo de herbicida, com o mesmo modelo de equipamento e
na mesma diluição na calda.

2.6 Aplicação do lodo da ETE
A aplicação do lodo foi realizada diretamente
nas covas em quantidades variadas, de forma
que cada talhão ficou com área sem lodo, uma
com cinco litros, uma com 10 litros e outra com
20 litros sucessivamente e, inversamente em
cada talhão paralelo. O experimento foi repetido
em seis talhões (talhões 01 ao 06), totalizando as
24 parcelas com experimento objetivando distribuir de forma diferenciada os tratamentos em
cada talhão. Os talhões 07 e 08 não receberam
tratamento, funcionando como parcelas testemunhas na regeneração da área.

2.5 Limpeza da área de estudo

2.7 Combinação das espécies vegetais

Logo após a coleta das amostras de solo dos talhões, para a caracterização físico-químicas, os
indivíduos de Ricinus communis L. (mamonas)

A maioria dos programas de recuperação de
áreas degradadas tem dado especial atenção ao
uso de espécies nativas da região de trabalho na
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reconstituição da cobertura vegetal. Não é raro
também que haja uma orientação no sentido de
uma preferência quase absoluta pelas mesmas,
deixando o uso de espécies exóticas para situações mais particulares, como nas áreas muito
críticas, ou quando se tem por objetivo empregar
determinada cultura com fins lucrativos e/ou de
estímulo ao proprietário da terra (OLIVEIRA FILHO, 1994; OLIVEIRA et al., 2000).

A área foi demarcada num quadrado de 120 m x
120 m, totalizando 14.400 m2, e dividida em oito
talhões. Seis talhões foram subdivididos em quatro quadrantes cada, totalizando 24 micro-talhões
com cinco fileiras paralelas contendo 10 covas,
totalizando 50 covas por quadrante, delineados
de forma que cada linha dentro do talhão teria sequência diferente da outra, e com espaçamento
delimitado de 3 m x 3 m (9 m2) entre plantas.

O uso de espécies nativas pode representar uma
série de vantagens para um programa de recuperação ambiental. Ao adotar essa orientação, o programa contribui para a conservação da biodiversidade regional explorando, protegendo ou mesmo
expandindo as fontes naturais de diversidade genética, não só das espécies vegetais em questão,
mas também da fauna local a elas associada (OLIVEIRA FILHO, 1994; OLIVEIRA et al., 2000).

Dois talhões foram mantidos inteiros, sem coveamento e sem introdução das espécies, servindo como testemunha. O talhão sete, mantido
como área testemunha, recebeu corte de vegetação e aplicação de herbicida como nos demais,
e o talhão oito não recebeu corte de vegetação
nem aplicação de herbicida, sendo mantido com
a vegetação natural. As covas foram abertas com
broca tipo rosca acoplada ao trator onde existiam porções de solo sem a presença de resíduos
expostos. Onde houve presença de resíduos expostos ou pequena cobertura de solo, as covas
foram abertas manualmente, com auxílio de enxadão e cavadeira tipo “boca-de–lobo”, de forma que tanto as abertas com trator como as com
ferramentas manuais ficaram com profundidade
e largura média de 30 cm x 30 cm.

No projeto de recuperação foram combinadas
espécies dos diferentes estágios de sucessão,
sendo as secundárias sempre intercaladas por
uma pioneira, procurando obter um plantio heterogêneo. Foram utilizadas espécies da região,
como: Mimosa flocculosa Burkart (Bracatinga);
Ceiba speciosa A. St. Hil. (Paineira), planta da Família Bombacaceae; Schinus terebinthifolia Raddi
(Aroeira pimenteira), planta da Família Anacardiaceae; Eugenia involucrata DC. (Cerejeira), planta da Família Myrtaceae; Anadenanthera colubrina
(Vell.), Brenan var. cebil (Griseb.), Altschul (angico
vermelho), planta da Família Mimosaceae; Cordia
trichotoma (Vell.), Arráb. ex Steud. (Louro-pardo),
planta da Família Boraginaceae (LORENZI, 2016).

2.8 Demarcação das parcelas e coveamento
Preliminarmente foi elaborada uma planilha de
disposição das mudas a serem introduzidas no
campo, sendo utilizados números de 01 a 06
para identificar a localização de cada planta.
122

As covas foram marcadas com estacas de madeira (galhos finos de podas depositadas em área licenciada para receber entulhos no antigo lixão),
diferenciadas pela numeração: 1 Mimosa flocculosa Burkart, 2 Ceiba speciosa A. St.Hil, 3 Schinus
terebinthifolia Raddi, 4 Eugenia involucrata DC.
(Cerejeira), 5 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul, 6 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud de forma que cada
exemplar das espécies nativas diversas foram
intercaladas sempre por um exemplar de Mimosa
flocculosa (Bracatinga).
As demarcações do local de cada planta ficaram
representadas por um esquema com os números
correspondentes de 1 a 6 (Fig. 2).
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Figura 2 – Esquema de distribuição das espécies nas parcelas do projeto de reabilitação do lixão de Campo Mourão-PR.
Legenda: 1 – Mimosa flocculosa Burkart. (Bracatinaga); 2 – Ceiba speciosa A. St. Hil. (Paineira); 3 – Schinus terebinthifolia Raddi (Aroeira pimenteira);
4 – Eugenia involucrata DC. (Cerejeira); 5 – Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul (Anjico vermelho);
6 – Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud (Louro-pardo)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da caracterização físico-química
dos talhões e do lodo de esgoto da ETE, do pro-

jeto de recuperação do antigo lixão de Campo
Mourão-PR, são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização físico-química dos talhões e do lodo de esgoto do projeto de recuperação de área no antigo
lixão de Campo Mourão-PR.
Teor de nutrientes

Al

H + Al

Ca + Mg

Ca

Mg

K

Soma Bases

C.T.C

Saturação por
bases

Saturação por
alumínio

Saturação por
cálcio

Saturação por
magnésio

Saturação por
potássio

Ca/Mg

Ca/K

Mg/K

Relações

pH

TALHÃO
01
TALHÃO
02
TALHÃO
03
TALHÃO
04
TALHÃO
05
TALHÃO
06
TALHÃO
07
TALHÃO
08
LODO
SANEPAR

%

C

Amostra

Cmolc.dm-3

P

mg.dm-3 g.dm-3

11,23

13,32

6,29

0

2,11

6,48

5,56

0,92

0,66

7,14

9,25

77,19

0

60,11

9,95

7,14

6,04

8,42

1,39

18,45

22,56

7,38

0

1,82

8,36

6,96

1,4

1,34

9,7

11,52

84,2

0

60,42 12,15 11,65

4,97

5,19

1,047

67,49

34,79

7,46

0

1,82

10,24

7,98

2,26

1,23

11,47 13,29 86,31

0

60,05 17,01

9,27

3,53

6,48

1,83

1,9

12,08

6,5

0

2,54

3,89

2,88

1,01

0,66

4,55

64,17

0

40,62 14,25

9,31

2,85

4,36

1,53

30,93

28,32

7,44

0

1,82

9,58

7,65

1,93

0,88

10,46 12,28 85,18

0

62,3

15,72

7,17

3,96

8,69

2,19

27,9

22,64

7,16

0

2,11

8,31

6,73

1,58

1,28

9,59

11,7

81,97

0

57,52

13,5

10,91

4,26

5,27

1,24

8,34

17,22

6,86

0

2,36

7,22

5,56

1,66

0,84

8,06

10,42 77,35

0

53,36 15,93

8,02

3,35

6,65

1,99

2,3

16,21

6,77

0

2,36

6,88

4,82

2,06

0,84

7,72

10,08 76,59

0

47,82 20,44

8,29

2,34

5,77

2,46

105

38,96

3,6

3,9 22,83 16,28 13,59

2,69

0,31

16,59 39,42 42,09 19,03 34,47

0,78

5,05

44,12

8,73

7,09

6,82

Métodos de Análise: (H++Al3+); SMP; C: Walkey black; (Ca2+, Mg2+, Al3+): KCL 1M; (B); (Cu, Fe, Mn, Zn): Água Quente; Mehlich 1; (P, K+): Mehlich – 1; (S-SO42-):
Fosfato Monocalcico – 500 mg de P/1.
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É possível observar na Tabela 1 que o elemento
fósforo (P) apresentou valores altos, exceto nos
talhões 4 e 8; o elemento carbono (C) mostrou valores variáveis, indicando heterogeneidade entre
os talhões, devido à decomposição dos resíduos
e à ausência de solo, comum numa área de lixão.
O elemento potássio (K) apresentou valores altos, se comparados a solos, sendo favorável ao
desenvolvimento de plantas; os elementos cálcio
(Ca) e magnésio (Mg) apresentaram concentrações adequadas; a capacidade de troca de cátions, que indica a capacidade do solo de reter
nutrientes mantendo sua disponibilidade para
as plantas ao longo do tempo, indicou boas condições; o pH esteve próximo da neutralidade em
todos os talhões, estando numa faixa adequada
para o desenvolvimento de todas as culturas e
para a manutenção de uma atividade biológica
equilibrada na decomposição de nutrientes; o
alumínio (Al), um elemento tóxico para as plan-

tas, sendo um fator limitante para o desenvolvimento e expansão radicular das plantas, não foi
identificado em nenhum dos talhões, o que é esperado nessa faixa de pH.
Em relação à caracterização físico-química das
amostras do lodo de esgoto da ETE (Tabela 1), os
índices de fósforo (P) e carbono (C) mostraram-se
elevados, porém o pH mostrou-se ácido e foi necessária calagem, realizada com calcário na proporção de 2,5 kg.m-3 de lodo, que foi espalhado no
monte e misturado com o trator pá-carregadeira,
antes de carregar o caminhão para transporte até
o local do experimento, e remexido novamente
com enxada antes da adição nas covas.
Na Tabela 2 são apresentadas as concentrações
dos metais do lodo da ETE e na Tabela 3 é possível observar a relação entre essas concentrações
experimentais com os níveis de alerta e níveis
máximos de metais admissíveis pela Resolução
SEMA 01, de 11 de janeiro de 2007.

Tabela 2 – Concentração dos metais encontrados em análises do lodo de esgoto da ETE Rio Km 119 - Campo Mourão-PR.
Hg
Ppb
2721

As
ppm
8

Se
ppm
<1

Ag
Ppm
23

Al
%
4,7

B
ppm
28

Ba
Ppm
177

Be
ppm
<3

Bi
ppm
< 20

Ca
%
0,65

Cd
ppm
<3

Co
ppM
19

Cr
ppm
59

Cu
ppm
269

Fe
%
6,7

K
%
0,07

La
ppm
30

Li
ppm
15

Mg
%
0,19

Mn
%
0,03

Mo
ppm
4,4

Na
%
0,02

Ni
Ppm
27

P
%
0,48

Pb
ppm
358

Sb
ppm
< 10

Sc
ppm
<3

Sn
ppm
< 20

Sr
Ppm
57

Ti
%
0,25

V
Ppm
195

W
ppm
< 20

Y
Ppm
8,8

Zn
ppm
833

Zr
ppm
22

Tabela 3 – Relação entre os níveis de metais pesados encontrados no lodo da ETE Rio Km 119 Campo Mourão-PR, com
os níveis de alerta e níveis máximos admissíveis pela Resolução SEMA 01, de 11 de janeiro de 2007.
Elementos químicos
Nomenclatura

Elementos

Cádmio
Chumbo
Cobre
Crômio
Mercúrio
Níquel
Zinco

Cd
Pb
Cu
Cr
Hg
Ni
Zn

Níveis encontrados
Níveis encontrados na ETE
Rio 119
(mg.kg-1 M. S. de lodo)
<3
358
269
59
2,72
27
833

Níveis Parâmetros
Níveis de Alerta
(mg.kg-1 M. S. de lodo)

Níveis máximos Admissíveis
(mg.kg-1 M. S. de lodo)

16
600
800
800
13
240
2000

20
750
1000
1000
16
300
2500

FONTE: Níveis de Alerta e Níveis Máximos Admissíveis – Norma Para Utilização Agrícola de Lodo de ETE – IAP.
M. S. = Matéria Seca.
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Comparando as concentrações dos principais
metais encontrados no lodo da ETE (Tabela 2)
com os níveis de alerta dos elementos traço da
Resolução SEMA 01, de 11 de janeiro de 2007,
que dispõe sobre a utilização agrícola de lodo
de ETE (Tabela 3), pode-se perceber que os elementos Cd, Cr, Hg e Ni, ficaram com níveis quatro
vezes inferiores ao nível de alerta. Os elementos
Cu e Zn ficaram com níveis abaixo da metade dos
de alerta e apenas o elemento Pb ultrapassou um
pouco a metade, chegando próximo a 60 % (sessenta por cento) do valor do nível de alerta. Dessa forma, o lodo da ETE, com base na Resolução
SEMA 01, teve o seu uso agrícola permitido, sem
restrições, pois a concentração de metais ficou
bem abaixo dos níveis tidos como alerta.

Vale lembrar que, de modo geral, os metais pesados são encontrados naturalmente no solo em
concentrações variáveis, porém, via de regra, inferiores aos limites considerados tóxicos para diferentes organismos vivos. Dentre eles As, Co, Cr,
Cu, Se e Zn são essenciais aos organismos vivos
em certas quantidades, enquanto outros não desempenham qualquer função no metabolismo,
sendo tóxicos às plantas e animais (CAMPOS et
al., 2003; MINEROPAR, 2005).
Na Tabela 4 é apresentada a contagem parasitológica de helmintos presentes no lodo da ETE, e na
Tabela 5 é mostrada a relação entre essa quantidade experimental encontrada, com o nível máximo de ovos de helmintos admissíveis pela Resolução SEMA 01, de 11 de janeiro de 2007.

Tabela 4 – Contagem parasitológica de helmintos presentes no lodo de esgoto
da ETE Rio Km 119, Campo Mourão-PR.
HELMINTO
Ascaris sp.
Toxocara sp.
Trichuris trichiura
Trichuris vulpis
Trichuroidea
Hymenolepis diminuta
TOTAL GERAL

PARASITOLÓGICO HELMINTOS
MÉDIA
Ovos viáveis
Ovos inviáveis
1,79
9,90
0,10
0,20
0,15
1,02
0,10
0,24
0,04
0,22
0,06
0,08
2,24**
11,66

TOTAL
11,69
0,30
1,17
0,34
0,26
0,14
13,90*

(*) - Número total de ovos de helmintos por grama de matéria seca
(**) - Número de ovos viáveis por grama de matéria seca

O número de ovos de helmintos viáveis (Tabela 4) ficou muito elevado, sendo oito vezes o limite máximo permissível pela Resolução SEMA
01, de 11 de janeiro de 2007 (Tabela 5). Vale, no
entanto, lembrar que as amostras das análises
foram coletadas antes de realizar a correção
de pH do lodo que estava ácido, o que poderia
possibilitar uma diminuição no número de ovos
viáveis. Segundo ANDREOLI et al. (2001), o pH,
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ou a concentração hidrogeniônica, define a
acidez ou a alcalinidade tanto do solo como do
lodo e também se constitui em um eficaz agente de desinfecção.
Na Tabela 5 é apresentado o número de mudas
plantadas, mudas sobreviventes e a mortalidade e percentagem de mortalidade por espécie no
antigo lixão de Campo Mourão-PR.

125

Toneti NA, Arantes EJ, Caxambu MG, Godinho JP

Tabela 5 – Número de mudas plantadas; mudas sobreviventes; mortalidade e percentagem de
mortalidade por espécie no antigo lixão de Campo Mourão-PR.
Espécies
C. trichotoma
M. flocculosa
E. involucrata
A. colubrina
C. speciosa
S. terebinthifolia

Mudas Plantadas
118
579
119
118
116
118

Mudas Sobreviventes
50
258
54
74
79
107

De acordo com a Tabela 5, constatou-se que
foram variados os índices de mortalidade das
plantas, entre as seis espécies utilizadas no experimento. Observa-se também que houve disparidade de mortes entre plantas de uma mesma
espécie, se comparados os diversos talhões, possivelmente por apresentarem diferenças quanto
a cobertura de solo, condições de drenagem e
tratamento recebido com lodo de esgoto.
Estas disparidades de mortes das plantas podem
ser atribuídas aos afloramentos de resíduos (Fig.
3), em diversos pontos dos talhões, frutos de uma
cobertura desigual (na época de funcionamento
do lixão) e insuficiente para favorecer o aparecimento de espécies vegetais nativas que necessitam de solo para um suporte radicular mais
desenvolvido. Tal fato, impermeabiliza o solo,
criando porções alagadas nos dias em que ocorre

Mortalidade
68
321
65
44
37
11

Mortalidade %
57,63
55,44
54,62
37,29
31,90
9,32

grande volume de precipitação e perda rápida da
umidade da pequena camada de solo misturada
aos detritos nos dias de estiagem, o que propicia
a colonização por espécies exóticas invasoras.
Costa et al. (2012) estudaram uma área aterrada na região urbana de Campo Mourão-PR que
por muitos anos também foi local de depósito
de resíduos domésticos e de construção civil. Os
autores também notaram a facilidade da ocupação da área pelas vegetações exóticas e invasoras. O terreno do local era mais propício a
saturação e consequente alagamento do que os
solos de terrenos vizinhos, que não tinham resíduos aterrados. Ainda segundo os autores, um
dos grandes problemas da área eram as ocorrências de fortes erosões ocasionadas por esses
alagamentos constantes.

Figura 3 – Aspecto de uma cova aberta na parcela 2-A, evidenciando os resíduos expostos
por ocasião de sua cobertura no antigo depósito de resíduos da Vila Guarujá em Campo Mourão-PR.
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Verificou-se que a maior percentagem de mortes ocorreu nos talhões com cobertura de solo
inferior a 40 cm de profundidade. Nos talhões
que apresentam cobertura com solo igual ou superior a 50 cm, as plantas encontraram situação

favorável a seu desenvolvimento. Sendo que, à
medida que a cobertura com solo se torna mais
espessa, existe tendência à estabilização e nas
porções com profundidade superiores a 80 cm
os valores tendem a aproximar-se de zero (Fig. 4).

Figura 4 – Percentagem da mortalidade de plantas introduzidas no antigo lixão de Campo Mourão-PR
em relação à profundidade do solo.

Verificou-se que a cobertura nos talhões é muito
heterogênea e que naqueles com profundidade
de solo de até 35 cm, em muitas porções, os resíduos estão aflorando (Fig. 3) e o lodo de esgoto
utilizado, conforme verificado no campo, no momento do plantio das mudas das plantas, serviu
como suporte inicial para a fixação das raízes dos

vegetais introduzidos; no entanto, não foi suficiente para sustentar as plantas durante as fases
do experimento, pois, para todas as plantas, com
exceção de C. speciosa (Fig. 5), houve aumento do
índice de mortalidade dos talhões não tratados
para os tratados com 5 litros de lodo.

Figura 5 – Quantidade de lodo em relação ao percentual de morte de plantas.
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Também é possível observar na Fig. 5 que, para todas as espécies, exceto para C. speciosa, os índices
de mortalidade nos talhões tratados com 10 litros
foram menores que os tratados com cinco litros
de lodo. E para todas as plantas, exceto S. terebinthifolia, o índice de mortalidade de plantas para os
talhões tratados com 20 litros de lodo foi menor
do que os talhões tratados com 10 litros. Nota-se
então que nos talhões que receberam tratamento

com 5 litros de lodo o resultado foi insignificante,
chegando a ser negativo. No entanto, com tratamento a partir de 10 litros, houve sensível diminuição da mortalidade, indicando que, quanto
maior o volume de lodo usado, melhor foi o desempenho das espécies nos experimentos.
Na Fig. 6 é apresentada a percentagem de plantas mortas em cada período.

Figura 6 – Percentagem de plantas mortas em cada período.

De acordo com a Fig. 6, verificou-se que as mortes das plantas introduzidas no experimento
estão relacionadas também com o volume de
precipitações ocorridas e a quantidade de dias
com ausência de precipitação em cada período
analisado, ocorrendo alagamento em diversas
porções na área do projeto, principalmente em
áreas com deficiência na cobertura, deixando o
sistema radicular das plantas sob a influência
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desse alagamento por vários dias consecutivos
sob o efeito do encharcamento no sistema radicular, o que pode ter causado o elevado percentual inicial de mortes.
Na Fig. 7 é apresentada a precipitação acumulada mensal durante os períodos analisados
no projeto de recuperação do lixão de Campo
Mourão-PR.
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Figura 7 – Precipitação acumulada mensal durante os períodos analisados no projeto
de recuperação do lixão de Campo Mourão-PR.
Fonte: Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR).

No 1º período houve precipitações médias diárias de 4 mm e 13 dias consecutivos sem nenhuma precipitação. No 2º período ocorreram precipitações médias diárias de 4,6 mm e 18 dias
consecutivos de estiagem. No 3º período houve
precipitações médias diárias de 3,4 mm, ficando
27 dias consecutivos sem precipitação e somando
um período de 55 dias. No 4º período ocorreram
os extremos de precipitação, com 287 mm em junho e apenas 3,3 mm em setembro, o que pode ter
favorecido o elevado percentual de mortes.
Schinus terebinthifolia, segundo o Manual para
Recuperação da Reserva Florestal Legal (SPVS,
1996), é uma planta que ocorre em todo o estado
do Paraná em diferentes situações de solo, sendo uma planta pioneira e pouco exigente. Foi a
que melhor se adaptou às condições encontradas na área de experimento, sendo baixíssimo
o índice de mortalidade encontrada para essa
espécie. Sendo citada também por Mack et al.
(2000) como uma espécie altamente invasora e
indesejável sobre pântanos no Estado da FlóridaEUA, alterando radicalmente o ecossistema natural deste habitat, que é composto por grupos
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 117-131 | Ed. Esp. Nov. 2020

de bosques sobre pântanos, e causando efeitos
devastadores na biota nativa.
Cordia trichotoma é uma espécie pioneira que
suporta meia sombra até a fase jovem e ocorre
em todo o estado do Paraná, tanto na vegetação primária como na secundária. Essa espécie
apresentou o maior número de mortes logo após
o plantio. Observou-se, no entanto, que as mudas de C. trichotoma e C. speciosa estavam com
porte grande e com atrofiamentos de raízes nas
embalagens que foram levadas a campo, o que
aparentemente causou o elevado número inicial
de mortes dessas espécies, mesclando os resultados obtidos e confirmando os estudos de JESUS
et al. (1987), que afirmaram que o tamanho do
recipiente deve permitir o desenvolvimento do
sistema radicular sem restrições significativas
durante a permanência da planta no viveiro.
M. flocculosa teve sua mortalidade, concentrada
no primeiro período, com 26,77%, e no quarto
período, com 21,93 % de mortes. As mudas de M.
flocculosa foram levadas a campo com cerca de
12 cm de altura. Considerando que no primeiro
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período houve grande concentração de precipitação, ocorrendo alagamentos em diversos
talhões, pode-se afirmar que as grandes perdas
dessas mudas, no período inicial, ocorreram devido ao sufocamento hídrico, pois mesmo essa
planta sendo encontrada em ambiente úmidos,
e sujeitos a encharcamento (CARVALHO, 2003),
os períodos iniciais de adaptação da planta são
os mais críticos para a ocorrência de mortes,
ou pelo excesso de água ou pela falta. No quarto período houve longa estiagem com apenas
3,3 mm de precipitação, para o mês de setembro
de 2004, e isso também é uma possível causa da
acentuada percentagem de mortes.
Das espécies implantadas na área de recuperação do lixão, Mimosa. flocculosa e Schinus terebinthifolia já frutificaram, porém não se constatou
ainda o surgimento espontâneo de novas plantas
dessas espécies na área do projeto.

4 CONCLUSÃO
Pode-se concluir que o antigo lixão de Campo Mourão-PR apresenta uma degradação intensa, que
dificulta a recuperação da área. Com a implementação de uma cobertura de solo homogênea e com
espessura superior a 50 cm, é possível minimizar a
mortandade das espécies vegetais introduzidas.

desse resíduo, pois o mesmo se enquadrou na legislação estadual nesse quesito.
Mesmo a quantidade de ovos de helmintos ficando
acima da aceitável pela legislação, é possível que,
após a aplicação de calcário, esse parâmetro ficasse
dentro da quantidade recomendada, pois o calcário
se constitui em um eficaz agente de desinfecção.
A planta que apresentou o menor percentual de
mortandade, ao longo de todo o período analisado, foi a espécie Schinus terebinthifolia. Desta
forma, conclui-se que ela é indicada para recuperação de ambientes degradados, sob as mais
diversas condições do solo, desde que dentro de
sua área de ocorrência natural.
De modo geral, o emprego dos lodos de ETEs,
além de agregar valor nutricional ao solo, serve também como substrato para o crescimento
inicial das plantas, que no início têm grande demanda por solos estruturados e de nutrientes.
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Resumo
Nas regiões áridas e semiáridas é comum a captação e o armazenamento de água em reservatórios superficiais, que constituem a principal fonte de abastecimento para os múltiplos usos da água. O clima semiárido
potencializa o processo de salinização das águas, o que representa um dos principais problemas de qualidade
da água enfrentado em reservatórios dessas regiões. Nesse contexto, avaliou-se a qualidade iônica das águas
superficiais do reservatório cearense Sítios Novos por meio do cômputo de índices de estabilidade da água.
Realizou-se a abordagem estatística dos dados de qualidade de água desse reservatório referentes ao período de 2004 a 2017. Determinou-se a influência do ciclo climático anual e a variação temporal dos índices de
Saturação de Langelier, Estabilidade de Ryznar, Larson-Skold, Incrustação de Puckorius e de Agressividade.
Os resultados apontaram águas do tipo cloretadas sódicas, evidenciando a influência da litologia local e a
proximidade com o oceano. Houve potencial corrosivo, como indicado pela maioria dos índices de estabilidade da água. As estações chuvosas e secas não apresentaram influências estatisticamente significativas
sobre os índices avaliados, mesmo sendo perceptível no cômputo desses índices a deterioração da qualidade
de água no período de estiagem. Conclui-se que a avaliação das águas superficiais do Trópico Semiárido por
intermédio de índices de estabilidade da água é uma excelente ferramenta para a gestão da qualidade desses
recursos, indicando possíveis limitações aos usos finais e norteando medidas preventivas e corretivas.
Palavras-chave: Trópico semiárido. Corrosão. Índices de estabilidade da água.
Abstract
In arid and semi-arid regions, it’s common to capture and store water for later use in surface reservoirs. These
reservoirs serve as the main source of water during times of drought. The semi-arid climate enhances the process
of water salinization, which is one of the main water quality issues faced in reservoirs located in these regions. The
ionic quality of the surface waters of the Ceará reservoir Sítios Novos was evaluated by calculating the water stability indices. The water quality data of this reservoir were analyzed for the period from 2004-2017. The influence of
annual climatic cycle and the time variation of the Langelier Saturation, Ryznar Stability, Larson-Skold, Puckorius
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and Aggressiveness indexes were determined. The results showed sodium chloride waters, evidently caused by the
influence of the local lithology and the proximity to the ocean. There was corrosive potential as indicated by most
water stability indices. The rainy and dry seasons didn’t present statistically significant influences on the indexes
evaluated, although the deterioration of the water quality in the drought period is perceptible in the computation
of these indices. It’s concluded that the evaluation of the superficial waters of the Semi-Arid Tropic through water
stability indices is an excellent tool for the management of the quality of these resources, indicating possible limitations of end uses and guiding preventive and corrective measures.
Keywords: Semi-Arid tropic. Corrosion. Water stability index.

1 INTRODUÇÃO
A ocorrência irregular de chuvas, em distribuição espacial e temporal, combinada à elevada
taxa de evaporação, ocasiona secas periódicas
no Trópico Semiárido Brasileiro, localizado quase que inteiramente na região Nordeste do país.
Esse cenário de escassez hídrica tem sido enfrentado historicamente com a implantação de
reservatórios artificiais (AMMAR et al., 2017). No
entanto, as condições climáticas do semiárido
brasileiro podem transformar as águas desses
reservatórios em verdadeiros depósitos de elementos químicos. Têm-se como fontes as águas
de drenagem afluente e a precipitação sobre
a área da bacia hidrográfica (MEIRELES et al.,
2007). Dessa maneira, os reservatórios do Nordeste Brasileiro tendem a apresentar níveis de
concentração de sais mais elevados no período
de estiagem, quando a temperatura e a evapotranspiração na região são mais elevadas. A partir disso, pode haver danos ambientais com reflexos socioeconômicos em razão de limitações
quanto ao uso da água (MARENGO; TORRES e
ALVES, 2017). Ressalta-se, assim, que a avaliação da qualidade dessas águas e a detecção de
possíveis deteriorações são importantes para o
manejo das bacias hidrográficas.
Quanto à qualidade da água, os potenciais de
corrosão e incrustação são importantes indicadores. Estes devem ser considerados no gerenciamento e nas operações dos sistemas de
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produção e distribuição de água (KURDI; FERDOWS e MAGHSOUDI, 2015). Parâmetros físicos, químicos e biológicos estão relacionados à
formação de incrustação e corrosão, como pH,
dióxido de carbono, alcalinidade, dureza, sólidos
dissolvidos totais, teor de oxigênio dissolvido,
temperatura e velocidade de escoamento da
água (ALIPOUR et al., 2015; KURDI; FERDOWS e
MAGHSOUDI, 2015).
A corrosão decorre de reações físicas e químicas entre o material do condutor hidráulico e o
ambiente, que podem ocasionar a diluição do
material na solução (MIRZABEYGI et al., 2016).
Já a incrustação pode ser formada a partir de
uma variedade de espécies químicas dissolvidas em água. A água contém cátions de cálcio
e magnésio em conjunção com os ânions bicarbonato, carbonato, cloreto e sulfato. Esse conjunto origina as formas mais comuns de deposição como incrustação, tais como: carbonato
de cálcio, carbonato de magnésio, sulfato de
cálcio e cloreto de magnésio (KURDI; FERDOWS
e MAGHSOUDI, 2015).
Os potenciais de corrosão e de incrustação em
águas naturais podem acarretar sérias dificuldades operacionais em sistemas consumidores,
bem como problemas financeiros e de segurança (AL-RAWAJFEH; AL-SHAMAILEH, 2007). Nos
sistemas de produção e distribuição de água,
podem causar falhas nas tubulações, mudanças
indesejadas na qualidade da água, efeitos adver133
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sos na saúde dos consumidores, com impactos
econômicos, hidráulicos e estéticos (ALIPOUR et
al., 2015; SHANKAR; ARCOT, 2018; TAGHIPOUR et
al., 2012). A deposição e a agregação de sólidos
no interior das tubulações restringe o uso seguro da água para fins industriais. Particularmente
em sistemas de geração de energia elétrica, resfriamento e caldeiras industriais, o excesso de
incrustação poderá causar a redução da eficiência e a obstrução tubária dos equipamentos, com
elevação dos custos totais (BHARDWAJ; SINGH,
2011; SHAH et al., 2019). Valores elevados de sólidos dissolvidos totais, dureza e sulfato também
tornam essa água insegura em indústrias têxteis
e de papel. Já em indústrias de alimentos, a desinfecção e o tratamento devem ser feitos antes
do uso (BHARDWAJ; SINGH, 2011).
Diferentes índices de estabilidade da água foram
desenvolvidos como ferramentas de monitoramento (MIRZABEYGI et al., 2016). De maneira
geral, esses índices foram baseados no conceito
de saturação de carbonato de cálcio, para determinar a tendência de corrosão ou incrustação
em condutos de transporte de água, sistemas
de aquecimento ou refrigeração em plantas industriais, sistemas de irrigação por gotejamento, sistemas de abastecimento de água potável,
entre outros (NIA et al., 2010). Os índices mais
comuns na avaliação do caráter corrosivo e da
tendência incrustante da água são: Índice de
Saturação de Langelier, Índice de Estabilidade
de Ryznar, Índice de Larson-Skold, Índice de Incrustação de Puckorius e Índice de Agressividade
(AL-RAWAJFEH; AL-SHAMAILEH, 2007; ALIPOUR
et al., 2015; CORTES et al., 2016; TAGHIPOUR et
al., 2012).
O processo de salinização de reservatórios durante períodos de longa estiagem constitui relevante ameaça ao uso da água. No Nordeste brasileiro, no que tange ao ciclo hidrológico anual,
esse recurso é mais demandado justamente
quando há situação de maior escassez, que ocor134

re no segundo semestre de cada ano. Portanto,
importa conhecer o conteúdo iônico das águas
e seus atributos em relação aos períodos de secas mais alongadas. É crucial avaliar a variação
do potencial de corrosão ou incrustação nessas
águas, principalmente se abastecerem complexos industriais e núcleos urbanos.
O presente artigo busca avaliar a qualidade da
água de um reservatório no Nordeste Brasileiro
quanto a diferentes índices de estabilidade (i.e.,
quanto ao potencial de corrosão e/ou incrustação). O estudo verifica ainda a influência da predominância de quadras chuvosas deficitárias ao
longo de 28 semestres sucessivos (2004 a 2017),
bem como a acentuada redução do volume reservado sobre os índices de estabilidade da água.

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
O reservatório do estudo está localizado no município de Caucaia, no norte do estado do Ceará,
Brasil. O açude Sítios Novos, situado nas coordenadas geográficas 504.470 E e 9.583.122 N, pertence à Bacia Metropolitana e represa o rio São
Gonçalo (Fig. 1). Possui bacia hidrográfica de 446
km2, bacia hidráulica de 2.010 hectares, capacidade de 126.000 hm3 e foi construído em 1999
(CEARÁ, 2018). Destina-se a abastecer o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a sede do
município de São Gonçalo e os distritos de Umarituba, Catuana, Siupé e Sítios Novos (COGERH,
2008). Esse reservatório nos últimos anos (2004
a 2018) apresentou redução considerável no volume disponível devido à estiagem prolongada
na região.
A bacia hidrográfica do açude Sítios Novos está
localizada nas proximidades da região litorânea
oeste do estado do Ceará. A temperatura média anual varia entre 26 e 30°C, com pluviometria de 950,0 mm/ano e evaporação média de
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959,5 mm/ano. O período chuvoso ocorre entre
os meses de janeiro e maio. A bacia apresenta
cobertura vegetal típica de mangue, próxima à
costa, e caatinga arbustiva densa na porção mais
ocidental. Os solos podem ser classificados como
Planossolos e Planossolos Solódicos (COGERH,
2008). A geologia da região é constituída 80%
por rochas cristalinas pertencentes ao Pré-cambriano (Complexo Gnaisse Migmatítico - PEgn) e
por coberturas sedimentares Tércio-quaternárias representadas pela Formação Barreiras (Tqb)
(CEARÁ, 2009).
Em relação ao uso e ocupação do solo, existem
áreas antropizadas à montante do reservatório.
A faixa de proteção do açude se apresentou, de
modo geral, bem preservada. As áreas degradadas mais significativas estavam no trecho final
do reservatório. A mata ciliar do rio foi substituída, por alguns quilômetros, por áreas de cultivos
agrícolas. Identificou-se ainda a presença de fossas rudimentares ao longo dos trechos próximos
de montante, indicando contribuição para os
riachos que fluem para o açude (COGERH, 2008).
2.2 Parâmetros do estudo
Amostras de água foram coletadas próximas à
torre de tomada de água da barragem e efetuadas à profundidade de 30 cm abaixo da superfície líquida. A frequência de coleta foi trimestral,
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no período de 2004 a 2017, perfazendo ao todo
56 amostras.
Os íons analisados para o estudo foram: sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio
(Mg2+), bicarbonato (HCO3-), carbonato (CO32-),
cloreto (Cl-) e sulfato (SO42-). Essas informações
foram complementadas pelos seguintes parâmetros: condutividade elétrica (CE), dureza
total (DT), pH, sólidos dissolvidos totais (STD)
e temperatura da água (T). Os procedimentos
analíticos seguiram os métodos descritos em
APHA (1998).
Destaca-se que os dados de qualidade de água
do reservatório Sítios Novos integram a base de
monitoramento da qualidade da água conduzido
pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
(COGERH). Esses dados foram complementados
com informações referentes à precipitação registrada na estação pluviométrica do reservatório e o volume operacional disponível (VD) no
momento de cada coleta.
Obtiveram-se dados de condutividade elétrica,
pH e temperatura da água no ponto de coleta
citado anteriormente para a construção do perfil vertical da coluna d’água. Utilizou-se sonda
multiparamétrica modelo YSI 6600 V2 entre as
profundidades de 0,30 e 3,0 m no período de
2015 a 2017.
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Figura 1 – Localização do Açude Sítios Novos.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

2.3 Índices de estabilidade da água
Os potenciais de corrosão e incrustação foram
avaliados por índices de estabilidade da água. As
equações e os critérios de classificação estão resumidos na Tabela 1.

2.3.1 Índice de Saturação de Langelier
O Índice de Saturação de Langelier (LSI) é bastante empregado para indicar o potencial de corrosão
ou incrustação da água contendo carbonatos, que
está diretamente associado ao seu pH (ZHANG et
al., 2011). O índice compara o pH da água de interesse com o pH da respectiva água saturada em
relação ao carbonato de cálcio (pHs) (SHEIKHOLESLAMI, 2005). A determinação de pHs é feita
com os seguintes parâmetros: concentração de
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sólidos dissolvidos totais (STD) em mg/L, temperatura da água (T) em °C, concentração de Ca2+ e
alcalinidade (Alc), como mg CaCO3/L.
2.3.2 Índice de Estabilidade de Ryznar
O Índice de Estabilidade de Ryznar (RSI) infere
sobre o potencial de incrustação de uma solução
aquosa. Considera a quantidade de carbonato
de cálcio potencialmente a ser formada e prevê
a corrosividade de águas não formadoras de incrustação (MILLETTE et al., 1980). O RSI é uma
extensão prática do Índice de Saturação de Langelier com base em registro e compilação de práticas e experimentos. Assim, o RSI oferece uma
correspondência mais próxima entre os resultados previstos e os obtidos no campo (AL-RAWAJFEH, 2004).
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 132-151 | Ed. Esp. Nov. 2020
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Tabela 1 – Índices de estabilidade da água.
Índice

Índice de Saturação de
Langelier (LSI)1

Equação
LSI = pH - pHs
pHs = (9,3 + A + B) - (C + D)
(log[STD] - 1)
A=
10
B = -13,12.[log(T + 273,15)] +
34,55
C = log[Ca2+] - 0,4
D = log[Alc]

Índice de Estabilidade de
Ryznar (RSI)1

RSI = 2.pHs - pH

Índice de Incrustação de
Puckorius (PSI)2

PSI = 2.pHs - pHEQ
pHEQ = 1,465.log[Alc] + 4,54

Índice de Agressividade (IA)3

Índice de Larson-Skold (ILS)2

Valor do Índice
0,5 < LSI < 2
0 < LSI < 0,5
LSI = 0
-0,5 < LSI < 0

Condição da Água
Incrustação forte
Incrustação suave
Balanceado
Corrosão suave

-2 < LSI < -0,5

Corrosão severa

4 < RSI < 5
5 < RSI < 6

Incrustação severa
Incrustação média
Pouca incrustação ou
corrosão
Corrosão média
Corrosão elevada
Corrosão severa
Tendência a incrustação
Baixa tendência de
incrustação e corrosão
Tendência a corrosão
Altamente agressiva
Moderadamente agressiva
Não agressiva
Corrosão baixa
Corrosão significativa
Corrosão elevada

6 < RSI < 7
7 < RSI < 7,5
7,5 < RSI < 9
RSI > 9
PSI < 4,5

IA = pH + log[(Alc) x (Dca)]

ILS=

[Cl-] + [SO42-]
[HCO3-] + [CO32-]

4,5 < PSI < 6,5
PSI > 6,5
AI < 10
10 < AI < 12
AI > 12
ILS < 0,8
0,8 < ILS < 1,2
ILS > 1,2

Fontes: 1Carrier (1965); 2Vasconcelos et al. (2015); 3Imran et al. (2005).

2.3.3 Índice de Incrustação de Puckorius

cimento-amianto (fibrocimento) (IMRAN et al.,

O Índice de Incrustação de Puckorius (PSI) leva em
consideração dois outros parâmetros críticos: a alcalinidade total e a quantidade máxima de precipitado que pode se formar em condições de equilíbrio
(PRISYAZHNIUK, 2007; SHEIKHOLESLAMI, 2005). O
PSI quantifica a relação entre o estado de supersaturação da água e a formação de incrustação, levando em consideração a capacidade tampão da
água (CORTES et al., 2016; PRISYAZHNIUK, 2007).
Esse índice fornece uma indicação mais precisa das
tendências à incrustação do carbonato de cálcio
(PUCKORIUS; BROOKE, 1991). O PSI utiliza o pH de
equilíbrio (pHEQ) em vez do pH da amostra.

2005). Esse índice considera os efeitos do pH da

2.3.4 Índice de Agressividade
O Índice de Agressividade (IA) mede a tendência de a água deteriorar a estrutura de tubos de
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amostra, da alcalinidade total (mg CaCO3/L) e da
concentração de cálcio, expressa como mg CaCO3/L (DAVIL et al., 2009; TAGHIPOUR et al., 2012).

2.3.5 Índice de Larson-Skold
A agressividade natural da água a tubos de aço
e de ferro fundido pode ser verificada pelo Índice
de Larson-Skold (ILS). Esse índice deduz o poder
corrosivo da água a partir da proporção de agentes corrosivos, cloretos e sulfatos, e agentes inibidores, propriedades protetoras do bicarbonato
e carbonato (IMRAN et al., 2005). As concentrações de Cl-, SO42-, HCO3- e CO3-2 utilizadas no
cálculo do ILS são expressas em miliequivalentes
por litro (meq/L).
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2.4 Recursos computacionais

Akaike (AIC) e os resultados da análise de variância para cada um dos índices de estabilidade, podem ser vistos na Tabela 4.

Utilizou-se o software Qualigraf, disponível em
FUNCEME (2014), para a classificação hidroquímica. Para análise estatística dos dados empregaram-se o software R: A Language and Environment
for Statistical Computing com a interface Rstudio
(TEAM, 2018) e o software Paleontological Statistical
(PAST) (HAMMER; HARPER e RYAN, 2001).

As funções mais representativas das relações
existentes entre os índices de estabilidade da
água estão na Tabela 5. A associação entre esses índices foi determinada com base na regressão linear simples. Destaca-se que LSI, IA, RSI
e PSI apontaram condições de estabilidade de
água semelhantes.

3 RESULTADOS
Os parâmetros de qualidade da água e os resultados dos índices de estabilidade da água para
as amostras de estudo do açude Sítios Novos são
apresentados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.

Salienta-se ainda que correlações de Pearson a
um nível de significância de 5% (α = 0,05) foram
obtidas entre a redução do volume disponível do
reservatório e o incremento do potencial corrosivo dessas águas. Tais correlações foram para os
seguintes índices de estabilidade da água: LSI (r =
0,22), ILS (r = -0,63), RSI (r = -0,24), PSI (r = -0,21)
e IA (r = 0,16).

A partir dos dados de concentração dos íons presentes nas amostras, determinaram-se os íons
dominantes com base no diagrama de Piper.
Ressaltou-se a distinção do ciclo climático anual
(período chuvoso versus período de estiagem)
como mostrado na Fig. 2.

Os resultados referentes à Análise de Componentes Principais, utilizada para avaliar tendências entre alguns parâmetros físico-químicos,
estão nas Tabelas 6 e 7.

As distribuições dos conjuntos de dados, que
tiveram como base o Critério de Informação de

Tabela 2 – Parâmetros de estudo das águas do açude Sítios Novos.
Parâmetro
Temperatura da água (oC)
pH
CE (µS.cm-1)
STD (mg.L-1)
Turbidez (uT)
DT (mg CaCO3.L-1)
Na+ (mg.L-1)
K+ (mg.L-1)
Ca2+ (mg.L-1)
Mg2+ (mg.L-1)
HCO3- (mg.L-1)
CO32- (mg.L-1)
Cl- (mg.L-1)
SO42- (mg.L-1)
NO3- (mg.L-1)
VD
Precipitação (mm)
Temperatura do ar (oC)

Média
29,3
7,88
855
565
22
162,8
115,5
11,2
15,4
30,2
101,6
1,0
247,1
18,8
0,68
54,71
310,35
25,51

Mínimo
27,1
7,11
345
231
3
75,5
40,6
7,4
3,0
9,3
49,5
0,1
86,0
3,0
0,16
0,46
0,00
23,87

Máximo
30,0
8,77
2958
1889
62
523,0
421,4
31,2
31,0
111,1
146,0
4,7
960,4
87,2
1,86
100
1207,17
26,85

CV1
0,026
0,046
0,740
0,699
0,566
0,613
0,826
0,484
0,488
0,774
0,236
1,155
0,873
1,105
0,480
0,667
1,100
0,030

1
CV: Coeficiente de variação.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).
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Figura 2 – Diagrama de Piper para as águas do açude Sítios Novos no período chuvoso
e de estiagem (1º e 2º semestres de cada ano).
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

Tabela 3 – Índices de estabilidade da água para as águas do Açude Sítios Novos.
Ano/Semestre
2004.1
2004.2
2005.1
2005.2
2006.1
2006.2
2007.1
2007.2
2008.1
2008.2
2009.1
2009.2
2010.1
2010.2
2011.1
2011.2
2012.1
2012.2
2013.1
2013.2
2014.1
2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2
Média
CV
TI (%)
B (%)
TC (%)
1

LSI
-0,40
-0,57
-0,21
0,04
-0,65
-0,51
-0,18
-0,51
-0,60
0,05
-0,35
-1,05
-0,40
-1,45
-0,55
-0,50
-0,40
-0,51
-1,18
-1,52
-0,07
-0,30
-0,38
-1,25
-0,96
-0,65
-0,94
-0,01
-0,57
-0,75
7,14
0
92,86

Classe
CSU
CSU
CSU
ISU
CS
CS
CSU
CS
CS
ISU
CSU
CS
CSU
CS
CS
CS
CSU
CS
CS
CS
CSU
CSU
CSU
CS
CS
CS
CS
CSU
CS
-

RSI
8,68
8,91
8,39
8,18
8,92
8,74
8,40
8,81
8,86
7,97
8,51
9,52
8,69
10,73
9,87
8,80
8,70
8,82
10,08
10,58
8,81
9,10
8,96
10,05
9,38
9,10
8,98
7,99
9,02
0,08
0
0
100

Classe
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CS
CE
CS
CS
CE
CE
CE
CS
CS
CE
CS
CE
CS
CS
CS
CE
CE
CS
-

ILS
2,00
1,65
1,68
2,21
3,02
2,18
2,88
2,47
2,86
2,00
1,90
2,34
2,28
3,73
3,95
2,14
2,38
2,69
3,74
4,00
4,63
6,14
9,86
12,70
18,60
28,16
2,71
3,72
4,95
1,19
0
0
100

Classe
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-

PSI
9,16
9,32
8,84
8,97
9,07
9,05
9,03
9,22
9,13
8,46
8,90
9,84
9,17
11,56
11,71
9,21
9,18
9,22
10,54
10,75
10,09
10,14
9,79
10,37
9,66
9,85
8,65
8,41
9,55
0,09
0
0
100

Classe
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
-

IA
11,44
11,28
11,64
11,91
11,21
11,36
11,67
11,36
11,25
11,92
11,50
10,79
11,44
10,41
11,29
11,36
11,44
11,36
10,67
10,35
11,81
11,61
11,53
10,69
10,95
11,32
10,92
11,91
11,30
0,04
0
0
100

Classe
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
-

B: Balanceado; CE: Corrosão elevada; CS: Corrosão severa; CSU: Corrosão suave; CV: Coeficiente de variação; MA: Moderadamente agressiva;
TC: Tendência a corrosão; TI: Tendência a incrustação.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).
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Tabela 4 – Distribuições teóricas e testes de variância dos índices de estabilidade da água.
Açude Sítios Novos
LSI
RSI
PSI
ILS
IA

FDP

1º semestre
2º semestre
1º semestre
2º semestre
1º semestre
2º semestre
1º semestre
2º semestre
1º semestre
2º semestre

Gama
Gama
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Weibull
Weibull

Fcalculado

ANOVA
Fcrítico

p-valor

Hteste

Kruskal-Wallis
Hcrítico

p-valor

0,40

4,23

0,53

0,28

3,84

0,60

0,30

4,23

0,59

0,23

3,84

0,63

0,10

4,23

0,75

0,61

3,84

0,43

0,19

4,23

0,67

0,04

3,84

0,84

0,24

4,23

0,63

0,14

3,84

0,71

Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

Tabela 5 – Correlações entre os índices de estabilidade da água.
Índices de estabilidade da água
LSI x IA
RSI x LSI
RSI x IA
PSI x RSI

Equação
LSI = 0,998. IA - 11,855
RSI = -1,492. LSI + 8,166
RSI = -1,488. IA + 25,834
PSI = 0,737. RSI + 1,981

R2
0,994
0,827
0,821
0,779

Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

Tabela 6 – Variância das componentes principais para as variáveis selecionadas.
Componentes
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11

Autovalor
3,124
1,020
0,745
0,468
0,212
0,105
0,052
0,033
0,015
0,003
0,000

% Variância
54,077
17,654
12,894
8,105
3,663
1,819
0,898
0,579
0,254
0,057
0,001

Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

Tabela 7 – Correlações estatísticas entre variáveis e os dois primeiros componentes principais.
Variáveis
pH
Temperatura da água
HCO3CO32Alcalinidade
STD
Ca2+
ClSO42VD
Precipitação

PC1
-0,001
-0,052
-0,144
0,410
-0,117
0,406
-0,026
0,438
0,439
-0,473
-0,144

PC2
-0,044
0,154
0,099
0,090
0,105
0,090
0,299
0,074
0,080
-0,036
0,914

Fonte: Elaborada pelos autores (2019).
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4 DISCUSSÃO
4.1 Adequação industrial
A água pode ser utilizada de diversas maneiras na
indústria, como solvente, transporte de substâncias dissolvidas, constituinte do próprio produto
industrial, fluido de limpeza, aquecimento, resfriamento e geração de vapor. As propriedades
físicas, químicas, biológicas e estéticas da água
determinam sua adequação e desempenham papel importante na eficiência de um processo, na
seleção de materiais e na vida útil dos condutos
usados para transporte de fluidos nas indústrias
(SHAH et al., 2019).
A qualidade da água para aplicações industriais
difere em vários aspectos de outros usos. A maior
parte das indústrias possui uma variedade de processos com requisitos próprios de qualidade da
água. Assim, a água apropriada a determinado
processo pode ser inadequada a outro em uma
mesma indústria. Portanto, a qualidade da água
necessária às atividades industriais dependerá do
tipo de atividade, das especificações dos processos e do quanto o usuário está disposto a investir
no tratamento da água com a qualidade desejada versus o custo de manutenção do maquinário,
caso a água seja de qualidade inferior (BHARDWAJ; SINGH, 2010; SPULBER; SABBAGHI, 2012).

Dureza total
A dureza da água é atribuível à presença de minerais alcalinos, principalmente cálcio, magnésio e ocasionalmente bicarbonatos (BHARDWAJ;
SINGH, 2011). Sais de dureza podem causar incrustações em tubulações e redução da vida útil
de equipamentos. Conforme a Tabela 2, a dureza
total variou de 75,5 a 523,0 mg CaCO3/L, devido principalmente à concentração de magnésio
e não à de cálcio. O limite desejável para dureza
total na água potável, de acordo com a PRC Nº
05/2017 MS, é de 500 mg CaCO3/L. As amostras
que excederam o limite de 300 mg CaCO3/L são
consideradas muito duras.

pH
O pH é um dos mais importantes parâmetros de
qualidade da água e, geralmente, não tem impacto direto sobre os consumidores. Frequentemente, o pH ótimo requerido está na faixa de 6,5
a 9,5 (OMS, 2011). Baseado na Resolução Conama Nº 357/2005 (águas doces), a faixa desejável
de pH é entre 6 e 9. De acordo com a Tabela 2, o
pH variou de 7,11 a 8,77. Dessa forma, os valores
médios de pH das amostras estavam dentro dos
limites referidos.

Cloreto

Sódio

Altas concentrações de cloreto podem aumentar a
taxa de corrosão do aço e do alumínio, bem como
podem ocasionar sabor salgado à água e às bebidas (OMS, 2011; SAJITHA; VIJAYAMMA, 2016; SHAH
et al., 2019). Segundo a Organização Mundial de
Saúde (2011), a Resolução Conama Nº 357/2005
(águas doces) e o Padrão de Potabilidade da Água
(PRC Nº 05/2017 do Ministério da Saúde), o limite
permissível para cloreto é de 250 mg/L. Os valores
médios de Cl- variaram de 86,0 a 960,4 mg/L (Tabela 2), indicando a inconformidade quanto ao limite
desejável de algumas amostras.

O sódio é um constituinte natural da água bruta, porém a sua concentração pode aumentar
devido a fontes de poluição, como escoamento
superficial decorrente de precipitação e solução
com sabão e detergente. A alta concentração
dá sabor amargo à água (SAJITHA; VIJAYAMMA,
2016). A concentração de sódio variou de 40,6
a 421,4 mg/L (Tabela 2). Baseado na PRC Nº
05/2017 MS, o valor máximo permissível (VMP)
para o sódio é 200 mg/L. Desse modo, amostras
com valores médios acima do VMP estavam em
inconformidade.
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Sólidos dissolvidos totais
A alta concentração de STD está associada à alta
concentração de íons, que eleva a condutividade
da água (AGATEMOR; OKOLO, 2008). Comumente, essa alta concentração de STD pode ocasionar
a formação de espuma em caldeiras e deposição
de incrustações (SHAH et al., 2019). A formação
dos filmes protetores, que retardam a corrosão,
dependerá da natureza dos sólidos dissolvidos
(AGATEMOR; OKOLO, 2008). O limite desejável de STD indicado pela Resolução Conama Nº
357/2005 (águas doces) e PRC Nº 05/2017 MS é
de 500 mg/L e 1000 mg/L, respectivamente. Os
valores médios de STD variaram de 231 a 1889
mg/L (Tabela 2), indicando a inadequação de algumas amostras quanto aos limites referidos.

Sulfato
A concentração do íon sulfato para alguns processos industriais, como produção de açúcar e
fabricação de concreto, deve ser abaixo de 20
mg/L (SHAH et al., 2019). O limite desejável de
SO42-, como indicado pelo Padrão de Potabilidade da Água (PRC Nº 05/2017 MS), pela Resolução
Conama Nº 357/2005 (águas doces) e pela OMS
(2011) é de 250 mg/L. Observa-se que os valores
médios de SO42- variaram de 3,0 a 87,2 mg/L (Tabela 2), estando dentro do limite apontado.

Turbidez
A turbidez pode ser tanto de origem não mineral,
em que há presença predominante de matéria
orgânica ou algas em suspensão, como de origem mineral, quando os agentes causadores são
argilominerais (CALIJURI; CUNHA, 2013). O limite de turbidez preconizado pela PRC Nº 05/2017
MS é de 5 uT, enquanto a Resolução Conama Nº
357/2005 (águas doces) estabelece os seguintes limites: 40 uT (Classe 1) e 100 uT (Classe 2 e
3). Os valores de turbidez média variaram de 3 a
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62 uT (Tabela 2), indicando a inadequação de algumas amostras quanto aos limites referidos.
A quantidade de material fino em suspensão
acima dos limites estabelecidos pelos padrões
de qualidade da água para consumo humano e
de potabilidade podem retratar uma tendência
corrosiva das águas avaliadas. A corrosão pode
incrementar o crescimento bacteriano na água,
resultando no aumento da sua turbidez e na redução da sua qualidade estética (KURDI; FERDOWS e MAGHSOUDI, 2015).

4.2 Classificação iônica das águas do
reservatório de estudo
O erro médio do balanço iônico nas amostras
de água do açude Sítios Novos foi de 3,4% (0,1
a 9,6%). Dessa forma, o desvio percentual da
eletroneutralidade não excedeu o erro máximo
recomendado e aqui utilizado como baliza (i.e.
10%), indicando o equilíbrio iônico entre cátions
e ânions e, portanto, a confiabilidade dos valores
medidos (DINKA; LOISKANDL e NDAMBUKI, 2015).
A avaliação do caráter iônico individual ou emparelhado dos íons não é o ideal para obtenção dos
melhores resultados, logo a química combinada
de todos os íons deve ser considerada (SHAH et
al., 2019). Baseado no diagrama de Piper, determinaram-se os íons dominantes nas amostras
de água do reservatório de estudo, a fim de entender a química dessas águas. Esse traçado é
comumente utilizado para classificação e comparação de grupos distintos de águas quanto aos
íons dominantes.
Averiguou-se, conforme mostrado na Fig. 2, que
as águas analisadas foram somente do tipo cloretadas sódicas durante as estações chuvosa e
seca no período estudado (2004 a 2017). Assim,
Na+ e Cl- são os íons dominantes entre os sais
que constituem a quantidade total de sais dissolvidos. Deduz-se, claramente, que a amplitude
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da CE e do teor de STD é decorrência direta das
concentrações desses íons dominantes. Sabe-se
que STD está relacionado a CE e que ambos podem ocasionar impacto no potencial de corrosão
e na solvência de compostos, como CaCO3, nas
amostras de água.
Araújo Neto et al. (2014) destacam que a precipitação sobre a bacia carreia sais e elementos químicos, que refletem as propriedades das rochas
e dos solos por meio do escoamento superficial e
da percolação. Silva Jr., Gheyi e Medeiros (1999)
afirmam que as águas do embasamento cristalino do Nordeste são em sua maioria cloretadas
sódicas, com alguma variação devido à litologia
do local de origem.
Segundo Leprun (1983), as águas superficiais do
semiárido nordestino de embasamento cristalino são do tipo cloretadas sódicas e obedecem às
seguintes relações para cátions e ânions, respectivamente: Na+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ e Cl- > HCO3- >
SO42-. Santiago (1984) também encontrou águas
do tipo cloretadas sódicas em seu estudo, ao
analisar as águas dos açudes Pereira de Miranda
e Caxitoré no semiárido cearense. Assim, a água
superficial contém minerais dissolvidos de camadas do solo por meio dos quais ela percorreu

e está continuamente submetida às características litológicas e geoclimáticas.
Ademais, as concentrações de sais contidas na
precipitação atmosférica, notadamente cloretos,
tendem a decrescer com a distância entre o local
de precipitação e o oceano (SOUZA FILHO; CAMPOS, 2005). Deste modo, as águas superficiais
estudadas apresentaram maiores concentrações
dos íons cloreto e sódio como decorrência natural da litologia local de embasamento cristalino e
da proximidade com o oceano, já que dista aproximadamente 30 km da costa.
No período de 2004 a 2017, a área do reservatório do estudo apresentou o predomínio de precipitações médias abaixo das médias normais. Isso
é verificável pela razão entre o valor observado
de precipitação e o valor normal. A redução do
evento de precipitação tem como consequência
mais relevante a rápida redução do volume armazenado no reservatório (VD) (Fig. 3). Nota-se
ainda que a concentração dos íons dominantes,
notadamente cloreto, aumentou com a redução
do volume disponível do açude Sítios Novos, por
efeito da redução da diluição e do incremento da
concentração de sais, potencializando o processo de salinização dessas águas (Fig. 4).

Figura 3 – Variação da precipitação na área do açude Sítios Novos e do percentual de volume disponível do reservatório.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).
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Figura 4 – Variação dos íons dominantes com o percentual de volume disponível nas águas do açude Sítios Novos.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

O açude Sítios Novos registrou redução no volume armazenado e passou de 84,3% em 2011 para
1,9% de sua capacidade total em 2017. A redução
no volume implicou diminuição da profundidade
média da coluna líquida 13,3 m para 2,1 m. Uma
coluna líquida mais rasa sofre ação de mistura mais
intensa, notadamente por ação dos ventos e maior
instabilidade térmica. Assim, a concentração de
espécies químicas dissolvidas, principalmente Na+
e Cl-, pode estar associada principalmente à evaporação e à baixa taxa de renovação das águas no
reservatório durante o período analisado.
A declaração acima é reforçada pelos achados do
estudo de Freire, Calijuri e Santaella (2009). Os autores destacam que a estabilidade de processos nos
reservatórios está diretamente ligada à variação do
seu volume. Em períodos de estiagem, a tendência
natural de redução do volume torna o reservatório
mais suscetível à mistura e instabilidade térmica,
pois fatores como o vento atuam mais facilmente
em uma coluna d’água rasa. Por outro lado, reservatórios com maior coluna d’água tendem à estabilidade, pois são mais resistentes à ação do vento e
da chuva, favorecendo os processos de estratificação térmica e química (ESTEVES, 2011).
Santos et al. (2017) identificaram alterações
nos parâmetros físicos e químicos da água e do
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estado trófico no açude Castanhão, grande reservatório cearense na região semiárida, após a
diminuição do volume do reservatório devido à
escassez de chuvas durante quatro anos consecutivos (2011 a 2014). A redução de 50% do volume hídrico, a consequente falta de renovação
das águas pelas chuvas, a forte evaporação e a
influência permanente das atividades antrópicas
favoreceram a concentração de sais, o aumento
do pH (7,5-8,7), da condutividade elétrica (295353 µS.cm-1) e da turbidez (< 4,2 NTU), além do
acúmulo de nutrientes nesse reservatório. Segundo os autores, a estratificação térmica da
coluna d’água ocorreu quando o volume era máximo, apontando que variações no nível da água
do reservatório podem resultar em alterações na
estrutura física e química do sistema.
No período de 2015.2 a 2017.2 (Fig. 5), a amplitude dos gradientes verticais de CE, pH e temperatura da água foi baixa. A condutividade
elétrica, indicador de estratificação salina “quimioclina”, praticamente não variou no período
analisado. Souza Filho, Martins e Porto (2006)
observaram comportamento semelhante no reservatório cearense Frios, indicando que o mesmo estava bem misturado verticalmente quanto
à concentração de sais totais, com total ausência
de quimioclina.
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Figura 5 – Variação do perfil de CE, pH e temperatura no açude Sítios Novos.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

O pH esteve dentro da faixa alcalina (8,1 -7,2),
exceto para o perfil referente a 2016.2 (6,5-5,6).
Valores mais altos de pH foram encontrados na
superfície, relacionando-se à maior atividade
algal na assimilação do CO2 durante o processo de fotossíntese, liberando radicais hidroxilas
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 132-151 | Ed. Esp. Nov. 2020

(VIDAL; CAPELO NETO, 2013). Segundo França et
al. (2013), o aumento dos processos fotossintéticos ocasiona a elevação do pH e a consequente
redução da matéria orgânica, enquanto valores
baixos de pH estão associados à contribuição
do solo, presença de CO2, ácidos minerais e sais
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hidrolisados. A redução do pH ao longo do perfil
vertical pode ser proveniente de decomposição
intensificada com a entrada de material alóctone
e ressuspensão de sedimentos, principalmente
quando há maiores precipitações (VIDAL; CAPELO NETO, 2013), como no perfil de 2016.1.
Dantas, Bittencourt-Oliveira e Moura (2012) e
Lee, Biggs e Fang (2018) seguiram como critério para o estabelecimento de termoclina o gradiente térmico maior ou igual a 0,5 °C/m. Com
base nesse critério, a redução de temperatura
foi observada entre as profundidades de 1 a 2
m somente no perfil referente a 2016.1. Não há,
portanto, evidência forte sobre a ocorrência de
estratificação sazonal. Entretanto, processos em
escala nictemeral de estratificação e mistura são
comuns em reservatórios do semiárido brasileiro, como observado por Souza Filho, Martins e
Porto (2006).

4.3 Índices de estabilidade da água
A água pode promover incrustação, corrosão ou
ambos, a depender da sua química específica,
caracterizando uns dos problemas mais críticos
de qualidade da água (SHANKAR; ARCOT, 2018).
As médias dos índices de estabilidade nos primeiros e segundos semestres de cada ano estão
na Tabela 3. De acordo com os resultados do LSI,
as águas do açude Sítios Novos apresentaram
uma alternância entre as classes corrosão suave e corrosão severa nos primeiros semestres,
havendo o predomínio da classe corrosão suave
(57,1%). Já nos segundos semestres, observouse as seguintes classes do LSI: incrustação suave,
corrosão suave e corrosão severa, com predomínio desta última classe (71,4%). Dessa forma,
as águas avaliadas podem ter ocasionado altas
taxas de corrosão, porém não tiveram potencial
incrustante significativo.
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A avaliação da estabilidade da água com o RSI
mostrou que todas as amostras apresentaram
potencial corrosivo, que variou entre elevado e
severo, sendo inadequadas para transporte por
tubulações (HARITASH; GAUR e GARG, 2016). Segundo Shah et al. (2019), valores de RSI maiores
que 7 revelam que a formação de carbonato de
cálcio não levará a um filme inibidor de corrosão.
Ao comparar o RSI com o LSI, cabe ratificar o que
declaram Nia et al. (2010). Esses autores destacam que o RSI estima um risco de incrustação
menor do que aquele referido no LSI, como observado nos resultados aqui obtidos.
Quanto ao ILS, todas as amostras apresentaram grau de corrosão elevada, tanto nos primeiros como nos segundos semestres de cada ano
avaliado. Dessa forma, essas águas tenderam
à corrosão de tubos de aço e de ferro fundido,
reduzindo a eficiência do processo industrial. A
corrosão metálica observada é fortemente relacionada às concentrações de Cl- e SO42- em
relação à de HCO3-. Segundo Agatemor e Okolo
(2008), o incremento salino com os ânions Cl- e
SO42- eleva a tendência corrosiva da água. Isso
foi notável a partir de 2012, quando houve uma
elevação acentuada de Cl- com a redução do volume disponível do reservatório (Fig. 4). Tal fato
influenciou o ILS como destacado pela correlação negativa moderada obtida entre ILS e VD
(r = -0,63) e pela Fig. 6.
Baseado no PSI, águas estudadas exibiram tendência corrosiva independentemente do período
avaliado, confirmando que essas águas eram deficitárias de íons responsáveis pela formação de
incrustações. Cabe ressaltar que a baixa concentração de HCO3- também pode ser responsável
pela tendência corrosiva da água (AGATEMOR;
OKOLO, 2008). O IA indicou potencial de corrosão moderada das águas do estudo para condutores hidráulicos à base de cimento como material principal.
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Figura 6 – Variação do Índice de Larson-Skold com o percentual de volume disponível nas águas do açude Sítios Novos.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

As águas avaliadas pelos índices de estabilidade
da água não originaram potencial incrustante
significativo nos tubos de transporte de água,
porém podem ter implicado na sua corrosão. De
tal modo, além do monitoramento do conteúdo
iônico da água, os potenciais corrosivo e incrustante devem ser considerados nos programas de
controle da qualidade da água, pois são inerentes à proteção da saúde pública e à qualidade da
água. Ademais, é preciso selecionar o índice mais
adequado e em conformidade à situação real do
sistema estudado, visto que variados índices de
estabilidade da água podem delinear diferentes
condições de estabilidade.

Fcrítico) como no não paramétrico Kruskal-Wallis
(p-valor > 0,05 e Hteste < Hcrítico). Dessa maneira, o
ciclo climático anual não teve influência significativa sobre o potencial de corrosão e de incrustação das águas avaliadas pelos referidos índices
de estabilidade da água.

4.4 Análise estatística

As componentes principais PC1 e PC2 apresentaram autovalor superior a 1 e explicaram
71,73% da variância total nas amostras (Tabela
6). Os loadings das variáveis em cada componente estão na Tabela 7.

Compararam-se os resultados semestrais de
cada um dos índices de estabilidade calculados
(LSI, RSI, PSI, LSI e IA). Esses resultados mostraram que não houve diferença significativa para
o período de 2004 a 2017 no açude Sítios Novos (Tabela 4). Isso foi verificado tanto no teste
paramétrico ANOVA (p-valor > 0,05 e Fcalculado <
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A análise estatística multivariada também foi
realizada para caracterizar e avaliar a qualidade
da água do Açude Sítios Novos quanto a sua estabilidade. O método de Análise de Componentes Principais (ACP) permite reduzir o número de
variáveis originais, mantendo a maior quantidade de informação possível em termos da variação
total contida no conjunto de dados (CORTES et
al., 2016).

O fator PC1 evidenciou o incremento das concentrações de CO32-, Cl-, SO42- e STD com a redução do volume disponível do reservatório, con147
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firmando a tendência corrosiva observada pelos
índices de estabilidade da água. A maior concentração de íons dissolvidos e especificamente de
Cl-, um dos principais ânions contribuintes do
conteúdo de STD, beneficiou o potencial corrosivo das águas estudadas. O fator PC2 evidenciou
o peso da precipitação e, em menor escala, da
concentração de Ca2+. Esse componente indica
o aumento da precipitação em paralelo com a
transferência de Ca2+ do sedimento para a massa líquida, que pode originar incrustação quando
ultrapassado seu limite de solubilidade.
Vale ressaltar que as componentes principais
PC1 e PC2 também possuem correlação com parâmetros ligados à composição iônica das águas
do reservatório estudado, portanto são úteis
para o entendimento do processo de salinização
desse reservatório.

5 CONCLUSÕES
Este trabalho avaliou o potencial corrosivo e incrustante das águas superficiais do açude Sítios
Novos entre 2004 e 2017. Os resultados mostraram o predomínio de águas do tipo cloretadas
sódicas no reservatório, justificada pela proximidade deste com a costa e pela litologia local de
embasamento cristalino.
Quanto à estabilidade da água, depreende-se que
as águas estudadas foram potencialmente corrosivas. Deste modo, a tendência corrosiva observada pode ter afetado as atividades industriais da
região, como do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém, caso utilizada sem tratamento prévio,
e induzido a redução da qualidade química, microbiológica e estética da água durante o período
analisado. Como um todo, não houve diferença
estatisticamente significativa ao longo de cada
ano para os índices computados, apesar da observação da deterioração destes com a redução da
precipitação e do volume reservado.
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A ACP promoveu a redução de onze características das águas superficiais estudadas para dois
componentes principais, que explicaram 71,73%
da variância total, mostrando que os parâmetros
mais representativos na estabilidade química
das águas do açude Sítios Novos foram CO32-, Cl-,
SO42-, Ca2+, STD, VD e Precipitação.
Mediante o exposto, o conhecimento do conteúdo iônico das águas superficiais e a representação de seus atributos por meio de índices são
primordiais para avaliação da qualidade da água.
É possível, assim, apontar possíveis limitações de
usos e tornar-se uma ferramenta para a gestão
sustentável da água. Conclui-se que os resultados aqui obtidos fornecem informações valiosas
sobre a adequação geral das águas do açude Sítios Novos para fins industriais. Esses achados
podem auxiliar os usuários finais e os tomadores
de decisão a identificarem o pré-tratamento de
água necessário à adequação ao uso industrial
na área de estudo.
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Resumo
Com o crescimento das populações ao redor do planeta, a exploração dos recursos naturais tem crescido
exponencialmente, sendo a água um dos recursos naturais mais necessários. O município de Igarassu no
Estado de Pernambuco lida com diferentes estressores ambientais relacionados às atividades humanas.
Um dos impactos ambientais relacionados à influência antropogênica é a alteração da qualidade de água
superficial e subterrânea por meio das dinâmicas exploradoras que as diversas atividades socioambientais
produzem, uma vez que em muitas regiões do município o sistema de abastecimento urbano e saneamento
não abrange toda a população. Dessa forma, a população na região de Igarassu busca meios alternativos de
abastecimento, perfurando poços, cacimbas e coletando água superficial para uso doméstico. Este trabalho
avaliou a qualidade da água em uma área sob influência antropogênica no município de Igarassu - PE, com
metodologia baseada no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater e com referência na
Portaria de Consolidação N° 5 de 2017 do Ministério da Saúde, que determina padrões de potabilidade da
água de forma a mensurar como a qualidade da água consumida por essas comunidades é afetada durante
dois períodos climáticos do ano, chuvoso e de estiagem em 16 pontos de coleta distintos. Observou-se que
alguns dos pontos analisados apresentaram discordâncias com os parâmetros físico-químicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, enquanto todos os parâmetros microbiológicos analisados qualificam a água
como imprópria para o consumo sem tratamento prévio. Desta forma, é necessário desenvolver medidas que
ajustem a qualidade da água desta região, que é de extrema importância social para o município, por meio de
políticas públicas ambientais de acesso à água ou implantação de projetos de engenharia que garantam um
tratamento prévio da água.
Palavras-chave: Monitoramento ambiental. Qualidade da água. Água superficial. Água subterrânea.
Abstract
Populations around the planet are growing, the exploitation of natural resources has exponentially grown, and water is one of the most needed natural resources for the humanity. The Igarassu city in Pernambuco state deals with
different environmental stressors related to human activities. Some of the environmental impacts related to anthro-

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Recife - Pernambuco - Brasil.
Universidade Federal de Pernambuco - Recife - Pernambuco - Brasil.
* Autor correspondente: igorbvieira@outlook.com.

1
2

152

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 152-165 | Ed. Esp. Nov. 2020

Qualidade da água em área rural sob influência antrópica na Zona da Mata de Pernambuco

pogenic influence are the alteration of surface and ground water quality through the exploratory dynamics that the
various socioenvironmental activities produce, in many regions of the city the urban water and sanitation system
does not cover the entire population. Thus, the population in the region of Igarassu seek alternative forms of supply:
drilling wells, “cacimbas” and collecting surface water for domestic use. This work evaluated the water quality in an
area under anthropogenic influence in the city of Igarassu, using a methodology based on the Standard Methods
for Examination of Water and Wastewater and referenced by the Ministry of Health Ordinance No. 5 of 2015, which
determines standards of potable water in order to measure how the quality of the water consumed by these communities is affected during two climatic periods of the year, rainy season and drought in 16 different collection points.
As results, it was observed that some of the analyzed points presented disagreements with the physico-chemical
parameters established by the Ministry of Health, while all microbiological parameters analyzed qualify the water as
improper for consumption without previous treatment. In this way, it is necessary to develop measures that adjust
the water quality of this region that is of extreme social importance to the city, through public environmental policies
of access to water or implementation of engineering projects that guarantee a prior treatment of water.
Keywords: Environmental monitoring. Water quality. Surface water. Groundwater.

1 INTRODUÇÃO
As interações que compõem o meio ambiente
são relações de características físicas e geográficas variadas, envolvendo os meios social e natural. Embora a natureza seja capaz de integrar
o homem em todos os fatores e elementos que
a compõem, o desenvolvimento da humanidade,
por meio de atividades socioeconômicas, tem
impactado os recursos naturais (BRAGA, 2005).
Dos recursos naturais, a água é um dos mais
abundantes, entretanto há limitações, pois a
maior parte desse recurso não pode ser utilizada pela humanidade. Estima-se que aproximadamente 0,5% de água doce está disponível no
planeta e, ainda assim, grande parte dessa água
é encontrada em aquíferos subterrâneos. Além
disso, a água está distribuída de maneira desigual pelo planeta. Com esse cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que aproximadamente 10% das pessoas no planeta não
possuem acesso a uma quantidade mínima de
água potável ou de qualidade (UN WATER, 2006).
A maior parte da água no mundo é direcionada
para irrigação e setores da agricultura, estimada em 70%, enquanto a indústria utiliza 22%, e,
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 152-165 | Ed. Esp. Nov. 2020

para uso doméstico, 8% da água é utilizada. No
Brasil, o panorama é um pouco diferente da logística mundial. A Agência Nacional das Águas,
por meio da Conjuntura dos Recursos Hídricos no
Brasil, estima que 72% da água no país é destinada para a agricultura, 9% para a dessedentação animal, 6% na indústria e, finalmente, 10%
para uso doméstico (ANA, 2016).
A qualidade da água é influenciada pelas atividades agrícolas, pelo uso e ocupação do solo e
pelos lançamentos de esgotos sanitários e industriais. Atividades como a extração de areia e
a perfuração de poços clandestinos apresentam
um grande potencial modificador e impactante, mostrando-se necessária a compreensão em
base científica dos impactos reais dessas atividades na qualidade das águas. A integridade de
ecossistemas se mostra vulnerável a distúrbios
físico-químicos, erosivos, sólidos em suspensão,
dentre outros (TORRES, 2017).
O gerenciamento da qualidade das águas é uma
excelente alternativa para compreender e desenvolver formas de preservar a pequena parcela
disponível desse recurso no ambiente, bem como
buscar formas sustentáveis de explorar o recurso
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de modo a garantir o desenvolvimento humano. Dessa forma, leis e diretrizes ambientais são
responsáveis por assegurar o padrão de qualidade das águas, seja no meio ambiente ou para o
consumo humano. Ferramentas como a portaria
de consolidação N° 5 de 2017 do Ministério da
Saúde, por meio do anexo XX, apresentam os parâmetros que devem atender a certo padrão de
potabilidade direcionado ao consumo humano.
(BRASIL, 2017).
O Nordeste brasileiro possui uma relação peculiar
com os recursos hídricos. Os períodos extensos
de seca podem levar a impactos socioambientais
irreversíveis, alguns relacionados à infiltração da
água no solo, aumento do escoamento superficial, intensificação da erosão, dentre outros.
No Estado de Pernambuco nota-se a Bacia Pernambuco-Paraíba como uma das maiores reservas de água subterrânea. O aquífero Beberibe é
um dos mais importantes e abastece a companhia de saneamento do Estado de Pernambuco
para abastecimento público. A bacia Pernambuco-Paraíba se distribui entre os municípios
de Recife e Igarassu, fazendo com que muitas
atividades socioeconômicas explorem recursos
hídricos na região, além de grande parte da população e de conjuntos residenciais explorarem a
água subterrânea (PERNAMBUCO, 1997).
Igarassu é um município do Estado de Pernambuco com 305,560 km², localizado a aproximadamente 28 km da capital Recife. A região apresenta clima tropical AS’, com períodos de seca e
chuva bem definidos e uma vegetação de Mata
Atlântica (IBGE, 2017). Uma das atividades econômicas expressivas na região é a extração de
areia por meio de dragagens, principalmente
destinada ao setor da construção civil. A extração de areia pode ser vista como um estressor ambiental relacionado com a qualidade das
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águas superficiais e subterrâneas, uma vez que
no município de Igarassu há uma quantidade
significativa de poços abastecendo as comunidades locais.
Em um município em desenvolvimento, como
Igarassu, existem áreas urbanas densamente
povoadas com precárias condições de abastecimento de água, saneamento básico e planejamento ambiental. Nessas condições, a água
sendo um bem universal necessário para a existência da vida, podendo transmitir doenças de
veiculação hídrica, bem como alterar a qualidade
ambiental. Por isso se faz importante analisar e
identificar a qualidade da água, os fatores que
levam a essa qualidade e identificar soluções
prováveis para assegurar o caminho do desenvolvimento sustentável.
Diante do exposto, este trabalho avaliou, por
meio de visitas ao campo e análises laboratoriais,
a qualidade da água em áreas sob influência antrópica no município de Igarassu-PE, visando
identificar problemas ambientais que interferem
na qualidade dessa água consumida por comunidades rurais, bem como apontar possíveis soluções para prováveis impactos provocados pela
ação humana.

2 METODOLOGIA
A área de estudo está localizada no município de
Igarassu, no Estado de Pernambuco, na Zona da
Mata, cuja sede tem seu centro sob as coordenadas geográficas 7°51'09.5"S e 34°53'05.4"W,
distando aproximadamente 28 km da cidade do
Recife. Possui um período chuvoso entre março
e julho e de estiagem entre agosto e fevereiro.
A área específica do estudo está distribuída em
zona rural, inserida nas circunvizinhanças de talvegues, formando compartimentos hidrológicos.
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Figura 1 – Área de estudo no município de Igarassu

As campanhas para a coleta de dados e de amostras de água na área de estudo foram realizadas
em fevereiro de 2018 e concluídas em julho do
mesmo ano. As amostragens ocorreram nos períodos de estiagem (fevereiro) e de chuvas (junho)
para uma caracterização sazonal do ambiente.
As amostras foram obtidas com garrafas de coleta de 2L de acordo com a metodologia específica para cada parâmetro de análise, fixadas e/ou
preservadas no local e levadas sob refrigeração
ao Laboratório de Análise de Minerais, Solos e
Água (LAMSA) do Departamento de Engenharia
Química da UFPE, para processamento e análises
físico-químicas e microbiológicas.
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As amostragens de águas subterrâneas foram
realizadas em poços e cacimbas em comunidades que habitam áreas dos compartimentos hidrológicos, enquanto as águas superficiais foram coletadas em lagoas artificias resultantes
do processo de dragagem da areia e riachos. Os
pontos de amostragem foram georreferenciados
para levantamento dos dados e estão detalhados
na Tabela 1.
As amostras de água coletadas nos dois períodos
climáticos estudados foram submetidas a análises físico-químicas, as quais seguiram os protocolos para cada parâmetro atribuído pela PRC
nº5 - Anexo XX, Capítulo III, seção V, Art. 22 do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).
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Tabela 1 – Características e coordenadas dos
Pontos de Coleta
Pontos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tipos (Profundidade)
Poço 117m
Poço 15m
Riacho
Cacimba 8m
Poço 128m
Cacimba 2m
Cacimba 4m
Cacimba 4m
Cacimba 8m
Cacimba 8m
Poço 30m
Lagoa de dragagem areeiro
Poço 15m
Cacimba 1,5m
Poço 80m
Cacimba 8m

Coordenadas UTM WGS 84
25M 294802 9134568
25M 295100 9134730
25M 295165 9134121
25M 293980 9134207
25M 294066 9134254
25M 294675 9133656
25M 294901 9133979
25M 295126 9133906
25M 293308 9133622
25M 292323 9131314
25M 292171 9131516
25M 292313 9131739
25M 291853 9131820
25M 291847 9131823
25M 294024 9133740
25M 293919 9133606

Foram realizadas análises de pH, cor, turbidez, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, nitrato, nitrito, amônia, cloro residual livre; dureza
total, alcalinidade, sulfato, cloreto, carbonato, bicarbonato, cálcio, magnésio, manganês, ferro total,
sódio, potássio, alumínio, cádmio, chumbo, cobre,
cromo total e zinco. Os resultados foram analisados e comparados com a legislação supracitada.
As análises de metais pesados foram realizadas

Utilizaram-se espectrofotômetros PHARO 100
(VIS) e 300 (UV-VIS) da Merck Millipore, espectrofotômetro de absorção atômica da Shimadzu,
modelo AA-7000, fotômetro de chama DM63 (Digimed), turbidímetro (Digimed), condutivímetro
Mettler Toledo, modelo MC226 e pHmetro Inolab.
De acordo com os valores da Portaria de Consolidação N° 5 do ano de 2017 do Ministério da
Saúde, por meio de seu anexo XX, foi possível
observar um comportamento anômalo da qualidade da água na região rural de Igarassu nos
dois períodos climáticos estudados para alguns
parâmetros. Nos períodos climáticos de chuva
e estiagem, os parâmetros de pH, cor aparente,
turbidez e ferro total se mostraram com concentrações que enquadram as águas como inaptas
para o consumo humano.
As análises de sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, nitrato, nitrito, amônia, cloro residual
livre; dureza total, alcalinidade, sulfato, cloreto,
carbonato, bicarbonato, cálcio, magnésio, manganês, sódio, potássio, alumínio, cádmio, chumbo,
cobre, cromo total e zinco evidenciam que os valores estão dentro dos limites máximos permitidos,
de acordo com a legislação.

por meio de espectrofotometria de absorção
atômica; sulfatos, nitrato e nitrito foram determinados por meio de espectrometria UV-VIS. A
fotometria de chama foi usada para determinação do sódio e potássio. Análises de dureza total,
alcalinidade e cloretos (método de Mohr) foram
realizadas por volumetria. Ferro total, alumínio,
cloro residual, amônia e cor foram determinados
utilizando-se kits de análises espectrofotométricas da Merck Millipore, baseados nas diretivas
98/83/CE e (EU) 2015/1787, que são métodos
aceitos pela PRC nº5 - Anexo XX Capítulo III, seção V, Art. 22.
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3 RESULTADOS
Dos dezesseis pontos estudados, sete apresentaram alterações físico-químicas no período de
chuvas, sendo estes os pontos 3, 6, 7, 8, 10, 11 e
13, os quais representam um riacho, uma cacimba de 2m, uma cacimba de 4m, uma cacimba de
4m, um poço de 30 metros, uma cacimba aberta
de 3m e uma cacimba de 8 m, respectivamente.
Na Tabela 2 é possível observar os valores encontrados e o limite máximo permitido preconizado por legislação no período chuvoso.
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Tabela 2 – Variação dos parâmetros analisados no período de chuvas nos pontos de estudo com base nos limites
máximos permitidos na portaria de consolidação N° 5 do ano de 2017 do Ministério da Saúde.
Parâmetro
pH
Cor
Turbidez
Ferro Total

3
6,07
>100
16,32
0,6

6
5,49
0
1,25
0

7
5,79
0
0,73
0

Pontos de Coleta
8
5,54
0
0,32
0,02

Foi possível observar pelos valores estabelecidos em legislação que no período de estiagem os
parâmetros de pH, cor aparente, turbidez e ferro
total permaneceram fora dos padrões máximos
permitidos. Neste período, os pontos 1, 3, 6, 7, 8 e
11 apresentaram padrões de qualidade de águas
que as tornam impróprias para o consumo huma-

10
7,49
0,53
1,84
0,53

11
7,13
>100
524
0,02

13
8,31
0,6
0,25
0

PRC nº5
6,0 a 9,5
15 UH
5 UT
0,3 mg/L

no. Esses pontos são um poço com profundidade
de 117m, um riacho, uma cacimba de 2m, uma
cacimba de 4 m, uma cacimba de 4m e a lagoa de
drenagem do areeiro. A Tabela 3 ilustra a relação
dos parâmetros de pH, cor, turbidez e ferro total
alterados com o limite máximo permitido preconizado em legislação durante o período de estiagem.

Tabela 3 – Variação dos parâmetros analisados no período de estiagem nos pontos de estudo com base nos limites
máximos permitidos na portaria de consolidação N° 5 do ano de 2017 do Ministério da Saúde.
Parâmetro
pH
Cor
Turbidez
Ferro Total

3
7,57
10,16
5,3
0,44

6
5,91
67
100
4,5

Pontos de Coleta
7
8
5,64
5,68
0,07
1,12
2,5
5
0,07
0,2

pH
As amostras de água analisadas apresentaram
variação de pH de 5,49 a 8,48. A PRC nº 5 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água
destinada ao abastecimento humano esteja entre
6,0 e 9,0. Em ambientes naturais, a água tem sua
concentração de pH influenciada por sais, ácidos
e bases presentes no meio ambiente. O pH aqui
pode indicar prováveis contaminações da água
pelo tipo de solo por onde ela escoou, seja de ordem química, pela da qualidade do ambiente: origem da água, degradação da área, desmatamento
dentre outros fatores que ocorrem na região.
O pH baixo nos pontos mostrados na tabela pode
ser um indício da ausência de substâncias tamponadoras, como os bicarbonatos e carbonatos.
Uma das prováveis razões para os valores de pH
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10
5,32
0
1,7
0,005

11
7,51
80,9
85,7
0,61

PRC nº5
6,0 a 9,5
15 UH
5 UT
0,3 mg/L

estarem fora dos padrões estabelecidos pela
norma pode ser a dissolução de minerais no solo,
conforme Gomes, Cavalcante e Silva (2016).

Cor
A Cor foi um parâmetro que se mostrou fora dos
valores máximos permitidos nos pontos 3, 11 e
13, sendo 3 e 11 no período de estiagem enquanto 3, 11 e 13 apresentaram alterações no período
de chuva. Estudos como o de ODA (2010) destacam que a presença de matéria orgânica e metais,
dentre outros componentes químicos e biológicos pode conferir alterações dos valores de cor
nas águas superficiais e subterrâneas. Para compreender a cor é importante destacar a caracterização dos pontos onde houve alterações.
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A área de coleta da amostra no ponto 3 fica a céu
aberto, numa passagem molhada. Nota-se vegetação nas margens e muita matéria orgânica em
decomposição e suspensão na água, além de ser
um local onde animais são dessedentados, percebendo-se peixes, com água rasa e corrente. O
ponto 11 é uma lagoa onde ocorreu a exploração
massiva de areia, com coloração forte e uma turbidez elevada. O ponto 13 é uma cacimba rasa
sem qualquer vedação e está situada em área
passível de contaminação numa comunidade
sem saneamento, cercada por vegetação. A água
é usada para múltiplos usos e há um banheiro
improvisado e uma lavanderia instalados a poucos metros de proximidade.

Turbidez
Nos mesmos pontos que apresentaram alterações de coloração, a turbidez foi um parâmetro
que esteve fora dos padrões. As amostras marcadas nas tabelas supracitadas ficaram fora dos
padrões estabelecidos para o consumo humano.
Nota-se uma turbidez elevada no ponto onde
ocorreu por anos a extração de areia (ponto 11).
Assabonga (2016) e Tanno et al. (2003) discutem
sobre estressores ambientais relacionados com a
exploração de areia, sendo um deles a alteração
do padrão de qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, uma vez que essa atividade é capaz de dissolver, suspender e transportar substâncias orgânicas e inorgânicas, alterando diversos parâmetros de qualidade das águas, sendo a
turbidez um dos parâmetros mais afetados.

Ferro
O ferro foi um parâmetro que esteve fora dos padrões em quatro pontos estudados. No período de
estiagem houve valores alterados de ferro nos pontos 1, 3 e 11, enquanto no período de chuvas os pontos 3 e 10 apresentaram alterações desse elemento.
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O ponto 1 apresentou valores relativamente altos de ferro, onde o solo pode ser um dos fatores
que conferem essa alteração devido à profundidade do poço existente. No período de estiagem,
o ponto 3 apresentou valores de ferro em 4,5
mg/L e um pH na ordem de 5,41. Picanço (2002)
demonstra que é comum em águas que apresentem valores de pH nesta ordem, ocorra ferro
no formato de Fe²+, sendo um indicativo de que
água com certa acidez apresente concentrações
elevadas de ferro.

3.1 Análises Microbiológicas

Coliformes
Foram realizados testes de presença/ausência
para coliformes totais e termotolerantes (fecais)
nas 16 amostras estudadas nos períodos climáticos estabelecidos. A portaria de consolidação n°
5 do Ministério da Saúde estabelece a água como
imprópria para o consumo humano caso haja a
presença de coliformes, exigindo um número
máximo permitido (NMP)/100mL de coliformes
termotolerantes (Brasil, 2015). Todos os 16 pontos estudados apresentaram coliformes fecais
em suas águas, o que as configuram impróprias
para o consumo humano direto. As águas estudadas nesta região somente devem ser utilizadas
para o consumo humano após um tratamento
prévio de desinfecção.
Valias (2002) enfatiza que, embora a água não
forneça naturalmente condições propícias à proliferação de organismos patogênicos, estes sobrevivem tempo suficiente no meio para ocorrer a
chamada transmissão hídrica. Como consequência, a presença de microrganismos patogênicos
na água é oriunda da contaminação recente por
fezes de animais ou humanas, decorrentes de infiltração e águas residuais, entre outros.
A região estudada não apresenta estruturas de
saneamento básico na área de influência deste
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estudo. A região recebe impactos com exploração
de areia, a população se utiliza de fossas sépticas como sistema de esgotamento sanitário pela
forma como os terrenos foram sendo habitados,
muitos sem adotar as distâncias seguras para a
instalação de tais sistemas. Enfatiza-se também
que nas áreas próximas aos pontos de coleta há
criação de animais e, em muitos dos casos, não há
uma vedação apropriada dos poços.
Souza (2015) destaca ainda que em propriedades
cujas características ambientais não são favoráveis, como na área estudada, pode ocorrer riscos de
contaminação de águas desde a fonte de captação
nos reservatórios ou até mesmo nas redes de distribuição criadas pelos moradores, uma vez que, em
sua maioria, o sistema de abastecimento urbano
não chega nessas áreas. Desta forma, é comum que
ocorram focos distintos de contaminação.

3.2 Contagem de bactérias heterotróficas
Os testes de contagem de bactérias foram executados nas 16 amostras estudadas. A portaria
de consolidação n° 5 do Ministério da Saúde estabelece um número máximo permitido menor
que 500 UFC/mL (Brasil, 2017). Dos 16 pontos,
seis apresentaram valores adequados dentro dos
padrões de potabilidade. São eles os pontos 1, 6,
7, 8, 10 e 15.
Todos os outros pontos apresentaram valores
inadequados para o consumo humano. Esse é
um resultado importante, pois Da Silva (2013)
aponta que contaminantes como estes indicam
uma alta probabilidade da ocorrência de microrganismos patogênicos na água. Podem ocorrer
microrganismos responsáveis por gastroenterites, que são aquelas infecções que possuem a
diarreia como sintoma principal.
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3.3 Metais Pesados
Com base nos valores dos metais analisados
(chumbo, cromo, zinco, manganês, cobre e cádmio), nenhum dos pontos de amostragem apresentou valores de concentração significativa de
metais pesados.

3.4 Comportamento dos parâmetros alterados
nos pontos de coleta
Para uma melhor compreensão do comportamento da qualidade da água na região, a área
de estudo foi dividida em três compartimentos
hidrológicos. Estes representam características
diferentes e usos do solo específicos, bem como
relevos distintos. Destacam-se os compartimentos hidrológicos 1 e 2 como áreas de maior ocupação de comunidades, pequenas áreas de plantio, criação de animais e uso domiciliar da água.
O compartimento hidrológico 3, por sua vez, representa uma região onde há áreas de extração
de areia, um pequeno aeródromo e indústrias de
processamento de coco para produção de óleo.
Com os resultados obtidos, realizou-se a distribuição geoespacial dos parâmetros físico-químicos
que não estão em consonância com a Portaria de
Consolidação do Ministério da Saúde. Nas Fig. 2, 3,
4 e 5 é possível observar o comportamento de cor,
pH, turbidez e ferro total, respectivamente.
Com essa distribuição, percebe-se que há uma
maior concentração de pH ácido no compartimento hidrológico 1 (CH 1). Este mesmo compartimento apresentou elevados teores de cor,
turbidez e ferro total. Esse é um comportamento
similar ao compartimento 3. Percebe-se também
que esses compartimentos apresentam as maiores alterações de qualidade das águas.
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Estiagem

Chuva

Figura 2 – Distribuição do pH nos períodos de estiagem e chuva nos três compartimentos hidrológicos estudados.

O pH representa uma unidade relacionada às atividades de íons H+, indicando em suas expressões
índices de neutralidade, acidez ou alcalinidade.
Ao comparar o comportamento desse parâmetro
nos três compartimentos hidrológicos, nos dois
períodos climáticos, nota-se uma predominância
de pH tendencioso ao ácido no compartimento
hidrológico 1 (CH 01), enquanto o compartimento
hidrológico 2 (CH 02) apresentou um maior índice
de alcalinidade no período estudado.
Esse parâmetro influencia diretamente a distribuição de elementos e compostos químicos em
suas formas livres e ionizadas, conferindo à água
uma capacidade de aumentar ou reduzir seu potencial de solubilidade relativo a sustâncias, inclusive as que apresentam grau de toxicidade. Libânio (2005) enfatiza que o pH é um componente
de muita sensibilidade às mudanças e variações
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nos recursos hídricos, podendo oscilar conforme a
dissolução de sais, matéria orgânica decomposta,
processos de lixiviação, tipos litológicos de solos,
e, sobretudo, em função da temperatura.
No meio ambiente, sistemas aquáticos que mostrem valores baixos de pH podem estar relacionados a processos de intemperização. Algumas
estruturas litológicas, quando intemperizadas,
contribuem liberando elementos por vezes formadores de ácidos. Um dos fatores que contribuem também para índices de pH ácido em águas
é a concentração de ácidos orgânicos, oriundos
de dissolução decorrente da decomposição de
matéria orgânica, o que pode estar acontecendo no compartimento hidrológico 1 (CH 01), que
possui um riacho com visível contribuição de
matéria orgânica.
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Estiagem

Chuva

Figura 3 – Distribuição da Turbidez nos períodos de Estiagem e chuva nos três compartimentos hidrológicos estudados.

Observando-se o comportamento da turbidez
nos dois períodos climáticos, nota-se uma turbidez elevada no compartimento hidrológico 3 (CH
03) para ambos os períodos climáticos, característicos nesta área pelos pontos de coleta 11 e 13.
Durante a estiagem, é possível identificar uma
elevada turbidez no compartimento hidrológico
1, vindo do ponto de coleta 3. Esse é um comportamento esperado, uma vez que ambos os pontos
são de água superficial, sendo o 3 um riacho raso
e o 11 uma lagoa de extração de areia.

turbidez à água devido ao menor volume pluvio-

A turbidez é alta no compartimento hidrológico
1 (CH 01) durante o período de estiagem. Nesse compartimento, os valores atingem 100 NTU
no ponto 3. Percebe-se que no ponto 11 houve
um aumento significativo de turbidez no período
chuvoso, ultrapassando valores de 500 NTU.

a disponibilidade de partículas em suspensão.

O comportamento desse parâmetro no período
de estiagem pode estar relacionado à permanência do material em suspensão, o que confere

são protegidos fisicamente pelas partículas cau-
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métrico da estação seca. Usualmente sedimentos clásticos em suspensão, como areias e silte,
conferem elevada turbidez às águas, que são
características da região onde a área de estudo
está inserida, como descrita pela CPRH (2003).
Ações antrópicas têm uma relação direta sob índices elevados de turbidez. A lixiviação e o carreamento de partículas oriundas de solo exposto por atividades de mineração, como extração
de areia, provocam revolvimento, aumentando
Ambientes onde os valores de turbidez são elevados dificultam a penetração de luz na água,
desfavorecendo a ação de organismos fotossintetizantes. Estudos como o de Figur e Reis (2017)
apontam também que alguns microrganismos
sadoras de turbidez, diminuindo a eficiência de
tratamento das águas.
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Estiagem

Chuva

Figura 4 – Distribuição da cor nos períodos de estiagem e chuva nos três compartimentos hidrológicos estudados.

A cor, assim como a turbidez, é um parâmetro
influenciado por fatores naturais, como matéria orgânica de origem em decomposição e
substâncias dissolvidas na água. Ao analisar a
distribuição geoespacial desse parâmetro nos
três compartimentos hidrológicos, percebe-se
um perfil semelhante nos dois períodos climáticos analisados.
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Conforme a Fig. 4, é possível observar que os
compartimentos hidrológicos 1 (CH 01) e 3 (CH
03) apresentaram os maiores índices de cor, estando acima do permitido pela normativa de
comparação. Os resultados indicam que uma
provável fonte de coloração nesses compartimentos é, assim como na turbidez, responsável
pela dissolução de substâncias orgânicas que
conferem cor e pigmentação natural.
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Estiagem

Chuva

Figura 5 – Distribuição do ferro nos períodos de estiagem e chuva nos três compartimentos hidrológicos estudados.

Observando-se o comportamento do ferro em
ambos os períodos, é notável um aumento da concentração no período chuvoso, principalmente no
compartimento hidrológico 3 (CH 03). Nesse compartimento, o ponto 10 apresentou valores não
conformes com a normativa comparada. O compartimento hidrológico 1 (CH 01) não mostrou
uma alteração significativa nas concentrações de
ferro nos dois períodos climáticos, embora este
elemento esteja com valores não conformes com
a portaria do Ministério da Saúde.

onde ocorreram índices elevados de ferro tam-

De uma forma geral, em águas subterrâneas os
teores de ferro aumentam por meio da dissolução
do minério na água. Em águas superficiais, os níveis de ferro aumentam na estação chuvosa como
consequência de carreamento de solos e erosão.

ciais, apresentam condições para a decomposi-

O ferro dissolvido na água configura cor, odor
e sabor. Os pontos dos compartimentos 1 e 3

A qualidade da água em todos os pontos estu-
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bém apresentaram altas concentrações de cor,
um comportamento comum destacado por Libânio (2008). Moruzzi e Reali (2012) destacam que
usualmente é possível encontrar teores elevados
de ferro em águas subterrâneas cujo pH apresente acidez e em águas superficiais que apresentem matéria orgânica. Os compartimentos que
apresentaram concentrações de ferro discordantes com a legislação são os que apresentam
os menores valores de pH e, nas águas superfição de matéria orgânica.

4 CONCLUSÕES
dados apresentou-se imprópria para o consumo
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humano de acordo com os parâmetros estabelecidos pela PRC nº5 sem um tratamento prévio.
A presença de coliformes fecais constitui-se na
mais grave alteração de qualidade dessas águas,
uma vez que configura contaminação por agentes patógenos que podem levar a doenças do
trato gastrointestinal.
Os parâmetros de Cor, pH, Turbidez e Ferro total
são os parâmetros físico-químicos que classificam, junto com os microbiológicos, as águas estudadas como impróprias para o consumo humano.
Nenhum dos pontos de coleta apresentou alterações para os Metais Pesados.
Não houve uma alteração significativa da qualidade das águas nos dois períodos climáticos
estudados, permanecendo um padrão de qualidade semelhante em todo o ano, embora tenha
sido constatado um aumento dos valores de alguns dos parâmetros físico-químicos pontuais
no período de chuva, podendo ser relacionados
com o tempo de percolação da água no solo.
A implementação de um sistema regional de tratamento prévio simplificado de água, para que
a população da área em questão tenha acesso a
uma água de melhor qualidade, resolveria muitas
das alterações de qualidade das águas avaliadas
neste trabalho.
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento hidrodinâmico de um reator UASB de 18 L por
meio da fluidodinâmica computacional (CFD) e de ensaios do tipo estímulo-resposta experimentais. Foram
realizadas simulações computacionais do comportamento hidrodinâmico do reator operando com a injeção
de ar na região da manta de lodo (1º etapa). Foi realizada também a simulação de operação do reator com o
preenchimento de 35% do seu volume útil com um polímero absorvente de água abiótico (2ª etapa). O modelo computacional utilizado para a simulação do reator em escala de bancada foi validado por meio da comparação do volume de zonas mortas obtido por meio das simulações com os valores calculados nos ensaios
de estímulo-resposta com o traçador Eosina Y. O volume de zonas mortas calculadas por meio dos ensaios
apresentou um erro de aproximadamente 43% em relação ao valor obtido com o modelo computacional do
reator para a 1ª etapa, validando os resultados da simulação.
Palavras-chave: Fluidodinâmica computacional. Ansys CFX. Traçador. Difusão. Anomalias.
Abstract
The objective of the present work was to evaluate the hydrodynamic behavior of an 18 L UASB reactor through
computational fluid dynamics (CFD) and experimental stimulus-response type tests. Computational simulations of
the hydrodynamic behavior of the reactor were carried out with the injection of air in the region of the sludge blanket (1st stage). Simulation of reactor operation was carried out by filling 35% of its useful volume with an abiotic
water absorbing polymer (2nd stage). The computational model used for the simulation of the bench scale reactor
was validated by comparing the volume of dead zones obtained through the simulations with the values calculated
in the stimulus-response tests with the Eosin Y tracer. The volume of dead zones calculated through of the tests presented an error of approximately 43% in relation to the value obtained with the computational model of the reactor
for the 1st stage, validating the results of the simulation.
Keywords: Computational Fluid Dynamics. Ansys CFX. Tracer. Diffusion. Anomalies.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, para o tratamento do esgoto gerado,
são utilizados tratamentos prévios e preliminares, primários, secundários e terciários, sendo
empregados processos biológicos, aeróbios e
anaeróbios. O objetivo do tratamento de efluentes consiste na remoção da poluição presente na
forma inorgânica ou orgânica, por meio de processos químicos, físicos e biológicos (CHERNICHARO, 2007).
Segundo o IBGE (2000), entre os diversos processos, os reatores anaeróbios representam 15% do
tipo de tratamento utilizado no Brasil. De acordo
com Além Sobrinho e Kato (1999), o desenvolvimento dos reatores UASB no Brasil foi impulsionado inicialmente por pesquisadores da Cetesb, da
Escola de Engenharia de São Carlos (USP), do IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas e da Sanepar.
O processo anaeróbio é aplicado principalmente por meio dos reatores UASB (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket). De uma forma simplificada, esse
processo ocorre em quatro etapas. Na primeira
etapa, a matéria orgânica complexa é transformada em compostos mais simples como ácidos
graxos, aminoácidos e açúcares, pela ação dos
microrganismos hidrolíticos (LETTINGA et al.,
1999; CHERNICHARO, 2007).
O reator UASB em sua coluna ascendente é
composto de um leito de lodo, uma zona de sedimentação e um separador de fases. A princípio, os reatores UASB foram concebidos para o
tratamento de efluentes industriais, tendo sua
configuração bem simplificada. Com o avanço
de pesquisas e o uso no tratamento de efluentes menos concentrados como esgoto sanitário,
esse sistema tem sido utilizado com diferentes
configurações (NARNOLI e MEHROTRA, 1997).
Segundo Lettinga et al. (1999), algumas das
principais condições que devem ser encontradas
nos reatores UASB são: uma efetiva separação do
biogás, do efluente e do lodo; o lodo anaeróbio
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 166-181 | Ed. Esp. Nov. 2020

deve apresentar uma boa capacidade de sedimentação e deve desenvolver um lodo (biomassa) de elevada atividade, na forma de flocos ou
de grânulos (1 a 5 mm de diâmetro); o esgoto
deve ser introduzido na parte inferior do reator.
Apesar do conhecimento já acumulado, ainda não
existe um consenso sobre a forma e a configuração interna mais eficiente de reatores UASB, mas
a importância dos diversos critérios e parâmetros
é amplamente estudada e compreendida, permitindo o dimensionamento das câmaras de digestão, decantação e captura de gás (CASTRO, 2010).
De acordo com mesmo autor, nos atuais projetos de reatores UASB circulares, é comum o uso
da configuração clássica com câmara de gás no
centro do reator e o uso de separadores trifásicos, para delimitar a câmara de decantação. Essa
configuração pode apresentar algumas limitações de projeto, para reatores de maiores diâmetros, em relação a: inclinação do separador
trifásico superior, que interfere no volume útil da
câmara de decantação; perda de volume útil da
câmara digestora, devido ao defletor de biogás;
apresenta pequena abertura de passagem para
o decantador e excessiva área de contato na câmara de gás, aumentando assim o risco de corrosão (PASSIG, 2005).
A avaliação da hidrodinâmica de reatores UASB
pode ser de grande importância, visto que diferentes velocidades internas nas câmaras de
digestão e decantação podem influenciar a eficiência das reações biológicas e a qualidade do
efluente final. A velocidade de entrada na câmera de decantação influencia diretamente o
processo de retorno de sólidos suspensos, sendo
assim seu estudo permite o desenvolvimento de
geometrias alternativas para o aumento da eficiência da decantação (PASSIG, 2005; CARVALHO et al., 2008).
Nesse contexto, a fluidodinâmica computacional, do inglês CFD (Computational Fluid Dynamics),
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pode ser utilizada para modelar reatores UASB,
tornando-se uma ferramenta no estudo de vários aspectos de hidrodinâmicos e de projeto relacionados à eficiência dos reatores.

tudo foram utilizados três modelos diferentes

De acordo com Islabão et al. (2010), o CFD é
uma ferramenta utilizada para simular numericamente o comportamento do escoamento de
gases e líquidos, transferência de massa e energia, corpos em movimento, sistema multifásicos, reações químicas, acústica, dentre outras
aplicações. Essa ferramenta soluciona equações
matemáticas do problema de maneira específica
sobre uma região de interesse, com condições de
contorno pré-determinadas sobre essa região.

creasing-SizedCSTRs). Os modelos de descrição

Para a confirmação dos resultados obtidos por
meio dos estudos em CFD torna-se necessária
a realização de estudos experimentais. Segundo Fontes (2005), o modelo computacional deve
ser capaz de descrever o comportamento físico,
imitando o comportamento do sistema experimental; deve ser avaliado e comparado ao experimental, quanto ao resultado numérico final
do sistema; deve ser capaz de apoiar teorias ou
hipóteses que explicam o comportamento observado; deve ser capaz de predizer o comportamento futuro, ou seja, os efeitos produzidos por
mudanças nas variáveis do sistema ou em seu
modo de operação.
Dentre os estudos em destaque a respeito de simulações utilizando a ferramenta CFD em reatores e sistemas de tratamento de águas residuárias de forma geral, podemos citar os trabalhos
de Ren et al. (2009), Wang et al. (2009), Wang et
al. (2010), Laurent et al. (2014), López-Jiménez
et al. (2015) e Cruz et al. (2016) que simularam
reatores em diferentes escalas.
REN et al. (2009) avaliaram as características da
hidrodinâmica dos reatores UASB em 3D no modelo trifásico, composto por partículas sólidas,
fase líquida e fase gasosa, comparando com o
modelo experimental de laboratório. Para o es168

para tentar reproduzir a hidrodinâmica dos reatores: ESC model (ExtendedEqual-SizedCSTRs);
EESC model (Equal-SizedCSTRs); e ISC model (Inmulti-CSTRs de simulação hidrodinâmica são
um modelo consagrado. Os autores citaram ainda que as modelagens em três fases em um reator UASB são muito limitadas, e que grande parte
dos estudos se baseiam em uma ou duas fases.
Os autores esclarecem que, devido à natureza
complexa, a hidrodinâmica local e o comportamento de reatores UASB não são bem documentados ainda.
O método de CFD tem demonstrado ser um instrumento útil para a compreensão de comportamentos de fluxo e pode ser usado para substituir
os experimentos demorados e caros. Existem
duas abordagens principais, ou seja, a abordagem Euleriana, que considera as fases dispersas com as fases interpenetrantes contínuas,
e a abordagem Lagrangiana, que trata as fases
dispersas como entidades discretas (REN et al.,
2009; WANG et al., 2009; WANG et al., 2010).
O comportamento hidrodinâmico do reator pode
ser analisado experimentalmente a partir de um
estudo com traçadores, o qual consiste em obter
informações sobre a distribuição do tempo de residência (DTR) do fluido que está escoando. Essa
informação pode ser determinada facilmente por
um método de investigação amplamente usado:
o teste de estímulo-resposta (PIRES et al., 2000).
Desse modo, o objetivo do presente trabalho é
realizar uma comparação dos resultados obtidos
nos testes computacionais em CFD, com resultados dos estudos hidrodinâmicos experimentais
de um reator abiótico, a fim de otimizar esse tipo
de sistema de tratamento.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 166-181 | Ed. Esp. Nov. 2020
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2 METODOLOGIA

plexiglas®, possui diâmetro interno de 0,15 m

2.1 Aparato experimental

e altura de 1,22 m. O volume útil do reator é

O reator UASB em escala de bancada utilizado
no presente trabalho (Fig. 1) foi construído em

de aproximadamente 18 L e o volume total de
20 L.

Figura 1 – Desenho esquemático do aparato experimental utilizado neste trabalho.

O reator apresenta as configurações típicas de
um reator UASB, com fluxo ascendente e um separador de trifásico em seu topo. A alimentação
do mesmo foi realizada com água potável por
meio de uma bomba dosadora, marca Provitec®
modelo AWG 5000 ABS.
O sistema foi operado em duas condições distintas, ambas com alimentação de água potável a
uma vazão aproximada de 4,4 L.h-1 e um tempo
de detenção hidráulica (TDH) de aproximadamente 4,5 horas. A 1ª etapa consistiu em injetar
ar na base do reator, com um compressor de ar da

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 166-181 | Ed. Esp. Nov. 2020

marca Master® modelo Junior, a fim de representar a geração de gás de um reator UASB tratando
esgoto sanitário e sua influência no escoamento
do mesmo.
A 2ª etapa consistiu no preenchimento de aproximadamente 35% do volume total do reator
com um polímero absorvente de água na forma
de esferas. Os ensaios realizados nessa condição buscaram representar a influência do leito
de lodo no escoamento do reator, assemelhando
essa condição de operação à inoculação do reator com lodo anaeróbio granular.
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2.2 Ensaios hidrodinâmicos experimentais
A fim de avaliar o comportamento hidrodinâmico
do reator, foram realizados três ensaios de estímulo-resposta tipo pulso utilizando-se o traçador eosina Y.
O preparo do traçador eosina Y foi realizado
por meio da mistura de 0,200 g do traçador em
10 mL de água destilada. Injetaram-se 10 mL
do traçador na entrada do reator, com o auxílio
de uma seringa, em um período de aproximadamente 60 segundos.
O tempo total de duração dos ensaios foi de três
vezes o TDH teórico ao qual o reator foi submetido, com coletas de amostras do efluente em intervalos de 30 minutos.
Para a determinação da concentração do traçador
nas amostras do efluente, foi utilizado o método
colorimétrico de leitura de absorbância, realizado em espectrofotômetro HACH UV-VIS, modelo
DR/5000, com comprimento de onda de 516 nm.
As curvas experimentais da variação de concentração do traçador ao longo do tempo (C(t))
foram normalizadas de acordo com Levenspiel
(2000) por meio de planilhas eletrônicas, resultando em curvas de distribuição do tempo de residência hidráulica (Eθ) em função do tempo adimensional (θ). A variância (σ2θ) de cada ensaio
foi calculada após a normalização. O ajuste das
curvas experimentais foi realizado com base nos
modelos teóricos uniparamétricos de dispersão
de pequena intensidade (PD), de grande intensidade (GD) e de tanques em série (N-CSTR), de
acordo com Levenspiel (2000).
Para o cálculo do volume de zonas mortas foram
utilizadas as metodologias descritas por Persson et al. (1999), Peña et al. (2006), Singh et al.
(2006) e Sarathai et al. (2010), com base nos valores de TDH teórico e real (h), e do volume ativo
e total do reator (m³). Para verificar a presença
de curtos-circuitos foi utilizada a relação entre o
170

tempo do primeiro aparecimento do traçador no
efluente do reator (h) e o TDH teórico (h) de acordo com metodologia adaptada de Sarathai et al.
(2010) e Thackston et al. (1987).

2.3 Modelo computacional
Para o estudo computacional foram realizadas
simulações bidimensionais e tridimensionais das
condições de entrada de um reator UASB em escala de bancada de 18L, para comparação com
os ensaios hidrodinâmicos experimentais.
Em todas as etapas do estudo computacional
utilizaram-se modelos multifásicos. Estes consideram cada fase como sendo um meio contínuo ocupando todo o domínio de cálculo, onde a
quantidade presente de cada fase em cada ponto
do domínio é dada por sua correspondente fração
volumétrica. Os modelos consideram um sistema
de equações de conservação para ambas as fases,
podendo, dessa maneira, calcular diferentes campos de velocidades para as diferentes fases.
Para as todas as condições das simulações, os
softwares resolveram as equações da continuidade, da conservação da quantidade de movimento e o modelo de turbulência k–ε para os
fluidos simulados.
A equação de conservação da massa para o sistema multifásico fica sob a forma representada
na Eq. 1:

¶/¶t (akrk) + Ñ (akrkVk) = Gk (1)
Onde αk é a fração do volume da fase k, ρk é a
massa específica da fase k e Vk é o vetor velocidade da fase k.
Supondo que as fases estão escoando em conjunto e adotando a hipótese de escoamento unidimensional, com área variável obtém-se a Eq. 2.
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¶/¶t [arg + (1 – a )rf] + 1/A¶/¶z {a rg ug + (1 – a )rf uf]A(z) = 0 (2)
A equação da quantidade de movimento é representada pela Eq. 3.

𝜕𝜕⁄𝜕𝜕" (𝛼𝛼& 𝜌𝜌& 𝑉𝑉& ) + ∇-𝛼𝛼& .𝑉𝑉& 𝑉𝑉& − 𝑇𝑇& + 𝑇𝑇&"123 45 = 𝛤𝛤& 𝑉𝑉&8 + 𝛼𝛼& 𝜌𝜌& 𝐺𝐺& + 𝑀𝑀&

Onde Gk representa as forças de origem gravi-

tacional atuantes de maneira simétrica sobre o
escoamento.
O primeiro termo do lado direito da equação
(ΓκΓk) considera a acumulação de massa ou
transferência de massa entre as interfaces, porém nesse caso é desconsiderada, assumindo a
hipótese de que não há transferência de massa
entre as mesmas.
O termo Mk é representado pela Eq. 4 e indica a força normal à interface dada pela diferença entre a
pressão de fase e a de interface. No caso deste estudo este termo é desprezado pelo software, pois os
esforços normais representam uma parcela pequena quando comparados aos de cisalhamento.

(3)

𝑀𝑀" = < (𝑝𝑝 − 𝑝𝑝") )∇𝑋𝑋) − 𝑇𝑇") ∇𝑋𝑋) (4)

O modelo de turbulência escolhido para as simulações foi o k-epsilon padrão, que segundo
Launder e Spalding (1972) é um modelo semi-empírico baseado nas equações do modelo de
transporte para a energia cinética turbulenta (k)
e sua taxa de dissipação (ε). A equação do modelo de transporte para k é derivada da equação
exata de Navier-Stokes, enquanto a equação de
modelo de transporte para ε foi obtida usando
raciocínio físico e sustenta pouca semelhança
com a outra matematicamente exata.
A energia cinética turbulenta, k, e sua taxa de
dissipação, ε, são obtidas das Eq.de transporte
5 e 6.

𝜕𝜕(ρ$ )⁄𝜕𝜕& + 𝜕𝜕(ρ𝑘𝑘𝑘𝑘+ )⁄𝜕𝜕,+ = 𝜕𝜕 ⁄𝜕𝜕𝑥𝑥0 [(µ + µ3 ⁄σ5 ) ∂5 ⁄∂78 ] + 𝐺𝐺$ + 𝐺𝐺; − ρε − 𝑌𝑌? (5)

)⁄𝜕𝜕& ++ )𝜕𝜕(ρε𝑢𝑢
𝜕𝜕⁄𝜕𝜕𝑥𝑥 [(µ + µ ⁄σ$ )] ∂+$ ⁄∂67 ] +
⁄𝜕𝜕,+ =+ )⁄𝜕𝜕𝜕𝜕⁄,+𝜕𝜕𝑥𝑥=
𝜕𝜕(ρ$ )⁄𝜕𝜕𝜕𝜕(ρ
& +$𝜕𝜕(ρε𝑢𝑢
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B 𝐶𝐶 ρ εB ⁄𝑘𝑘
⁄𝑘𝑘𝐶𝐶(𝐺𝐺
𝐶𝐶>$𝐶𝐶G
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+𝐶𝐶:$ ε⁄𝑘𝑘+𝐶𝐶
(𝐺𝐺:$=ε+
)−
=@+
>$ G
B$@ρ ε ⁄𝑘𝑘B$(6)
Em que Gk representa a geração de energia
cinética turbulenta em decorrência dos gradientes de velocidade média; Gb é a geração de
energia cinética turbulenta em consequência
das flutuações das velocidades; YM representa a
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contribuição na taxa de dissipação total devido
à variação volumétrica para o caso compressível; Clε C2ε e C3ε são constantes; e σk e σε são
os números de Prandtl turbulentos para k e ε,
respectivamente.
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2.4 Geometrias propostas à simulação
A geometria utilizada para o estudo computacional desta etapa representa apenas o perfil
interno do reator UASB escala da bancada de

18 L na forma tridimensional (Fig. 2). Uma geometria simplificada permite a redução no tempo
de simulação e a obtenção de resultados melhores, pois evita problemas relacionados com a geração de malhas em geometrias complexas.

Figura 2 – Desenho do modelo computacional simplificado para o reator UASB.

As simulações foram realizadas em duas condições diferentes, de acordo com os ensaios hidrodinâmicos. Para a simulação do reator operando
com água potável e com a injeção de ar foi utilizado um modelo multifásico com uma fase líquida e uma fase gasosa dispersa sendo injetada no
interior do reator pela sua base. Para a simulação
do reator operado com água potável e o polímero
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absorvente representando o leito de lodo, utilizou-se um modelo multifásico com uma fase líquida e outra fase sólida dispersa.
As propriedades dos fluidos e os parâmetros das
simulações para o problema, em ambas as condições de operação, são apresentadas na Tabela
1 e foram realizadas de acordo com Cruz et al.
(2016).
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Tabela 1 – Parâmetros utilizados no ANSYS-CFX para as simulações dos modelos bifásicos distintos.
Parâmetros
Velocidade de entrada da água
Densidade da fase contínua (Água)
Densidade da fase dispersa (Ar)
Densidade da fase dispersa (Polímero)
Viscosidade dinâmica da água
Viscosidade dinâmica do ar
Viscosidade dinâmica do polímero
Quantidade inicial de polímero
Diâmetro das esferas de polímero absorvente de água

Valores
Modelo Bifásico Água-Ar
0,015 (m.s-1)
1000 (Kg.m-3)
1225 (Kg.m-3)
NA
0,001 (Pa.s)
17,4x10-6 (Pa.s)
NA
0%
NA

Modelo Bifásico Água-Sólidos
0,93 (m.s-1)
1000 (Kg.m-3)
NA
1460 (Kg.m-3)
0,001 (Pa.s)
NA
0,001 (Pa.s)
35%
0,014 (m)

Legenda: NA = Não aplicável.

com a fase líquida, mas sempre mantendo os valores maiores na base do reator.

Todas as simulações foram realizadas em um
computador com um processador Intel i7, com
12 GB de memória RAM, e velocidade de 2,80 GHz.

Na Fig. 3b é apresentado o campo de velocidade
da fase líquida (água) no interior do reator durante a simulação. Por meio da figura é possível
observar que as maiores velocidades da água
ocorrem junto à lateral esquerda do reator, sem a
formação de vórtices ao longo do reator.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Modelo computacional - Água e sólidos
Os resultados das simulações do reator UASB
operando com 35% do seu volume útil preenchido com o polímero absorvente de água são
apresentados na forma de figuras. Na Fig. 3a observa-se a pressão no interior do reator em diferentes tempos de simulação. O comportamento
da pressão durante a simulação ocorreu conforme o esperado, alterando seu valor ao longo da
altura do reator devido à mistura da fase sólida

Na Fig. 3c é possível observar a fração do polímero absorvente de água, representado o lodo
anaeróbio, e seu comportamento durante a simulação. Observa-se que a água passa pelo leito por um caminho próximo à entrada do reator
e após algum tempo de simulação ocorre uma
maior mistura da água com o polímero, demonstrando uma boa mistura das duas fases.

(a)
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(b)

(c)
Figura 3 – Modelos computacionais do reator UASB operando com 35% do seu volume útil preenchido com o polímero
absorvente de água em diferentes tempos de simulação para o modelo bifásico com água e sólidos. (a) Gradiente de
pressão ao longo do reator; (b) Gradiente de velocidade da água no interior do reator; (c) Fração volumétrica do leito de
lodo e seu comportamento.

Ren et al. (2009) consideraram em seu estudo as
zonas mortas como regiões onde a fase líquida
apresenta velocidades inferiores a 5% da velocidade ascensional média. Com base nesse pressuposto encontrou-se o valor de 0,0135 m.s-1
como 5% da velocidade ascensional do reator
simulado. Desta maneira, por meio do software
ANSYS-CFX elaborou-se um histograma acu174

mulativo da porcentagem de água no interior do
reator com velocidades inferiores a 0,0135 m.s-1,
obtendo-se assim o valor de 18% de zonas mortas no interior do reator.
Cruz et al. (2016) simulando um reator em escala piloto, com 1,70 m de altura, 0,28 m de diâmetro, volume total de 160 L, tempo de detenção hidráulica (TDH) de 10 h e vazão afluente de
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16 L.h-1, observaram porcentagens máximas dos
volumes de zonas mortas, em relação ao volume
total do reator, de aproximadamente 4%.

3.2 Modelo computacional - Água e ar
Os resultados do modelo computacional bifásico
com água e a injeção de ar simulado no ANSYS-CFX são apresentados na forma de figuras do
campo de pressão, velocidade da água e fração
de volume do ar. Observa-se na Fig. 4a o comportamento da pressão no interior do reator durante o tempo de simulação, apresentando valores
coerentes com a distribuição esperada, sendo os
maiores valores na parte inferior do reator e menores valores em seu topo.
Na Fig. 4b são apresentados os campos de velocidade da água durante a simulação. Podemos observar que a variação da velocidade é influenciada
pelo comportamento de ascensão do ar injetado
no fundo do reator. Devido a esse movimento nessas simulações, a distribuição da velocidade da
água ocorre de maneira mais uniforme.
Na Fig. 4c observa-se a maior concentração de
ar no centro do reator, onde se encontra o separador trifásico, demonstrando a simulação adequada do comportamento do separador em relação aos fluidos simulados. Além disso, é possível
verificar que uma parcela de gás é desprendida
junto com o efluente.
Van Haandel e Lettinga (1994) e Noyola et. al.
(2006) comentam que uma parcela significativa dos gases gerados nos reatores UASB tende
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a permanecer dissolvida no líquido e, assim, sair
com o efluente tratado ou encontrar outra rota
de desprendimento.
Segundo Castro (2010), os separados trifásicos
(gases, sólidos e líquidos) representam dispositivos internos de fundamental importância para
o funcionamento do UASB, pois são responsáveis
pela manutenção do lodo anaeróbio no interior
da câmara de digestão, fornecendo um maior
tempo de retenção de sólidos, clarificação do
efluente e separação dos gases gerados.
O volume de zonas mortas para esse modelo de
simulação foi calculado da mesma forma que o
do modelo anterior, obtendo-se uma porcentagem de aproximadamente 22% do volume útil do
reator sendo zonas mortas.
Wu et al. (1992) apresentam em seu trabalho os
valores de 25% e 35% de zonas mortas calculados nos estudos teóricos e experimentais em um
reator UASB de 3.1 litros.
Singh et al. (2006), em seu estudo computacional,
encontraram o valor de 10% de zonas mortas em
um reator UASB em escala laboratorial de 8 litros
operando a 32 ºC e 11% em um reator UASB com
mesma configuração operando a 20 ºC.
Bitog et al. (2014) utilizaram a técnica de CFD
para realizar simulações numéricas de fotobiorreatores do tipo coluna de bolhas cilíndricas
(PBRS), com entrada única. Os autores observaram que a taxa de fluxo de ar, o diâmetro e a
geometria dos defletores interferem significativamente no volume de zonas mortas.
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(a)

(b)

(c)
Figura 4 – Modelos computacionais do reator UASB com fluido bifásico composto por água e a injeção de ar nos
diferentes tempos de simulação. (a) Gradiente de pressão ao longo do reator; (b) Gradiente de velocidade da água no
interior do reator; (c) Fração volumétrica de ar e seu comportamento na saída do reator.
176
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3.3 Ensaios Hidrodinâmicos experimentais

Realizaram-se o ajuste das curvas de distri-

A partir dos resultados experimentais dos ensaios de estímulo-resposta, foi possível traçar as
curvas de variação da concentração de eosina Y
nas amostras coletadas na saída do reator UASB,
operando com polímero absorvente de água representando o lodo anaeróbio (meio abiótico).

buição do tempo de residência pelos modelos
matemáticos teóricos, de acordo com Levenspiel (2000), para ambas as condições de operação do reator UASB com TDH Teórico de 4,5 h
(Tabela 2).

Tabela 2 – Resultados obtidos com os ajustes dos dados experimentais utilizando Eosina Y como traçador inerte, para o
reator UASB operado com TDH Teórico de 4,5 h, com a representação do lodo (1ª etapa) e a com injeção de ar (2º etapa).
Modo de
operação
Com lodo

Com injeção
de ar

Ensaio

TDH Real (h)

N-CSTR

1
2
3
1
2
3

8,0
7,2
8,1
6,8
6,9
7,0

8
5
7
5
5
5

N-CSTR
(%)
92,1
95,1
91,2
92,5
96,4
94,3

PD
(Dμ.L-1)
0,072
0,102
0,070
0,127
0,110
0,110

PD
(%)
94,2
95,2
96,6
88,6
91,0
91,3

GD
(Dμ.L-1)
0,185
0,288
0,179
0,382
0,316
0,316

PD
(%)
94,2
85,2
95,8
72,0
78,1
81,1

Legenda: Tempo de detenção hidráulica (TDH); Número de reatores de mistura completa em série (N-CSTR); Número de dispersão (Dμ.L-1); Pequena dispersão
(PD); Grande dispersão (GD).

Na Tabela 2 pode-se observar que o modelo teórico de N-CSTR em série apresentou uma
variação significativa no número de tanques
de mistura perfeita em série encontrados nos
três ensaios. Esse fato pode ter ocorrido devido
à troca do polímero absorvente de água para a
realização de cada ensaio modificando a característica do meio; já os resultados do número de
tanques para os ensaios com a injeção de ar não
apresentaram variação. Além disso, os valores
encontrados para o número de tanques em série
em ambas as condições de operação do reator
ficaram entre 5 e 50, indicando a tendência de
um fluxo pistonado no interior do reator. Apenas
em um dos ensaios, com o reator operado com a
injeção de ar, foi possível observar um fluxo mais
disperso, pois encontrou-se o valor de 5 tanques
em séries em todos os ensaios.

se ajustou aos dados experimentais, indicando 3
reatores de mistura perfeita em série.

Godinho et al. (2018), operando o mesmo reator com esgoto sanitário universitário e com
inoculação de 35% de lodo anaeróbio floculento proveniente de um reator anaeróbio de leito
fluidizado (RALF) e um TDH de 4 h, também observaram que o modelo teórico N-CSTR melhor

Para os ensaios realizados no reator operando
com o polímero, o valor de Dμ.L-1 encontrado para
o modelo de pequena dispersão foi uma média de
0,08 e 0,22 por meio do modelo de grande dispersão. Esses baixos valores demonstram a tendência
do reator ao fluxo pistonado. Os valores médios de
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Em seu estudo, Passig (2005) observou que o reator
UASB equivale a 5 reatores de mistura perfeita em
série e obteve valor de 0,11 para o modelo de pequena dispersão. Ren et. al. (2008) encontrou um
valor máximo de 4 tanques em séries aplicando o
modelo N-CSTR em um reator UASB com volume
útil de 4 L. Ambos os autores encontraram valores
próximos aos encontrados no presente trabalho.
Todos os ensaios realizados apresentaram o TDH
real superior ao TDH teórico de 4,5 h; isso caracteriza um atraso devido provavelmente à presença de
zonas mortas. Acredita-se que a adsorção do traçador no polímero absorvente de água não influenciou o atraso do TDH e sim apenas a diminuição da
concentração do traçador ao final do estudo.
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Dμ.L-1 para o reator operando com a injeção de ar
foram mais elevados: em média 0,12 para o modelo de pequena dispersão e 0,34 para o modelo de grande dispersão, demonstrando um fluxo
mais disperso, mais próximo da mistura completa.
Segundo Oliveira Netto (2011), a mistura promovida pela aeração ou recirculação leva ao comportamento mais próximo do de mistura completa, fenômeno observado no reator com a injeção de ar.
Kreutz (2012) observou em seu estudo que, com o
aumento do grau de dispersão do modelo de grande intensidade, ocorre uma redução do número de
reatores em série, comportamento também observado pelos resultados dos ensaios, os quais no
reator com injeção de ar apresentou valores mais
elevados e uma menor quantidade de tanques de
mistura completa em série, ao contrário do reator
com o polímero absorvente de água.
Em relação à correção dos modelos teóricos com
os dados experimentais, é possível observar na

(a)

Tabela 2 que todos os ensaios apresentaram uma
boa correlação.
Por meio do ajuste dos dados experimentais dos
ensaios realizados foram obtidas curvas de Distribuição do Tempo de Residência (DTR) em função do tempo adimensional para as diferentes
condições de operação do reator (Fig. 5).
Como pode ser observado na Fig. 5, em todos
os ensaios realizados, as curvas de concentração do traçador ao longo do tempo apresentaram o efeito de cauda longa, o que reflete o
lento decaimento das concentrações da eosina
Y no efluente do reator. Outros autores, como
Kreutz (2012), Bernardez et al. (2008), Capela et
al. (2009), Lourenço e Campos (2009), Sarathai
et al. (2010), Méndez-Romero et al. (2011), Freitas et al. (2017) e Godinho et al. (2018) também
observaram o efeito cauda longa nas curvas de
resposta dos seus experimentos, utilizando corantes como traçadores.

(b)

(c)

(d)
(c)
(d)
Figura 5 – Curvas de DTR obtidas experimentalmente com o traçador para o reator UASB - operando com a
representação de lodo: (a) Ensaio 1; (b) Ensaio 2; - operando com injeção de ar: (c) Ensaio 1; (d) Ensaio 2.
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Méndez-Romero et al. (2011) observaram que,
nas curvas experimentais, as zonas mortas aparecem como uma longa cauda, correlacionando
assim a área da cauda com a quantidade de zonas mortas.
Sartori et al. (2015) ressalta que as zonas mortas
são regiões do reator em que os tempos de detenção das partículas do fluido são relativamente altos quando comparados ao TDH teórico de
projeto do reator.
Os resultados referentes aos cálculos de zonas
mortas e a presença de curtos-circuitos hidráu-

licos a partir dos resultados dos ensaios hidrodinâmicos são apresentados na Tabela 3.
O valor médio encontrado para o volume de zonas mortas no reator UASB operando com a representação de lodo foi de aproximadamente
41%, e para o reator operando com a injeção de
ar foi de aproximadamente 35%.
Godinho et al. (2018), na operação do mesmo reator UASB do presente trabalho, com TDH de 4 h,
observaram volume de zonas mortas negativo de
-25% e atribuíram esses valores à presença de caminhos preferenciais no interior de um reator.

Tabela 3 – Resultados obtidos no cálculo de anomalias para o reator UASB operando com a representação do lodo
anaeróbio (1º etapa) e com a injeção de ar (2º etapa).
Modo de
operação
Com lodo

Com injeção
de ar

Ensaio

TDH Real (h)

Pico (h)

Volume de Zonas
mortas (L)

1
2
3
1
2
3

8,0
7,2
8,1
6,8
6,9
7,0

6,0
5,0
8,5
5,5
5,0
6,0

7,9
6,8
8,0
6,1
6,3
6,4

A presença de caminhos preferenciais no interior de reatores UASB acarreta na diminuição do
TDH e no tempo de contato entre a biomassa e o
substrato, prejudicando sua eficiência (TEIXEIRA
et al., 2009).
Peña et al. (2006) também observaram valores
negativos de -9,9% de volumes de zonas mortas
no interior de um reator tipo UASB com volume
de 296 m³, operado com TDH de 5 h no tratamento de esgotos sanitários.
Méndez-Romero et al. (2011) observaram em
seu estudo que a biomassa pode ocupar um volume considerável do reator e poderia ser considerada um volume de zona morta; possivelmente
esse fato influenciou os altos volumes de zonas
mortas calculados por meio dos ensaios hidrodi-
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Curtos-circuitos
hidráulicos
(Ψ)
0,8
0,7
1,0
0,8
0,7
0,9

nâmicos realizados com o reator operando com
água e o polímero absorvente de água, representando a biomassa do reator.
Singh e Viraraghavan (2003) avaliaram o efeito
da temperatura no comportamento hidrodinâmico de reatores UASB tratando esgotos domésticos e obtiveram para um reator operando com
TDH de 10h, em temperatura de 11ºC, o valor de
13% de zonas mortas.
A presença de curtos-circuitos hidráulicos ocorre quando o valor de Ψ é menor que 0,3. Assim
verificou-se que essa anomalia não ocorreu em
nenhum dos ensaios realizados, visto também
que o TDH real para todos os ensaios foi maior do
que o TDH teórico, não ocorrendo adiantamento,
e sim atraso.
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4 CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos neste trabalho,
conclui-se que:
i) Os resultados das simulações do reator UASB em
escala de bancada construído em plexiglas® representaram o comportamento dos fluidos por meio
dos campos de velocidade das fases, do gradiente
de pressão e da fração volumétrica dos fluidos. Estes demonstraram uma distribuição mais uniforme
da água no interior do reator, operando com a injeção de ar devido ao efeito do gás no escoamento
da água. Já no reator preenchido em 35% do seu
volume com o polímero absorvente, a velocidade
da água foi reduzida pelo contato com o polímero.

valor demonstra uma correlação satisfatória entre os resultados da simulação e os ensaios experimentais, validando a simulação em CFD.
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Resumo
Com o avanço nas pesquisas na área do Ecossaneamento, novos processos de tratamento começam a se mostrar
promissores. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o sistema de Vermifiltro; tal processo
baseia-se no uso de reatores atuando como biofiltros aeróbios abrigando como material de enchimento substrato
e uma população de minhocas detritívoras. Para este estudo foi construído e operado um sistema de vermifiltro
seguido de dois leitos filtrantes: um contendo argila expandida, e outro, fibra de coco. Obtiveram-se resultados
satisfatórios para remoção de sólidos em suspensão totais (média de 77%) e para matéria orgânica (média de
81% em termos de DQO), mas baixa e insignificante eficiência na retenção de fósforo (média de 37%) e nitrogênio
(média de 14%), respectivamente. Por não apresentar demandas com o manejo de lodo ou podas de macrófitas,
o processo de vermifiltração mostra-se interessante opção ao tratamento de esgoto no modelo descentralizado.
Palavras-chave: Tratamento descentralizado. Vermifiltro. Saneamento rural.
Abstract
With the advancement in research in the area of Eco-sanitation, new treatment processes are beginning to show promise.
On this premise, the present study aimed to evaluate the Vermifilter system. This process is based on the use of reactors
as aerobic biofilters housing as filling material substrate and a population of detritívoras worms. For this study a system of
vermifilter followed by two filter beds, one containing expanded clay, and another, coconut fiber, was constructed and operated.It obtained satisfactory results for solids removal total suspension (average 77%) and for organic matter (average
of 81% in terms of COD), but low and negligible phosphorus retention efficiency (average 37%) and nitrogen (average of
14%), respectively. By not presenting demands to the management of sludge or pruning of macrophytes, the process of
vermifilter shows interesting option to sewage treatment in decentralized model.
Keywords: Decentralized system. Vermifilter. Eco-sanitation.
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1 INTRODUÇÃO
Em novembro de 2002, o CDESC (Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - ONU) adotou
o Comentário Geral 15, que interpreta o Convênio
Internacional ocorrido em 1966, confirmando o
direito à água no Direito Universal (CDESC, 2003;
ONU 2018). De acordo com o Comentário Geral 15
do CDESC, indivíduos ou grupos devem dispor de
um acesso total e igualitário sobre informações
referentes a águas e serviços de água e meio ambiente, sendo de direito participar nos processos
de tomada de decisões que possam afetar suas
atividades referentes a esse direito; entretanto,
somente em julho de 2010 a ONU reconheceu
formalmente, por meio da Resolução n° 64/292,
o direito à água potável e limpa e o direito ao saneamento como essenciais para uma vida plena e
para a concretização de todos os direitos humanos (ONU, 2010; ONU, 2014).
Em reforço ao direito de água potável e saneamento, foi proposto a criação de uma agenda
internacional de desenvolvimento sustentável, a
Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em setembro de 2015.
Os países, que decidiram adotar os ODS possuem
o dever de assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável de água e saneamento para todos
até o ano de 2030 (BOS et al., 2016; PNUD, 2018).
O modelo de esgotamento centralizado adotado
no Brasil ainda denota um privilégio na implantação de tratamento de esgoto para grandes
cidades com bairros considerados prioritários
e uma exclusão desse direito para populações
com rendas mais baixas ou consideradas mais
vulneráveis. Fato que se torna uma problemática
diante do cenário de legislação e metas mundiais
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2013). Dessa forma, os sistemas de tratamento de esgoto centralizados não
devem ser considerados como a única solução
possível para o saneamento (OTTERPOHL; GROTTKER; LANGE, 1997), uma vez que impossibilitam
a universalização ao dificultarem a chegada do
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 182-196 | Ed. Esp. Nov. 2020

tratamento de esgoto sanitário às comunidades
menos favorecidas e/ou menos povoadas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013).
Como agravante a escolha e manutenção do modelo centralizado, pesa-se o fato de que tal não
consegue atender aos requisitos de gestão sustentável, requisitos estes que estão se tornando cada
vez mais necessários para uma boa perspectiva futura (SINHA; BHARAMBE; CHAUDHARI, 2008).
Sendo assim, torna-se necessário tanto a busca
por tecnologias mais limpas que cumpram com
os padrões de descarga de efluentes como a indispensabilidade de que tais tecnologias sejam
implementadas de maneira efetiva nas regiões
mais pobres economicamente e com predomínio
de uma população mais vulnerável (SINGH; BHUNIA; DASH, 2017).
Diante desses cenários, dentre as opções tecnológicas que se configuram como solução descentralizada para o tratamento de águas residuárias
em comunidades isoladas de menor porte e menor poder econômico, há a possibilidade do emprego de Vermifiltros (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013).
Os Vermifiltros atuam, basicamente, como um
filtro biológico aeróbio formado por uma camada superior de substrato contendo uma população de minhocas detritívoras da espécie Eisenia
sp para o tratamento de esgoto doméstico, por
meio do processo denominado vermifiltração. O
primeiro trabalho publicado ocorreu em meados
da década de 1990, sendo conduzido por pesquisadores da Universidade do Chile (MADRID,
2016; SUGIMOTO, 2016).
Analisando as potencialidades e vantagens acerca
desse sistema de tratamento, constatou-se que,
dentre as opções existentes até o momento, o
processo de vermifiltração surge como alternativa
de tratamento natural e operacional com grande
eficiência no tratamento de esgoto, apresentando um desempenho equivalente na remoção dos
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poluentes em relação ao tratamento convencional, porém a um custo menor por conta da maior
simplicidade na instalação e na manutenção uma
vez que ele funciona como um filtro aeróbio que
não gera lodo e não requer uso de energia, pois as
minhocas ingerem todas as partículas suspensas
presente no substrato e há uma aeração natural
por meio de uma técnica denominada “burrowing
action”, ou seja, os túneis que as minhocas fazem
para se locomover facilitam a circulação de ar
em todas as camadas do meio (SINGH; BHUNIA;
DASH, 2017; SUGIMOTO, 2016).
Segundo Kumar et al. (2014), as minhocas consomem a matéria orgânica e os sólidos presentes
no esgoto degradando-os e transformando-os
em vermicomposto, o qual pode usado como
adubo orgânico por conta da concentração ideal
de nitrogênio e fósforo presente. Contudo, os
autores enfatizam que o efluente produzido ao
fim do tratamento possui maior concentração de
nitrogênio e fósforo, necessitando de materiais
adsorventes para remover essas substâncias.
Sendo assim, o processo de vermifiltração tem
dois grandes componentes centrais que auxiliam
na remoção de poluentes: o substrato empregado e as minhocas. O substrato, além de ser uma
fonte de alimento para as minhocas, proporciona
um ambiente favorável para o crescimento e a reprodução de microrganismos (ZHAO et al., 2010).
As minhocas ingerem as partículas de solo e de
poluentes que foram inseridos pelas águas residuárias. Os materiais consumidos recebem
muco, enzimas e cálcio pela faringe e papo, sendo triturados e alterando suas propriedades físicas, químicas e biológicas; ao serem excretados,
contribuem para a melhoria das atividades microbianas no substrato (SINGH; BHUNIA; DASH,
2017; SUGIMOTO, 2016).
Segundo Sinha, Bharambe e Chaudhari (2008), o
próprio corpo das minhocas funciona como um biofiltro, podendo remover entre 90 e 92% dos sólidos
184

dissolvidos totais, de 90 a 95% de sólidos totais em
suspensão, 90% da DBO5,20 e de 80 a 90% da DQO,
apenas pelo processo de digestão, além de suportarem ambientes com intervalos de pH de 4 a 9.
Em relação ao substrato presente no leito filtrante, abaixo da camada de solo, os mais usuais são
brita, areia e materiais adsorventes.
Como material adsorvente, o carvão ativado é
utilizado em grande escala para a purificação da
água. O primeiro registro do uso desse material
com a finalidade de tratar águas foi encontrado
em meados dos anos de 1910 para remoção de
cloro em Reading, Inglaterra (DONATI et al., 1994;
MASSCHELEIN, 1992). Outro material empregado
como adsorvente, sobretudo na remoção de nitrogênio e fósforo, é a cinza de carvão, sendo um
resíduo inorgânico produzido pela queima do carvão, caracterizado como relativamente grosseiro
e com partículas de 0,1 a 10 milímetros; possui
em sua composição ferro, cálcio e alumínio, que
constitui uma característica favorável para a adsorção dos nutrientes mencionados, além de outras substâncias, como magnésio, potássio, sódio,
entre outros, que variam dependendo da fonte do
carvão e das condições de queima a qual foi submetido (YANG et al., 2009).
Estudo realizado por Lo Monaco et al. (2009) utilizou fibras de cocos, que ficaram expostas ao
sol durante três dias para a secagem e retirada
de umidade sendo, em seguida, trituradas para
atingir diâmetros entre 4 a 8 milímetros e empregadas como materiais adsorventes para o tratamento de águas residuárias de suinocultura. No
experimento de Madrid (2016) foi empregado um
filtro anaeróbio, para pré-tratamento do efluente,
composto por partes iguais em forma de concha
de casca de coco verde da espécie Cocos nucifera. Tais cascas serviam como “substrato fixador do
biofilme que promovia a degradação anaeróbia
da matéria orgânica” (MADRID, 2016).
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 182-196 | Ed. Esp. Nov. 2020
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Diante dos fatores e condições operacionais que
afetam a vermifiltração, a Tabela 1 apresenta al-

guns trabalhos, evidenciando as características
que cada autor escolheu em seus experimentos.

Tabela 1 – Características dos vermifiltros apresentados em diversos estudos
Características

Soto & Tohá, 1998

Taylor et al., 2003

Camadas (do topo para o fundo)

- De 10 a 20 cm de húmus com
minhocas;
- Camadas em sequência de
serragem, pedrisco e brita
(Detalhes não informados).

- 10 cm coluna de
vermicompostagem;
- Leito filtrante com 50 cm de
profundidade
(Detalhes não informados).

Não informada.
Não informado.
1.000 L/m2.d
2 anos.
Apenas foi informada a faixa de
valores de DBO: de 200 a 300 mg/L.
Remoção média de DBO
de 91,2 ± 4,1%;
SST de 90 ± 4,4%;
SSV de 89 ± 5,4%;
N de 71 ± 9%;
P de 62 ± 8.4% .
Li et al., 2009

Não informada.
Não informado.
130 L/m2.d
10 semanas.

Sinha et al., 2008
- 10 cm de solo de jardim puro com
minhocas; - 20 cm de agregados
(diâmetro de 10 a 12 mm)
misturados com areia;
- 25 cm de agregados
(diâmetro de 35 a 45 mm);
- 25 cm de brita
(diâmetro de 75 mm).
Mantida a 21,5ºC.
De 1 a 2 horas
Não informado.
14 semanas.

Não informada.

Não informada.

Redução de DBO e DQO tão eficiente
quanto de ST - valores pelo menos na
faixa de 70 a 80%

Remoção: acima de 98% de DBO;
acima de 45% de DQO;
acima de 90% SST;
acima de 98% de turbidez.

Temperatura durante operação
TDH
TAS
Período de análise
Características do afluente aplicado
ao vermifiltro

Resultados / eficiência do vermifiltro

Camadas (do topo para o fundo)

Temperatura durante operação
TDH
TAS
Período de análise

Características do afluente aplicado
ao vermifiltro

Resultados / eficiência do vermifiltro

Camadas (do topo para o fundo)

- 30 cm de mistura de palha, pó de
serra fina e grama com minhocas;
- 40 cm de palha e pó de serra;
- 20 cm de areia de quartzo fina
(diâmetro de 10 a 15 mm);
- 10 cm de areia de quartzo grossa
(diâmetro de 20 a 40 mm).
Sem controle de temperatura, sendo
registrado 35ºC no dia mais quente.
Não informado.
De 1.500 a 3.000 L/m2.d
1 ano.
Valores médios: DBO
de 159,7 ± 40,2 mg/L;
DQO de 323,7 ± 79,5 mg/L;
SST de 188,8 ± 75,2 mg/L;
N Total de 60,5 ± 10,7 mg/L;
P Total de 5,6 ± 1,8 mg/L
Remoção média de 90,6
± 5,8% de DBO;
86,8 ± 6,8% de DQO;
94,7 ± 1,8% de SST;
54,0 ± 10,4% de N Total;
59,3 ± 11,6% de P Total.
Liu et al., 2013

- 30 cm de "areia cerâmica", ou seja,
areia de fundição artificial feita na
China (diâmetro de 3,0 a 5,0 mm);
- Tanque de sedimentação (o lodo é
posteriormente direcionado para um
leito de secagem).

Xing et al., 2010
Sartori, 2010
- 20 cm de "areia cerâmica",
ou seja areia de fundição artificial
- 60 cm de material orgânico (bagaço
feita na China
de cana- de-açúcar serragem lixo
(diâmetro de 3,0 a 5,0 mm) e areia de
orgânico domiciliar compostado),
quartzo (diâmetro de 1,4 a 2,36 mm)
onde foram adicionadas
com minhocas;
as minhocas;
- 10 cm de areia de quartzo
- 20 cm de brita 1 para drenagem.
(diâmetro de 1,4 a 1,65 mm);
- Tanque de sedimentação de lodo.
Sem controle de temperatura, sendo
Sem controle de temperatura.
registrados valores de 22 a 34ºC.
Não informado.
Não informado.
De 2.400 a 6.000 L/m2.d
De 500, 1.000 e 1.500 L/m2.d
4 meses.
5 meses.
Faixa de valores:
Faixa de valores:
Turbidez de 29 a 70 uT;
DBO de 14 a 44 mg/L;
DBO de 111 a 275 mg/L;
DQO de 42 a 100 mg/L;
DQO de 432 a 824 mg/L;
SST de 14 a 48 mg/L;
SST de 116 a 196 mg/L;
NH4+ de 6 a 29 mg/L;
N Total de 35,15 a 64,76 mg/L;
N Total de 16 a 29 mg/L.
P Total de 7,17 a 8,30 mg/L
Remoção de 54,78 a 60,89% de DBO;
47,26 a 57,55% de DQO;
62,06 a 77,9% de SST;
21,01 a.62,31% de NH4+;
9,82 a 11,9% de N total.

Remoção de até: 91% de turbidez;
80% de DBO;
74% de DQO;
86% de SST;
74% de N Total; 69% de P Total.

Nie et al., 2014a

Nie et al., 2014b
- 40 cm de serragem com solo
(proporção de 3:1 em volume)
com minhocas;
- 10 cm de areia
(diâmetro de 0,2 a 2 mm);
- 5 cm debrita
(diâmetro de 2 a 10 mm);
- 30 cm de "areia cerâmica", ou seja,
areia de fundição artificial feita na
China - (diâmetro de 20 a 30 mm);
- 15 cm brita
(diâmetro de 20 a 40 mm).

- 40 cm de serragem com solo
(proporção de 3:1 em volume)
com minhocas;
- 20 cm de areia
(diâmetro de 0,2 a 2 mm);
- 10 cm de brita
(diâmetro de 2 a 10 mm);
- 20 cm de brita
(diâmetro de 15 a 30 mm);
- 30 cm brita
(diâmetro de 20 a 40 mm).

continua...
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Tabela 1 – Continuação...
Características

Camadas (do topo para o fundo)

Temperatura durante operação
TDH
TAS
Período de análise
Características do afluente aplicado
ao vermifiltro
Resultados / eficiência do vermifiltro

Liu et al., 2013

Nie et al., 2014a

- 30 cm de "areia cerâmica", ou seja,
areia de fundição artificial feita na
China (diâmetro de 3,0 a 5,0 mm);
- Tanque de sedimentação (o lodo é
posteriormente direcionado para um
leito de secagem).

- 40 cm de serragem com solo
(proporção de 3:1 em volume)
com minhocas;
- 20 cm de areia
(diâmetro de 0,2 a 2 mm);
- 10 cm de brita
(diâmetro de 2 a 10 mm);
- 20 cm de brita
(diâmetro de 15 a 30 mm);
- 30 cm brita
(diâmetro de 20 a 40 mm).

Sem controle de temperatura, sendo
registrado valores de 5,2 a 33,9ºC.
Não informado.
De 4.000 a 4.800 L/m2.d
21 meses.

Sem controle de temperatura.

Sem controle de temperatura.

Não informado.
1.000 L/m2.d
10 meses.

Não informado.
1.000 L/m2.d
5 meses.

Não informadas.

Não informadas.

Faixa de valores:
DQO de 20 a 125 mg/L;
NH de 5 a 55 mg/L; N total de 15 a
75 mg/L; P Total de 2 a 6,5 mg/L

Remoção de em torno de
80% de DQO e NH4+;
N Total entre 30 e 70%;
P Total entre 50 e 90%.

Não informadas.
Valores médios de remoção:
78,0 ± 14,1% mg/L de DBO;
67,6 ± 8,3% mg/L de DQO;
89,8 ± 4,1% mg/L de SST;
92,1 ± 5,7% de NH4+
Kumar et al., 2014

Camadas (do topo para o fundo)

- 5 cm de substrato (vermicomposto
maduro);
- 10 cm seixo rolado
(diâmetro de 6 a 8 mm);
- 5 cm seixo rolado
(diâmetro de 1 a 2 mm);
- 5 cm seixo rolado
(diâmetro de 10 a 12,5 mm).

Temperatura durante operação

Sem controle de temperatura.

TDH
TAS
Período de análise

Não informado.
De 1.500 a 3.000 L/m2.d
90 dias.

Características do afluente aplicado
ao vermifiltro

Valores médios:
DQO de 472 ± 18 mg/L;
DBO de 327 ± 13 mg/L;
SST de 289 ± 106 mg/L;
COT de 210 ± 18 mg/L;
NH4+ de 20 ± 2,5 mg/L.

Resultados / eficiência do vermifiltro

Valores médios:
57 ± 15 mg/L de DQO;
8 ± 2 mg/L de DBO;
29 ± 8,54 mg/L de SST;
30,5 ± 1,83 mg/L de COT;
2,7 ± 0,42 mg/L de NH4+.

Nie et al., 2014b
- 40 cm de serragem com solo
(proporção de 3:1 em volume)
com minhocas;
- 10 cm de areia
(diâmetro de 0,2 a 2 mm);
- 5 cm debrita
(diâmetro de 2 a 10 mm);
- 30 cm de "areia cerâmica", ou seja,
areia de fundição artificial feita na
China - (diâmetro de 20 a 30 mm);
- 15 cm brita
(diâmetro de 20 a 40 mm).

+
4

Arora et al., 2014
- 20 cm de substrato
(vermicomposto maduro);
- 15 cm de areia
(diâmetro de 1 a 2 mm);
- 15 cm de cascalho
(diâmetro de 6 a 8 mm);
- 15 cm de cascalho grosso e brita
(diâmetro de 10 a 12 mm);
- 15 cm de espaço vazio para
aeração.
Sem controle de temperatura, sendo
registrados valores de 20 a 30ºC.
7,8 horas.
1.000 L/m2.d.
120 dias.
Valores médios:
DBO de 242 ± 30 mg/L;
DQO de 456 ± 32 mg/L;
Coliformes Totais de
3,5* 108 MPN/100 mL;
Bactérias Heterotróficas de
1,4 x 109 CFU.mL-1.
Remoção média de 92% de DBO e
74% de DQO.
Valores finais de 2,5*105 MPN/100
mL de Coliformes Totais e 2,0*105
CFU/mL de Bactérias Heterotróficas.

Fonte: Adaptado Madrid (2016)

Sendo assim, diante do exposto, o presente
trabalho teve por premissa avaliar o emprego
do sistema de Vermifiltro no que tange sua eficiência na remoção de sólidos, matéria orgânica
e nutrientes.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida por meio de experimento em escala piloto, sendo posto em operação
um sistema de tratamento de esgoto do tipo Vermifiltro, confeccionado em recipientes de polietileno
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de alta densidade (PEAD), mediante a introdução
de conexões hidráulicas necessárias para aplicação
e retirada do esgoto e efluente, respectivamente.
O experimento foi realizado em uma região de
clima do tipo BSh (classificação de Köeppen e
Geiger) com temperatura média de 24,4 ºC e
pluviosidade média anual de 469 mm (ClimateData.org). Seu monitoramento iniciou-se em 18
de setembro de 2018, mantendo-se até 25 de junho de 2019, totalizando 281 dias de operação.
O esgoto sanitário que alimentou a unidade piloto era proveniente do Crusp Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo –, sendo recal-

cado para a área em que se encontrava a unidade
piloto por meio de uma estação elevatória (EE), a
qual consistia em um poço de sucção executado
em concreto armado com duas bombas submersíveis operando intermitentemente. Na chegada
do esgoto à área da pesquisa, o mesmo era submetido a um tratamento preliminar composto
por peneiramento e desarenação, sendo em seguida encaminhado, por meio de uma calha parshall, até a caixa de gordura, e, por fim, para o
poço de sucção de onde era derivado e acumulado em uma bombona de 200 L, onde, por fim, era
aplicado ao reator por meio de uma bomba peristáltica. A Fig. 1 ilustra o tratamento preliminar.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 1 – Vista da EE e do Tratamento Preliminar. a - Elevatória de Esgoto; b - Peneira;
c - Canal de Areia e Calha Parshall; d - Caixa de Gordura; e - Poço de Alimentação
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 182-196 | Ed. Esp. Nov. 2020
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A unidade piloto de vermifiltro era formada por
três reatores interligados e em série com as mesmas áreas e volume (0,12 m2 e 0,02 m3, cada),
todos operando com fluxo sub-superficial vertical, sendo identificados de 1, 2 e 3.
O Reator 1 operou como vermifiltro, sendo
composto por uma camada de 4 centímetros de
seixos (meio suporte para as conexões hidráulicas de saída de efluente), seguida de uma camada de 17 centímetros de brita (leito filtrante)
e 14 centímetros de substrato (solo de floresta
primária), onde foram alocadas as minhocas da
espécie Eisenia sp, conhecidas popularmente como minhocas californianas; o número de
minhocas utilizadas baseou-se no trabalho de
Sartori (2010), onde o autor manteve a relação
de 750 organismos por metro quadrado; sendo
assim, trabalhou-se inicialmente com uma população de 90 minhocas. O fluxo sub-superficial
vertical nesse reator não foi saturado para evitar o acúmulo de esgoto que poderia comprometer o hábitat das minhocas.
O Reator 2 operou como leito filtrante, sendo
constituído pela camada de 4 centímetros de
seixos como meio suporte, seguido de uma camada de 30 centímetros de argila expandida. O
Reator 3 operou também como leito filtrante,
sendo formado pelo mesmo meio suporte seguido de uma camada de 30 centímetros de fibra de

coco. Ambos os reatores 2 e 3 operaram com o
fluxo sub-superficial vertical saturado.
Com o propósito de evitar o alagamento do reator R1, buscou-se uma taxa de aplicação superficial (q) compatível com a área e a hidráulica do
sistema; sendo assim, adotou-se o valor de 300
L/m2.dia, o que produzia uma vazão diária (Q) de
36 L/d, com uma relação habitante/área vermifiltro de 0,5 m2, o que torna o sistema bem compacto. O tempo de detenção hidráulico (TDH)
decorrente desses parâmetros, para o reator R1,
admitindo-se como teórico por não ser fluxo saturado, ficou em 13 horas; para os reatores R2 e
R3, por possuírem um fluxo saturado, foi possível
calcular o número de vazios e corrigir o volume
dos mesmos, obtendo-se TDH de 7,7h e 12,1 h,
respectivamente. Dessa forma, o sistema completo partiu com um TDH de 1,4 dia.
Para evitar proliferação de moscas ou outros insetos, foram colocadas telas na superfície dos
reatores, ressaltando que o sistema foi instalado em área coberta, protegida de intempéries.
A manutenção do sistema (renovação do esgoto afluente ao sistema, limpeza, ajuste de vazão)
era feita diariamente.
A Fig. 2 ilustra o fluxograma operacional completo do sistema de vermifiltro, e a Fig. 3 apresenta
a unidade piloto.

Figura 2 – Fluxograma operacional completo do vermifiltro
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Figura 3 – Unidade piloto de vermifiltro

Tanto o esgoto como o efluente final (saída do
R3) produzido pelo processo foram caracterizados duas vezes por semana por meio da determinação das variáveis Demanda Química de
Oxigênio (DQO); série nitrogenada; fósforo total
e ortofosfato solúvel; alcalinidade; pH; sólidos
em suspensão totais, fixos e voláteis (SST, SSF,
SSV). As metodologias analíticas utilizadas seguiram a 21ª edição do Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater, da APHA /
AWWA / WEF (2017).

medidas de condutividades e pH semanalmente. Durante o experimento, houve a inspeção do
comprimento de algumas minhocas escolhidas
de maneira aleatória, bem como avaliação visual
de sua mobilidade e vitalidade no substrato.

A temperatura do substrato foi obtida simultaneamente com a amostragem para caracterização do esgoto/efluente, sendo anotada a
temperatura do ar simultaneamente, bem como

Em relação ao esgoto doméstico afluente à unidade piloto do vermifiltro, a Tabela 2 apresenta
os resultados referentes ao monitoramento durante o período de estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização do esgoto e variáveis
operacionais

Tabela 2 – Caracterização do Esgoto Afluente à Unidade Piloto (n = 29)
Variável
DQO (mgO2/L)
NTK (mgN/L)
N-NH4+ (mgN-NH4+/L)
Ptotal (mgP-PO4-3/L)
Psol (mgP-PO4-3/L)

Média e Desvio Padrão
524±206
80±43
66±9,8
7,0±2,4
5,0±2,0

Com base nessa caracterização, comparando-se
os resultados médios obtidos para carga orgânica e nutrientes com os valores típicos de literatura, observa-se que os mesmos podem ser classificados como forte, e em relação aos sólidos
presentes, situam-se como médios (METCALF &
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Variável
Alcalinidade (mgCaCO3/L)
pH
SST (mg/L)
SSF (mg/L)
SSV (mg/L)

Média e Desvio Padrão
264±55,2
7,1±0,2
219±195
30±33
189±164

EDDY, 2004). Comparando com os trabalhos em
vermifiltro dispostos na Tabela 1, a composição
média do esgoto usado nesse estudo se assemelha, em termos de DQO e SST, ao realizado por
Kumar et al. (2014), apresentando, frente aos demais, concentrações mais elevadas. Deve-se res-
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saltar que o esgoto utilizado, derivado do Crusp,
recebeu contribuição da cozinha e do restaurante, o que ajuda a compreender os valores superiores aos usuais para esgoto doméstico.

tenção ou ajustes, ficando apenas a verificação

De uma forma geral, pode-se dizer que o processo não apresentou grandes demandas de manu-

estatística descritiva dos valores impostos em

da bomba de alimentação como atividade diária.
Sendo assim, foi possível operar o sistema com
relativa estabilidade; a Tabela 3 apresenta uma
termos das variáveis operacionais.

Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis operacionais (n = 29)
Q
Média
Máximo
Mínimo
Desv. Padrão

36,8
49
29
6,0

Isto posto, o sistema foi mantido com uma carga orgânica média, em termos de DQO, de
0,02±0,008 kgO2/d e um carregamento superficial de 0,16±0,07 kgO2/m2.d, valores relativamente altos quando comparado com outros processos com baixo aporte energético associados
ao ecossaneamento, como as wetlands construídas (WC), os quais situam-se na faixa de 0,02 a
0,05 kgO2/m2.d (SILVA, 2013; ANDRADE, 2012;
PLATZER, 2007; SEZERINO, 2006), evidenciando
o aspecto promissor dessa tecnologia; contudo,
quando comparada a TAS utilizada nesse estudo
com as fornecidas na Tabela 1, apenas o trabalho de Taylor (2003) empregou uma TAS inferior,
tendo os demais estudos aplicação superficial

TAS – R1
(L/m2.d)
307
396
240
2,2

TDH – R1
(h)
13
17
10
2,2

TDH global (d)
1,4
1,7
1,0
0,2

bem maior. O tamanho da unidade piloto pode
ser considerado o obstáculo para o uso de TAS
mais elevadas; entretanto, a alta concentração
de matéria orgânica e sólidos em suspensão acabam por compensar em termos de eficiência do
processo, como será visto mais adiante.

3.2 Monitoramento do substrato e população
de minhocas
A temperatura do substrato representa importante parâmetro para a manutenção da vida das
minhocas. Na Fig. 4 apresenta-se uma série histórica de cada uma dessas variáveis.

Figura 4 – Série histórica da variável temperatura (substrato/ar)
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Praticamente ao longo de todo o período de monitoramento, a temperatura do solo manteve-se
próxima da temperatura do ar, proporcionando
um habitat agradável para a população de minhocas. Importante destacar que não foi objetivo desse estudo avaliar a formação de vermicomposto.
Durante a operação do sistema, observou-se
que o pH do substrato se manteve, na média, em
6,9±0,1 e a condutividade em 292±30 µs/cm,
não gerando um estresse ambiental para a população das minhocas.
Deve-se ressaltar a necessidade de adição, por
duas vezes, de novas porções de substrato em

função da diminuição da camada inicial por
conta de arraste.
No que diz respeito à população de minhocas,
no geral se pode dizer que, em todas as observações feitas, elas aparentaram visualmente, sob o
aspecto anatômico e fisiológico, estarem sadias
e sem nenhuma inibição em sua mobilidade e
vitalidade. No Quadro 1 tem-se a ilustração de
três avaliações em diferentes momentos do monitoramento, e na Fig. 5 amostras do substrato
contendo as minhocas no início da operação e
no final, podendo-se observar o escurecimento
na coloração do substrato, em função da aplicação do esgoto.

Quadro 1 – Monitoramento das minhocas
Data
Data
Data

Imagem
Imagem
Imagem

21/09/2018
4º dia
operação
21/09/2018
- 4º-dia
dedeoperação
21/09/2018 - 4º dia de operação

04/10/2018 -- 17º
17º dia
dia de
de operação
04/10/2018
04/10/2018 - 17º
dia deoperação
operação

20/12/208
94º-dia
dia
dedeoperação
operação
20/12/2018
94º dia
operação
20/12/208
-- 94º
de

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 182-196 | Ed. Esp. Nov. 2020

191

Campos F, Bueno RF, Lee HT, Narise LL

			

Início da operação

Término da operação

Figura 5 – Amostra do substrato contendo minhocas

3.3 Remoção de Sólidos
A remoção de sólidos representa uma importante etapa no tratamento de esgoto, sobretudo no
eventual lançamento em corpo d’água, com vistas a evitar tanto assoreamento da calha do corpo receptor como introdução de poluentes.
Os valores obtidos de sólidos em suspensão totais (SST) no efluente final (efluente R3) da uni-

dade piloto foram satisfatórios para tecnologias
como a empregada no vermifiltro, oferecendo,
em média, 77% de eficiência na retenção de SST
do esgoto afluente, situando-se na mesma ordem de grandeza de estudos conduzidos por Xing
et al. (2010), Sartori (2010) e Kumar et al. (2014),
como pode ser visto na Tabela 1. A Fig. 6 apresenta a série histórica dessa variável tanto para o
esgoto afluente como para o efluente final.

Figura 6 – Série histórica da variável SST - esgoto e efluente final (R3)

Ao longo do período de monitoramento foram
feitas análises esporádicas dos efluentes provenientes dos reatores R1 e R2, obtendo-se, na
média, respectivamente, 606±215 mgSST/L e
94±38 mgSST/L, demonstrando arraste de solo
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verificado no reator R1, evidenciado pela baixa relação SSV/SST (em média 36%), bem como
a necessidade da presença dos leitos filtrantes
caracterizados pelos reatores R2 e R3 como polimento à retenção de sólidos.
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3.4 Remoção de matéria orgânica e nutrientes

tico. A eficiência média da unidade piloto foi de

No que tange à remoção de matéria orgânica
expressa em termos de DQO, o sistema demonstrou estabilidade operacional a partir do 27º dia
de operação, mesmo frente à imposição de carga
orgânica considerada alta para esgoto domés-

81%, condizente com os estudos apresentados
na Tabela 1, produzindo um efluente final (R3)
com média de DQO de 87±31 mgO2/L. A Fig. 7
apresenta a série histórica dessa variável e boxplot de eficiência de remoção

Figura 7 – Série histórica da variável DQO e Box-Plot de eficiência - esgoto/efluente final (R3)

Comparando os resultados obtidos com outras
tecnologias ligadas ao ecossaneamento, como
as WC, verifica-se aproveitamento semelhante; diversos autores relatam terem obtidos em
seus estudos eficiências médias em torno de
80% de DQO (Silva, 2013; Almeida et al., 2010;
Schirmer et al., 2009; Zanella; 2008), reforçando a assertiva de von Sperling (2005), segundo a qual sistemas como WC podem atingir até
85% de remoção de matéria orgânica, e evidenciando o aspecto promissor associado às vantagens da vermifiltração.

O comportamento do processo frente à remoção de
nitrogênio não apresentou bons índices de eficiência, obtendo-se valores médios de 56 mgN-NH3/L
para o efluente final (R3). Os resultados nulos para as
análises de nitrito e nitrato atrelados aos valores de
pH (média 7,5±0,2) e alcalinidade (média 287±48,9)
realizadas no efluente final demonstraram a inexistência do fenômeno de nitrificação, ficando a
pequena diferença entre entrada e saída (cerca de
14%) muito por conta de outros processos menos
importantes. A Fig. 8 apresenta a série histórica para
a variável nitrogênio amoniacal.

Figura 8 – Série histórica da variável - efluente final (R3)
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Em relação ao fósforo, o sistema demonstrou

o efluente final (R3) a concentração média de

ser mais promissor, chegando a valores médios

4,1±1,43 mgP-PO4-3/L e 3,2 mgP-PO4-3/L de fós-

de 37% e 23% de eficiência para fósforo total

foro total e fósforo solúvel (ortofosfato). A Fig. 9

e inorgânico, respectivamente. Obteve-se para

ilustra a série histórica dessas duas variáveis.

Figura 9 – Série histórica das variáveis P total e inorgânica - efluente final (R3)

A baixa eficiência observada na remoção de nutrientes pode ser explicada em função da pequena
altura do substrato/leito filtrante, ocasionando
baixa área de contato entre o elemento químico
e o adsorvente presente nos leitos filtrantes (argila expandida e fibra de coco), ou mesmo pouca
afinidade entre ambos, assim como devido aos
parâmetros operacionais (TDH e TAS) aplicados.
Contudo, dentro do contexto onde tal tecnologia
se insere (gestão descentralizada, comunidades
isoladas, zona rural), a boa eficiência na remoção
de sólidos e matéria orgânica, associada à presença de nitrogênio e fósforo no efluente final,
torna-a proveitosa para processos de irrigação
associados à fertirrigação.

e satisfatória eficiência na remoção de sólidos
(média de 77%) e matéria orgânica (média de
81%); quanto aos nutrientes, não se observou
remoção significativa de nitrogênio (média de
14%); para o fósforo, os valores foram mais
promissores (média de 37% P total). A população de minhoca não sofreu inibição à presença
de esgoto, mantendo-se com vitalidade e mobilidade durante todo o período.

4 CONCLUSÃO
A unidade piloto objeto desse estudo manteve-se em operação e monitoramento por cerca
de 9 meses, sendo que durante esse período o
acompanhamento de parâmetros físico-químicos e biológicos, tanto do afluente como do
efluente do sistema, demonstrou estabilidade

A associação com leitos filtrantes em série otimiza a área necessária para instalação, além de
permitir a busca por matérias adsorventes que
auxiliem no polimento do tratamento. Por fim,
a composição do efluente final permite inferir
na possibilidade do reúso agrícola por meio da
fertirrigação.
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Sob o ponto de vista das tecnologias naturais
associadas ao ecossaneamento, o processo de
vermifiltração demonstrou ser boa opção, na
medida em que confere índices de eficiência semelhantes aos obtidos por processos do mesmo
gênero, como wetlands construídas, e não apresentar demandas com o manejo de lodo ou podas de macrófitas.
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Resumo
Este trabalho estudou parâmetros envolvidos na produção fermentativa do H2 a partir do bagaço de canade-açúcar. Primeiramente estudaram-se os fatores: massa de substrato (10, 20, e 30 g/L) e porcentagem de
inóculo (10, 20 e 30%). Fixando o melhor resultado desses fatores, estudaram-se os fatores: tempo de aquecimento na pré-hidrólise (0, 30 e 60 min) e pH inicial (5,6 e 7). Os resultados mostraram que as melhores condições avaliadas foram: massa de substrato de 10g/L, 10% de inóculo, pH inicial de 6 e tempo de aquecimento na pré-hidrólise de 30 min, representado pelo ensaio 567 com uma produção específica de hidrogênio de
2,59 mmolH2/gSSVdia. Os principais metabólitos solúveis produzidos foram: ácido acético (478– 1374,2 mg/L),
predominante em todos os reatores, ácido propiônico (56,92–59,45 mg/L), etanol (26,46–79,13 mg/L) e metanol (33,71–79,88 mg/L), o que indica que a rota fermentativa utilizada pelos microrganismos para a produção
de hidrogênio foi a do ácido acético.
Palavras-chave: Bagaço de cana-de-açúcar. Inóculo. Pré-Hidrólise. pH. Fermentação. Produção Específica de Hidrogênio. Metabólitos.
Abstract
This work studied the parameters involved in H2 fermentation production from sugarcane bagasse. First, the following
factors were studied: substrate mass (10, 20, and 30 g/L) and percentage of inoculum (10, 20 and 30%), determining
the best result of these factors, in the prehydrolysis (0, 30 and 60 min) and initial pH (5, 6 and 7). The results showed
that the best conditions evaluated were: substrate mass of 10 g/L, 10% inoculum, initial pH of 6 and heating time
in the prehydrolysis of 30 min, represented by the assay 567 with a specific hydrogen production of 2.59 mmolH2/
gSSVday. The major soluble metabolites produced were: acetic acid (478-1374.2 mg/L), predominant in all reactors,
propionic acid (56.92-59.45 mg/L), ethanol (26.46-79.13 mg/L) and methanol (33.71-79.88 mg/L). This indicates
that the fermentative route used by the microorganisms for the production of hydrogen was that of acetic acid.
Keywords: Sugarcane Bagasse. Inoculum. Prehydrolysis. pH. Fermentation. Specific Hydrogen Production. Metabolites.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento da procura por fontes de energia conduz à adoção de práticas para o desenvolvimento e a exploração de novos recursos
energéticos, e assegurar a geração de energia,
com as devidas precauções em relação ao meio
ambiente, tem sido um dos mais relevantes desafios atuais (Ghosh e Hallenbeck, 2009; Sá et
al., 2014).

que obtiveram uma produção de H2 0,03 mmol,
10,87 ml/g e 7,7 mmol respectivamente
O bagaço da cana-de-açúcar é constituído por
três frações principais: celulose, hemicelulose e
lignina, e é considerado como uma biomassa lignocelulósica. A presença de hemicelulose e lignina envolvendo as cadeias de celulose dificulta o
acesso de reagentes e catalisadores, sendo ne-

Dentro desse contexto, o hidrogênio (H2) tem
despertado grande interesse, visto que a sua
combustão direta produz uma quantidade significativa de energia e libera apenas água. O hidrogênio é considerado um combustível limpo;
gera água como único produto nas células combustíveis; apresenta alta conversão de energia
por unidade de massa (calor de combustão de
122 kJ.g-1), sendo 2,75 vezes mais energético do
que os hidrocarbonetos, além de ser renovável
(Chen, Lin Cy,2001).

cessário um tratamento prévio para a remoção

A produção biológica de hidrogênio pode ser
realizada por meio de processos como a fotólise
direta da água por algas verdes, fotólise indireta
da água por cianobactérias, fotofermentação de
ácidos orgânicos por bactérias fotossintéticas, e
fermentação escura de substratos orgânicos por
bactérias fermentativas anaeróbias. Sob condições anaeróbias, as bactérias fermentadoras
podem converter substratos (por exemplo, carboidratos ou açúcares) a gás hidrogênio e ácidos
orgânicos (Akutsu et al. 2009; Nasr et al. 2015;
Pattra et al. 2008).

et al., 2010; LO et al. 2010; CAO et al., 2009; FAN

Fontes renováveis de bioenergia, como a biomassa, foram relatadas como promissores substratos
para produção de hidrogênio fermentativo. Alguns desses resíduos são subprodutos/resíduos de
processamento de alimentos, plantas e processos
agrícolas (Lay, 2000; Pattra et al. 2008). Diversos
estudos utilizaram o bagaço da cana-de-açúcar
como substrato, como indicado por Soares et al.
(2014), Siqueira et al. (2014) e Ratti et al. (2014),

avaliar a produção específica de hidrogênio por
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desses componentes, facilitando o acesso das
enzimas à celulose (FELIPE, 2010).
O pré-tratado para quebrar a lignina contém
altas quantidades de açúcar, que pode ser convertido em gás hidrogênio por fermentação de
bactérias. Os métodos físicos, químicos ou biológicos de pré-tratamento do substrato provaram
ser úteis para aumentar o rendimento de hidrogênio (CUI et al., 2010; CUI et al., 2009; NGUYEN
et al., 2008; WANG et al., 2010; REN et al., 2008).
De acordo com Andrade (2017), o melhor prétratamento para biomassa lignocelulósica é o
alcalino, utilizando hidróxido de sódio a 0,5%.
Além da pré-hidrólise, outros fatores interferem
na produção de hidrogênio por meio do processo de fermentação anaeróbia: tipo de substrato,
temperatura do processo, pH, tipo de inóculo,
pré-tratamento do inóculo, tipo de reator.
Desse modo, este trabalho teve como objetivo
processo de fermentação anaeróbia em reator
batelada utilizando a biomassa (bagaço de cana-de-açúcar) como substrato, além de detectar os metabólitos solúveis produzidos, por meio
da influência dos fatores: massa de substrato,
porcentagem de inóculo, pH inicial e tempo de
aquecimento na pré-hidrólise.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 197-209 | Ed. Esp. Nov. 2020
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2 METODOLOGIA

Na etapa 1 foram avaliados os efeitos da massa
do substrato e do conteúdo de inóculo (% v/v)
para produção de hidrogênio sob condições mesofílicas (35±1°C) e pH inicial de 7,0 por meio da
utilização de uma encubadora shaker com rotação de 120 rpm (CUI E SHEN, 2012).

2.1 Bagaço e inóculo
O bagaço de cana-de-açucar foi coletado em
uma usina localizada em São Luís do QuitundeAL. Ele foi seco por 2h a 105ºC em uma estufa e
depois triturado para tamanho menor que 2 mm.

O efeito da massa de substrato foi investigado de
0,5 a 1,5 g em um intervalo de 0,5 g para volume
reacional de 50 mL.

Foi utilizado como inóculo o lodo proveniente de
um reator UASB referente à estação de tratamento de esgoto sanitário. Com o objetivo de inibir a
produção de metano, foi realizado um pré-tratamento térmico no inóculo. O pré-tratamento
térmico ocorreu da seguinte forma: colocou-se
o inóculo em um aquecedor até que atingisse a
temperatura de 100°C; quando a temperatura
foi atingida, manteve-se por 15 min, e em seguida resfriou-se o inóculo até obter a temperatura
de 25°C (MAINTIGUER et al., 2008).

0,5 g, 1,0 g e 1,5 g de bagaço de cana-de-açúcar
foram misturados com 45 mL de solução aquosa de NaOH diluído (0,5% v/v) e aquecido por
30 minutos nos reatores (CHAIRATTANAMANOKORN, 2009). Depois a mistura foi neutralizada
com pH 7,0 com a adição de solução aquosa de
NaOH (ou HCl) diluído.
O efeito do conteúdo de inóculo foi investigado
de 5 a 15 % (v/v) em um intervalo de 5 % para
volume reacional de 50 mL.

2.2 Procedimentos experimentais
Os experimentos foram conduzidos em duplicata
em reatores de 100 mL, sendo que o volume ocupado pela mistura foi de 50% do volume total do
recipiente (50mL). Foram escolhidos reatores em
batelada devido à maior facilidade de operação e
controle (WANG E WAN, 2009).

Os frascos contendo a mistura e o lodo pré-tratado termicamente foram cobertos com tampas
de borracha e cravados com selos de alumínio.
O gás nitrogênio foi liberado nos reatores para
criar uma condição de cultura anaeróbia.

O experimento foi desenvolvido para avaliar a
influência e também para otimizar a condição
da massa do substrato, conteúdo de inóculo, pH
inicial e tempo de aquecimento na pré-hidrólise
para produção de H2.

Para a etapa 1 foi adotado um planejamento experimental fatorial 2k com adição de 3 repetições no ponto central (PtCt). Sete experimentos
foram conduzidos (Tabela 1) com base no delineamento experimental.

Tabela 1 – Matriz de ensaios do planejamento fatorial 22 incluindo os pontos centrais, da etapa
Valor do código
Ensaios
1
2
3
4
5
6
7

x1

x2

+
+
0
0
0

+
+
0
0
0
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x1 (massa de
substrato, g)
0,5
1,5
0,5
1,5
1,0
1,0
1,0

Valor real
x2 (conteúdo de
inóculo, %)
5
5
15
15
10
10
10
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A etapa 2 iniciou-se; após encontrar as melhores condições para o planejamento experimental
anterior, fixaram-se essas condições e variaramse o pH inicial e o tempo de aquecimento da pré-hidrólise para produção de hidrogênio sob condições mesofílicas (35±1°C) por meio da utilização de uma encubadora shaker com rotação de
120 rpm (CUI E SHEN, 2012).

O efeito do tempo de aquecimento da pré-hidrólise foi investigado de 0 a 60 minutos em um intervalo de 30 minutos.
Para a etapa 2 foi adotado um planejamento
experimental fatorial 2k com adição de 3 repetições no ponto central (PtCt). Sete experimentos
foram conduzidos (Tabela 2) com base no delineamento experimental.

O efeito do pH inicial foi investigado de 5,0 a 7,0
em um intervalo de 1,0.

Tabela 2 – Matriz de ensaios do planejamento fatorial 22 incluindo os pontos centrais, da etapa 2.
Valor do código
Ensaios
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’

x1

x2

x1 (pH inicial)

+
+
0
0
0

+
+
0
0
0

5,0
7,0
5,0
7,0
6,0
6,0
6,0

O conteúdo de hidrogênio foi determinado por
meio de cromatografia gasosa (Shimadzo, GC
2010-plus), equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e coluna Supelco 1010
Plot, com uma temperatura do injetor, detector
e coluna = 30, 200 e 230 °C, respectivamente. O
argônio foi usado como gás de arraste a um fluxo
de 21,9 cm.s-1 (MAINTINGUER et al., 2008).
A evolução acumulada de hidrogênio e a taxa de
produção de hidrogênio foram simuladas pela
equação de Gompertz modificada, com o auxílio
do software Origin 2018b, onde avaluou-se a relação existente entre a variável dependente “P”, que
fornece a produção de H2 acumulada (mmol), e os
demais parâmetros independentes (Rm, t, e, λ).
A escolha do modelo utilizado levou em consideração a indicação de Ahmad (2017) e Cui e Sheng
(2012), onde os dados experimentais (valores
médios de reatores duplicados) obtidos foram
ajustados usando a equação de Gompertz modi200

Valor real
x2 (Tempo de
aquecimento da
pré- hidrólise, min)
0
0
60
60
30
30
30

ficada (ZWIETERING et al., 1990) com a versão do
pacote de software Origin por meio da Eq. 1.

(1)

Onde P é o potencial de produção (mmol), Rm é
a taxa de produção (mmol/dia), t é o tempo de
incubação no reator (dia), e é o Número de Euler
(2.71828) e o λ é a Fase Lag (dia). Para que possam ser comparados os resultados obtidos das
produções de hidrogênio dos reatores durante o
experimento, foram calculadas as produções específicas de hidrogênio de cada reator. Essa produção é calculada utilizando-se a Eq. 2 a seguir, e
tem o intuito de fornecer a capacidade que uma
determinada comunidade microbiológica apresenta para converter o substrato em gás, nesse
caso, o hidrogênio.
PEH=mmolH2/gSSVdia	

(2)
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Onde PEH é a produção específica (mmolH2/
gSSVdia), mmolH2/dia é a taxa máxima de produção de H2 por dia e a gSSV é a quantidade inicial
de inóculo presente nos reatores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A detecção dos metabólitos solúveis (ácidos orgânicos voláteis, acetona e álcoois) foi determinada ao final do experimento pelo método de
extração por headspace de acordo com metodologia adaptada de Adorno et al. (2014). Para isso
foi utilizado um amostrador automático HS-20
acoplado a um cromatógrafo gasoso (shimazdu,
GC 2010-Plus) com hidrogênio como gás de arraste e detector de ionização de chama (FID). As
temperaturas do injetor, do detector (FID) e da
coluna foram 250, 280 e 35 °C, respectivamente;
os fluxos do gás de arraste (H2), do make-up ou
gás auxiliar (N2) e do gás de chama (ar sintético)
foram 30, 30 e 300 mL/min, respectivamente, e
as temperaturas do forno, da linha de amostra
e da linha de transferência do HS-20 foram de
105,3; 150 e 118 °C, respectivamente.

e % de inóculo. Observou-se que os reatores que

3.1 Efeito da massa do substrato e do conteúdo
de inóculo - Etapa 1
Foram avaliados os fatores: massa de substrato
apresentaram os melhores resultados na produção acumulada de H2, conforme a Fig. 1, foram
para os ensaios 1 (0,5g de bagaço e 10% de lodo
de ETE) com 0,59 mmol de H2 acumulado, e o
ensaio 4 (1,0g de bagaço e 20% de lodo de ETE)
com 0,55 mmol de H2 acumulado.
Ratti et al (2014) estudaram proporções de massa de substrato e inóculo de 1:1 em todos os 6
sistemas. Comparando os resultados da Fig. 1,
observamos que a proporção influencia na produção, onde para os três maiores resultados
(R1, R4 e R567) a proporção também foi de 1:1,
enquanto para os ensaios 2 e 3 a proporção foi
de 3:1 e 1:3.

Figura 1 – Ajustes dos dados dos ensaios utilizando o modelo de Gompertz modificado - Etapa
Legenda: Ensaios 1(m=0,5g de bagaço, inóculo=5mL); 2(m=1,5g de bagaço, inóculo=5mL); 3(m=0,5g de bagaço, inóculo=15mL);
4(m=1,5g de bagaço, inóculo=15ml); 567(m=1,5g de bagaço, inóculo=10ml).
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Com os dados cinéticos encontrados pelo Origin
2018b utilizando o modelo de Gompertz Modificado, como recomenda Ahmad (2017), tivemos

as maiores taxas de produção de H2 para os ensaios 567 (2,5 mmol/dia) e 1 (2,0 mmol/dia), conforme nos mostra a Tabela 3.

Tabela 3 – Dados cinéticos do modelo de Gompertz Modificado nos ensaios
Constantes
K (mmol/dia)
PeH2
(mmolH2/gSSVdia)

Etapa 1

Etapa 2

1
2,01

2
0,97

3
1,69

4
0,80

567
2,53

1’
0,33

2’
0,34

3’
2,04

4’
1,97

567’
2,07

2,51

1,21

0,7

0,33

1,58

0,41

0,43

2,55

2,46

2,59

Avaliando a produção específica dos reatores dessa etapa, confirmamos, de acordo com
o apontado na produção acumulada e na taxa
de produção, que a maior produção específica,
conforme Fig. 1, foi para os ensaios 1 e 567, com
2,51 e 1,58 mmolH2/gSSVdia, respectivamente.
Isso nos mostra que, quanto maior a fase lag,
maior será a taxa de produção de hidrogênio por
dia e maior será a produção específica de hidrogênio, ou seja, a produção específica de hidrogênio depende do crescimento microbiano no

meio, onde representa a capacidade de uma determinada comunidade microbiológica em converter o substrato em gás, para comparação de
sistemas. No nosso caso, os melhores sistemas
foram os ensaios 1 e 567.
A Tabela 4 apresenta a saída do Statistic 7 para a
ANOVA, referente à produção de hidrogênio utilizando bagaço de cana-de-açúcar, usada para
determinar ao nível de 5% de significância se as
médias foram ou não significativamente diferentes entre si.

Tabela 4 – Análise de variância (ANOVA)
Fontes de Variação

G.L

A - Massa de substrato (g)
B - % de inóculo
AB - Interação Massa x pH
Falta de ajuste
Puro Erro
Total

1
1
1
1
2
6

Soma Quadrática
(SQ)
0,003025
0,009025
0,050625
0,000430
0,013267
0,076371
R2 = 82,07

Quadrado Médio
Ajustado (QMaj)
0,003025
0,009025
0,050625
0,000430
0,006633

p- valor
0,569
0,364
0,109
0,823

LEGENDA: G.L: Graus de liberdade.

A ANOVA apresentou, para os fatores massa de
substrato e % de inóculo (fatores A, B e AxB),
o valor de p igual a 0,569, 0,364 e 0,109, que é
maior que 0,05. Pode-se afirmar, então, com 95%
de confiança, que as médias são iguais entre si,
portanto não influenciaram na variável resposta
(Produção de H2). Isso significa que, para o inter-
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valo estudado nos fatores, não há qualquer influência na variável resposta.
Como não obteve curvatura, o modelo a ser adotado não deve ser o quadrático, e sim o linear.
A partir da ANOVA e do gráfico de probabilidade,
pode-se obter o modelo que está expresso na Eq. 3:
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Ŷ(H2) = 0,4643 + 0,0275*Massa - 0,0475*% de
inóculo + 0,1125*Massa*% de inóculo 
(3)
Segundo a Tabela 4, o valor do coeficiente de determinação (R2) foi igual a 82,07%; dessa forma
82,07% dos dados são explicados pelo modelo.
Substituindo os níveis das massas e das % de
inóculos de cada ensaio (-1 e -1; +1 e -1; -1 e +1;
+1 e +1), no modelo encontrado representado pela
Eq. 3 as melhores condições previstas pelo modelo
foram para o ensaio 1, onde Ŷ1 = 60%, o que significa que as melhores condições para produção de
H2 foram para o ensaio 1, massa de substrato de
0,5g e % de inóculo de 10%, confirmando o melhor
resultado exposto no item anterior.

3.2 Efeito do pH inicial e do tempo de préhidrólise - Etapa 2
Para essa etapa foram fixados os fatores massa de bagaço e conteúdo de inóculo, avaliados
como melhores resultados de acordo com a etapa anterior, ou seja massa de 0,5g de bagaço e
10% de inóculo.
Conforme a Fig. 2, observou-se que os reatores
que apresentaram os melhores resultados na
produção acumulada de H2 foram para os ensaios 4’ com 0,85 mmol de H2 acumulado, e o
reator 567’ com 0,83 mmol de H2 acumulado,
para o 1’ que obteve a 3ª maior produção, alcançando 0,57 mmol de H2 acumulado.

Figura 2 - Ajustes dos dados dos ensaios (reatores) utilizando o modelo de Gompertz modificado - Etapa 2
Legenda: Ensaios 1’(Tempo de aquecimento da pré-hidrólise=0 min, pH inicial=5); 2’ (Tempo de aquecimento da pré-hidrólise=60 min, pH inicial=5);
3’ (Tempo de aquecimento da pré-hidrólise=0 min, pH inicial=7); 4’ (Tempo de aquecimento da pré-hidrólise=60 min, pH inicial=7);
567’ (Tempo de aquecimento da pré- hidrólise=30 min, pH inicial=6).

Os reatores 2’ e 3’ tiveram a menor produção de
acumulado, 0,36 e 0,39 mmol. De acordo com
Schuchardt et al., (2001), durante a quebra da
lignina alguns compostos podem ser formados:
Compostos aromáticos, benzeno, fenol, ácido
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acético e vanilina, obtenção de óleos com características semelhantes ao petróleo, produção de resinas fenol-formaldeído, dispersantes,
emulsificantes, sequestrantes de metais, adesivos, aglomerantes, obtenção de gás de síntese
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utilizado na produção de metanol. Dependendo
do método de extração, com isso, a produção de
hidrogênio fica desfavorecida.
Braga et al. (2014), Ratti et al. (2014) e Soares et
al. (2014) alcançaram produções de H2 de 0,23,
7,7 e 0,09 mmol respectivamente. Comparando
com os nossos resultados, podemos observar
que a maior produção alcançada (0,85 mmol) se
mostrou dentro do esperado, considerando que
o substrato é o mesmo.
Observando a influência dos fatores para os reatores que mais produziram hidrogênio acumulado, para os ensaios 4’, 567’ e 1’, os tempos de
aquecimento na pré-hidrólise foram de 60, 30
e 0 min respectivamente, o que comprova que,
para esse fator estudado, quanto maior o tempo
de aquecimento, maior será a produção de H2.
Outro fator estudado como influenciador na produção de H2 foram os pHs iniciais. É possível perceber, após a realização do experimento, que a
produção de H2 está bastante relacionada com os
valores de pH dos reatores, que ficaram entre 5,0
e 7,0 (valores médios de pH), demonstrando ser
a faixa ideal para promover o consumo do substrato devido ao aumento da taxa de fermentação
anaeróbia provocada por esses valores de pHs,
valores estes que estão de acordo com Infantes
et al. (2011), pois as bactérias que realizam as
quatro fases da digestão possuem exigências individuais quanto ao pH.
Para os reatores que melhor apresentaram produção, o pH inicial e final foram: 7/6,3, 6/6 e
5/5,2 respectivamente, confirmando, assim, que
o parâmetro pH também é um dos principais interferentes na produção de hidrogênio a partir da
digestão anaeróbia, uma vez que valores abaixo
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de 4,0 inibem a atividade da hidrogenase e, consequentemente, a produção de H2, e valores altos
como 9,0 também causam queda na produção
específica do H2 (ZHANG et al., 2008).
O pH ideal para as hidróliticas e fermentativas
varia de 4,5 – 6,3 (Beckers, 2010). No entanto, o
pH pode sofrer alterações durante o processo de
digestão, devido aos metabólitos que se acumulam no sistema, fazendo com que o meio fique
mais ácido ou alcalino (CAMPOS et al., 2006).
Nessa etapa do experimento, avaliamos os fatores tempo de aquecimento (min) no pré-tratamento e pH inicial e plotamos o gráfico no Origin
2018b utilizando o modelo de Gompertz Modificado para ajustar nossos dados experimentais.
Obtivemos as maiores taxas de produção de H2
para os ensaios 567’ (2,07 mmol/dia), 3’ (2,04
mmol/dia) e 4’ (1,97 mmol/dia), conforme nos
mostra a Tabela 3.
Avaliando a produção específica dos reatores
dessa etapa, as maiores produções específicas,
conforme Tabela 3, foram para os ensaios 567’,
3’ e 4’, com 2,59, 2,55 e 2,46 mmolH2/gSSVdia,
respectivamente. Utilizando a produção específica para comparação de sistemas, o reator que
apresentou o melhor desempenho considerando a simultaneidade das variáveis para produção de hidrogênio, foi o ensaio 567’, com tempo
de aquecimento da pré- hidrólise=30 min e pH
inicial=6.
A Tabela 5 apresenta a saída do Statistic 7 para a
ANOVA, referente à produção de hidrogênio utilizando bagaço de cana-de-açúcar, usada para
determinar ao nível de 5% de significância se as
médias foram ou não significativamente diferentes entre si.
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Tabela 5 – Análise de variância (ANOVA)
Fontes de Variação
A - Tempo de
aquecimento na préhidrólise (min)
B - pH inicial
AB - Interação Tempo x pH
Falta de ajuste
Puro Erro
Total

G.L

Soma Quadrática
(SQ)

Quadrado Médio
Ajustado (QMaj)

p- valor

1

0,0169

0,0169

0,733

1
1
1
2
6

0,0256
0,1089
0,0289
0,2198
0,4002
R2 = 37,83

0,0256
0,1089
0,0289
0,1099

0,677
0,424
0,659

LEGENDA: G.L: Graus de liberdade.

A ANOVA apresentou para os fatores tempo de
aquecimento na pré-hidrólise e pH inicial (fatores A, B e AxB) o valor de p igual a 0,733, 0,677
e 0,424, que é maior que 0,05. Pode-se afirmar,
então, com 95 % de confiança, que as médias são
iguais entre si. Portanto, não influenciaram na
variável resposta (Produção de H2). Isso significa
que, para o intervalo estudado nos fatores, também não houve qualquer influência na variável
resposta. Como não obteve curvatura, o modelo
a ser adotado não deve ser o quadrático e sim o
linear, conforme a Eq. 4.
A partir da ANOVA e do gráfico de probabilidade,
pode-se obter o modelo que está expresso na Eq. 4:

Ŷ(H2) = 0,484286 + 0,065*Tempo + 0,08*pH+
0,165*Tempo*pH	
(4)

Segundo a Tabela 5, o valor do coeficiente de determinação (R2) foi igual a 37,83%; dessa forma,
37,83% dos dados são explicados pelo modelo.
Substituindo os níveis dos tempos de aquecimentos e do pH inicial de cada ensaio (-1 e -1;
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+1 e -1; -1 e +1; +1 e +1) no modelo encontrado representado pela Eq. 4, as melhores condições previstas pelo modelo foram para o ensaio
4, onde Ŷ4 = 80%, o que significa que as melhores condições para produção de H2 foram para o
ensaio 4’ tempo de aquecimento de 60min e pH
inicial 7, o que não confirma o melhor resultado
exposto no item anterior, que seria o ensaio 567’.
Isso se explica pelo fato de o modelo para essa
parte 2 não ser tão confiável, visto que o modelo explica apenas 37,83% dos dados, o que não
podemos considerar um modelo representativo.

3.3 Metabólitos solúveis produzidos - Etapa 2
Durante a acidogênese dos acúcares, vários metabólitos foram produzidos junto com o hidrogênio, em diferentes concentrações. Após a realização da etapa da cromatografia para analisar
e quantificar a presença de ácidos e álcoois via
headspace, foi possível chegar a algumas conclusões a partir dos resultados mostrados na
Tabela 6, onde são expostas as concentrações
médias em mg.L-1 dos metabólitos solúveis produzidos nos reatores.
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Tabela 6 – Concentrações médias, em mg/L, dos metabólitos solúveis produzidos nos ensaios - Etapa
Constantes
Acetona
Metanol
Etanol
n-Butanol
Ácido acético
Ácido propiônico
Ácido isobutírico
Ácido butírico
Ácido isovalérico
Ácido valérico
Ácido capróico

Reator 1’

Reator 2

Reator 3’

Reatror 4’

Reator 567’

mg/L
21,53
79,88
79,13
24,49
478,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

mg/L
0,00
33,71
26,46
13,12
1162,10
56,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

mg/L
0,00
34,49
83,29
13,21
660,42
0,00
0,00
76,09
0,00
0,00
0,00

mg/L
0,00
33,73
39,51
13,04
1083,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

mg/L
0,00
34,63
36,46
13,23
1374,20
59,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LD1 - Limite de detecção da acetona = 14,9 mg/L; (b)LD2 - Limite de detecção do metanol = 19,3 mg/L; (c)LD3 - Limite de detecção do etanol = 15,6 mg/L; (d)LD4
- Limite de detecção do n-butanol = 12,0 mg/L; (e)LD5 - Limite de detecção do ácido acético = 63,8 mg/L; (f)LD6 - Limite de detecção do ácido propiônico = 49,3
mg/L; (g)LD7 - Limite de detecção do ácido isobutírico = 54,6 mg/L; (h)LD8 - Limite de detecção do ácido butírico = 51,9 mg/L; (i)LD9 - Limite de detecção do ácido
isovalérico = 54,9 mg/L; (j)LD10 - Limite de detecção do ácido valérico = 62,4 mg/L; (k)LD11 - Limite de detecção do ácido caproico = 11,1 mg/L.
(a)

Os principais subprodutos gerados nesse trabalho foram: ácido acético, ácido propiônico, etanol
e metanol. A presença do ácido propiônico como
o segundo metabólito em maior quantidade nas
amostras verificadas (reator 2’ e reator 567’) indica que o pré-tratamento básico pode ter relação
com a formação deste, e que o aprimoramento
de técnicas para controlar esses inibidores é necessário, confirmando estudos realizados por Siqueira e Reginatto (2015). Em todos os reatores
o metabólito produzido em maior quantidade foi
o ácido acético, reator R567’ com 1374,20 mg/L,
em seguida o reator 2’ com 1162,10 mg/L, e em
terceiro o reator 4’ com 1083,91 mg/L. Esse é
um fator importante por indicar que a rota fermentativa utilizada pelos microrganismos para
a produção de hidrogênio foi a do ácido acético,
proporcionando o maior rendimento possível de
H2 por mol de glicose, quando comparada às rotas do etanol, ácido butírico e ácido propiônico
(ANTONOPOULOU et al. 2008).
Andrade (2017), Tavares (2016) e Chaves (2018)
também concluíram que em seus metabólitos a
maior produção também foi para o ácido acético, chegando a alcançar concentrações de 445 a
2329 mg/L.
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Segundo Reis (2010), quanto maior a formação
de ácido acético maior será a quantidade de hidrogênio obtido, pois ele é um indicador, já que a
produção desse ácido leva à formação de 4 mol de
hidrogênio por mol de glicose conforme a Eq. 5.
Produção do ácido acético:
C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2(5)
O reator 4’ apresentou a maior porcentagem em
moles (89,64%) de ácido acético, juntamente
com 567’(88,91%).
No reator 2’, que obteve 88,27% de ácido acético, a terceira maior porcentagem, isso se deve
ao fato de que, apesar de a rota do ácido acético ser a mais favorável quando se tem como
objetivo produzir o hidrogênio, precisamos ter
cuidado com a homoacetogênese, onde os microrganismos homoacetogênicos que resistiram
ao tratamento térmico do inóculo consomem o
hidrogênio e o gás carbônico para produzir o ácido acético, e devido às suas altas concentrações
se torna um inibidor da fermentação, desfavorecendo o objetivo do trabalho, conforme Equações 6 e 7 (ARGUN et al. 2008).
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C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH (acetato) + 2CO2 +
4H2	
(6)
4H2 + 2CO2 → CH3COOH (acetato) + 2H2O(7)
Como também pode ser justificada pela presença
da concentração do ácido propiônico, que atingiu seu ápice (3,5 %) no reator 2’, também pode
ter contribuído para a diminuição da sua eficiência em relação aos outros reatores, pois na rota
fermentativa desse metabólito são consumidos
2 mols de H2 para produzir 2 mols do mesmo,
como nos mostra a Eq. 8 (LEVIN et al. 2004; VARDAR et al. 2007).
C6H12O6 + 2H2 → 2CH3CH2COOH (propianato) +
2H2O	
(8)
Já o reator 1’ apresentou a menor produção
de ácido acético (61,86%), além de observar
que houve uma grande produção de metanol
(19,36%) e etanol (13,34%) para este reator em
relação aos outros reatores, o que nos leva a entender que também foi utilizada a rota do etanol.
O mesmo comportamento podemos observar
para o reator 3’ com 73,69% de ácido acético, e
produção de metanol (7,21%) e etanol (12,11%).

dica que a rota fermentativa utilizada pelos microrganismos para a produção de hidrogênio foi
a do ácido acético, proporcionando o maior rendimento possível de H2 por mol de açúcar, quando comparada às outras rotas.
Como as melhores condições avaliadas para
este projeto, os melhores fatores foram: massa
de substrato de 0,5g, 10% de inóculo, pH inicial
de 6 e tempo de aquecimento na pré-hidrólise
de 30 min.
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Resumo
Neste trabalho foi avaliada a presença de compostos odoríferos (H2S/CH3SH) em uma área urbana no município
de Fortaleza sob influência de uma estação de pré-condicionamento de esgoto. O monitoramento foi realizado
no mês de dezembro de 2018 via amostragem contínua. As concentrações médias de H2S foram de 3,8 µg/m3
(09 h – 12 h) e 7,5 µg/m3 (15 h – 18 h). As concentrações médias de amostragem em 1 h alcançaram picos de
28,4 µg/m3 (09 h – 12 h) e de 41,2 µg/m3 (15 h – 18 h). Para as amostragens de 10 min, as concentrações máximas
foram de 14,3 µg/m3 para o período da manhã e de 28,9 µg/m3 no período da tarde. Em geral, 24% e 29% das campanhas estiveram acima do limite estabelecido pelas legislações da Nova Zelândia (7 µg/m3 em 1 h) e de Ontário
(7 µg/m3 em 10 min), respectivamente. A partir dos resultados de comparações com essas legislações internacionais é possível verificar um potencial risco de exposição da população aos odores sulfídricos nas vizinhanças da
área urbana investigada.
Palavras-chave: Poluição atmosférica. H2S. Mercaptanas. Tratamento de efluentes. Odores. Saúde.
Abstract
In this work the presence of odoriferous compounds (H2S/CH3SH) in an urban area in the city of Fortaleza was evaluated under the influence of a sewage preconditioning station. The monitoring was carried out in december 2018
by means of continuous sampling. The mean concentrations of H2S were 3.8 μg/m3 (09 h – 12 h) and 7.5 μg/m3
(15 h – 18 h). The mean concentrations of 1 h sampling time reached peaks of 28.6 μg/m3 (08 h – 12 h) and
41.5 μg/m3(15 h – 18 h). For the 10 min sampling time, the maximum concentrations were 14.3 μg/m3 for the
morning period and 28.9 μg/m3 for the afternoon. In general, 24% and 29% of the campaigns were above the limit
established by New Zealand (7 μg/m3 in 1 h) and Ontario (7 μg/m3 in 10 min), respectively. From the results of comparisons with these international legislations, it is possible to verify a potential risk of exposure of the population to
the sulphide odors in the vicinity of the urban area investigated.
Keywords: Atmospheric pollution. H2S. Mercaptans. Effluent treatment. Odors. Health.
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1 INTRODUÇÃO
O ar tóxico passou a ser o líder ambiental em
mortes e adoecimentos por complicações cardiorrespiratórias segundo publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2015, que
relata que cerca de 3,7 milhões de vidas foram
perdidas precocemente no mundo por culpa da
poluição externa do ar (WHO, 2015). Há estimativas de que a poluição do ar decorrente da queima de carvão no Sudeste Asiático até 2030 fará
com que o número de mortes cresça de 20.000
para 70.000 por ano (KOPLITZ et al., 2017).
Dentre as atividades antropogênicas responsáveis por causar poluição atmosférica estão relacionadas atividades industriais e agrícolas tais
como: estações de tratamento de águas residuais, indústrias alimentícias, aterros sanitários,
parques petroquímicos, matadouros e atividades
de compostagem. Todas essas atividades são
responsáveis por gerar um tipo específico de poluição do ar, que se trata da geração de odores
desagradáveis (BRANCHER et al., 2017).
As espécies químicas voláteis que após interações são responsáveis pela geração desses odores são compostos à base de enxofre (sulfetos,
mercaptanas, etc), nitrogênio (amônia, aminas,
indois, etc) e compostos orgânicos voláteis (ésteres, ácidos orgânicos, cetonas, aldeídos, álcoois,
etc) (BRANCHER et al., 2017).
Em se tratando das atividades de tratamento de
efluentes, a geração de odores está ligada a gestões falhas e ineficientes das operações unitárias
e processos utilizados (LA ROVERE et al., 2002).
Dentre esses processos, os anaeróbios são os
principais geradores de substâncias odoríferas,
especialmente devido à presença de sulfeto de
hidrogênio (H2S) e mercaptanas (RSH) (TORRE;
FERNÁNDEZ; PÉREZ, 2010).
A presença dos incômodos odoríferos acarreta efeitos negativos à saúde humana, que vão
desde estresse emocional até sintomas físiRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 210-220 | Ed. Esp. Nov. 2020

cos como dores de cabeça, irritação nos olhos,
problemas respiratórios e náuseas ou vômitos.
Além disso há que se considerar efeitos econômicos como a depreciação de propriedades.
Todos esses impactos resultam em queixas às
autoridades de gestão pública, tornando essencial a regulamentações para lidar com esses
conflitos (AATAMILA et al., 2001; BRANCHER et
al., 2017; PALMIOTTO et al., 2014).
Dentre os gases gerados pelo tratamento de
efluentes, a inalação de metilmercaptana
(CH3SH) está relacionada a problemas neurológicos e morte, porém ainda não há limites de concentrações associados aos seus efeitos na saúde
(ATSDR, 2002). Por outro lado, o H2S é um gás tóxico e irritante, que em altas concentrações pode
acarretar prejuízos às glândulas olfativas, causando falsas sensações de segurança e morte rápida (METCALF; EDDY, 2004; ZHANG et al., 2017).
No Brasil, o monitoramento da qualidade do ar
é executado ainda em poucas unidades federativas (VORMITTAG et al., 2014). No Ceará, a primeira estação de monitoramento tipo automática foi inaugurada em 2016, na Estação Ecológica
do Pecém, próxima ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na Região Metropolitana
de Fortaleza (SEMACE, 2018).
Notadamente, ainda há carência na execução
de monitoramento da qualidade do ar na capital
cearense (LIMA, 2017). Há décadas são noticiadas na imprensa local queixas de moradores na
área da avenida Presidente Castelo Branco devido ao desconforto ambiental (odores desagradáveis) presente na região.
Particularmente, nessa área está situada uma
grande estação de pré-condicionamento de esgoto (EPC) da empresa de saneamento ambiental
do estado. A EPC possui sistema de tratamento
com peneiras rotativas e desarenadores. O esgoto
tratado é lançado no mar por meio de um sistema
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tipo emissário submarino a aproximadamente 3,3
km da costa e a uma profundidade de 16 m.

2 METODOLOGIA

A EPC instalada apresenta uma estação de tratamento de odores (ETO) que atua na redução
da emissão de substâncias odoríferas para a
atmosfera local. Para a redução os gases odoríferos são succionados por exaustores em vários pontos da estação e submetidos a lavagem
química com soda e cloro. Os materiais sólidos
produzidos são destinados a um aterro sanitário
(FORTALEZA, 2014).

Para o desenvolvimento deste trabalho os equipamentos foram instalados em um sítio de
amostragem próximo à estação de pré-condicionamento na Avenida Castelo Branco (LesteOeste). A avenida citada, que recebe outras designações em seu curso, margeia uma extensão
de quase 3,5km do trecho litorâneo do Oceano
Atlântico nas direções leste a oeste da cidade de
Fortaleza. A EPC possui um modelo de tratamento preliminar com gradeamento, peneiramento e
desarenador (FORTALEZA, 2014).

Nesse contexto, este trabalho visa avaliar as concentrações atmosféricas de compostos odoríferos, sulfeto de hidrogênio e metanotiol (H2S/
CH3SH), em área urbana próxima a uma estação
de pré-condicionamento de esgoto na cidade de
Fortaleza-Ceará.

2.1 Local de amostragem

Um mapa situacional da localização da área de
amostragem (círculo amarelo) e das suas vizinhanças na cidade de Fortaleza está apresentado na Fig. 1.

Figura 1 – Localização da área de estudo na Avenida Castelo Branco, Fortaleza, Ceará, Brasil.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

O sítio de amostragem (Fig. 2) foi montado na praça Marcílio Dias, no município de Fortaleza, estado
do Ceará, sob coordenadas geográficas 3°42’59’’
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S e 38°32’27’’ W e se apresenta a uma distância de
aproximadamente 500 m da Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto (EPC) Castelo Branco.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 210-220 | Ed. Esp. Nov. 2020

Avaliação de compostos odoríferos em uma área urbana no município de Fortaleza-Ceará

Figura 2 – Imagem do aparato de monitoramento de odores na Avenida Castelo Branco na cidade de Fortaleza. O
círculo tracejado em vermelho destaca o sensor eletroquímico.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

2.2 Cronograma de monitoramento
O monitoramento ocorreu entre os dias 17 a 30
de dezembro de 2018 nos horários da manhã
(das 9h às 12 h) e da tarde (das 15h às 18 h). Ao
todo foram realizadas 7 (sete) campanhas em
cada período, matutino e vespertino.
Os horários de coleta foram escolhidos com base
em estudo anterior realizado por Lopes (2016),
que realizou monitoramento nos períodos da
manhã (07:00 h às 09:24 h) e da tarde (15:00

O sistema de amostragem contínua dos poluentes odoríferos H2S/CH3SH foi feito por uso de um
sensor eletroquímico CairClip da Cairpol®, o
qual expressa conjuntamente as concentrações
de H2S e CH3SH em equivalentes de H2S (Eq. H2S)
em ppb ou µg/m3. A faixa de detecção varia entre
0 a 1000 pbb de H2S (0 a 1400 µg/m3). O sensor
funciona em temperaturas de -20 °C e 40 °C com
umidade relativa entre 15 e 90% e pressão ambiente entre 1013 mbar +/- 200 mbar (1 +/- 0,2
atm) (CAIRPOL, 2018).

às 17:54 h) com identificação de concentrações
pontuais elevadas de H2S no período da tarde na

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

mesma área do estudo. Também foram baseados

3.1 Dados meteorológicos

em observações qualitativas (olfativas) no local,
que demonstravam picos de odores preferencialmente no período das 15:00 h às 18:00 h.
Para acompanhamento dos parâmetros meteorológicos locais de temperatura, umidade
relativa, precipitação pluviométrica, direção e
velocidade dos ventos foi utilizada uma estação
meteorológica portátil Davis Vantage Vue K6250.
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Os resultados do monitoramento meteorológico
na área em estudo estão apresentados na Fig. 3.
A umidade relativa apresentou valor médio de
68%, a temperatura média observada foi de
27,9 °C e a velocidade média dos ventos registrada foi de 3 m/s. Durante o período analisado
não houve registro de chuvas na área da estação de monitoramento.
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Figura 3 – Parâmetros meteorológicos (médios) na área em estudo por data de coleta no mês de dezembro de 2018.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Os perfis de velocidade e direção dos ventos (Fig.
4) durante o período de monitoramento permitem verificar a frequência dos ventos na direção
leste. Quando sobreposta à rosa dos ventos sobre a área em estudo, a direção leste de velocidade dos ventos favorece o carregamento dos

poluentes odoríferos gerados pela estação de
pré-condicionamento de esgoto na direção do
sítio de monitoramento, justificando o intenso
desconforto causado pelo mau cheiro na área
que é frequentemente relatado pelas pessoas da
comunidade local.

Figura 4 – Rosa dos ventos na área em estudo durante o período de dezembro de 2018.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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O estudo de correlação das variáveis meteorológicas com as concentrações dos odores apresentado na Tabela 1 mostra correlação positiva moderada entre concentrações de H2S no período
da manhã e da tarde com a temperatura e umidade, correspondendo a coeficientes de Pearson
(r) entre 0,62 e 0,68.

Altas temperatura auxiliam na mistura vertical na
atmosfera, enquanto baixas temperaturas reduzem a velocidade do vento, diminuindo a dispersão do poluente (MARQUES, 2017). Além disso,
os aumentos de temperaturas favorecem as taxas
das reações microbiológicas aumentando as concentrações dos poluentes (BENTZEN et al., 1995).

Tabela 1 – Coeficiente de Pearson (r) para os parâmetros meteorológicos e concentrações de odores na área em estudo
durante o período de dezembro de 2018.

H2S(09–10 h)
H2S(10–11 h)
H2S(11–12 h)
H2S(15–16 h)
H2S(16–17 h)
H2S(17–18 h)
U (%)
T (°C)
V (m/s)

H2S(9-10 h)

H2S(10-11 h)

H2S(11-12 h)

H2S(15-16 h)

H2S(16-17 h)

H2S(17-18 h)

U
(%)

T
(°C)

V
(m/s)

1,00
-0,06
0,30
-0,66
0,31
-0,04
0,02
0,66
-0,20

1,00
0,80
0,72
0,28
0,21
0,62
0,07
0,10

1,00
0,41
0,67
0,32
0,68
0,23
0,06

1,00
0,18
0,38
0,41
-0,51
-0,06

1,00
0,81
0,19
0,22
-0,25

1,000
-0,19
0,03
-0,49

1,00
-0,22
0,31

1,00
0,31

1,00

U = umidade, T = temperatura, V = velocidade dos ventos.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

3.2 Análise quantitativa dos odores

r de Pearson de 0,80, 0,81 e 0,72, respectivamente. Esses valores demonstram que há uma
continuidade no fenômeno de geração de odor
ao longo do dia.

Para as quantidades de H2S determinadas (Fig.
5) foram observadas correlações positivas altas
entre as concentrações de H2S (10h - 11 h) e H2S
(11h - 12 h), H2S (16h - 17 h) e H2S (17h - 18
h) e de H2S (10h - 11 h) e H2S (15h - 16 h) com

A Tabela 2 apresenta as concentrações de H2S durante as campanhas realizadas na área em estudo.

Tabela 2 – Concentrações médias de H2S por amostragem contínua na área em estudo.
Horário
09 – 10 h
10 – 11 h
11 – 12 h
09 – 12 h
15 – 16 h
16 – 17 h
17 – 18 h
15 – 18 h

Eq. H2S (µg/m3)
N
7
7
7
7
7
7
7
7

χ
3,54
3,38
4,38
3,80
7,64
6,41
8,37
7,50

Máximo
5,10
6,17
8,65
28,4
16,3
15,7
21,5
41,2

Mínimo
1,47
1,21
1,44
1,42
1,70
1,07
1,12
1,42

σ
1,51
1,77
2,61
1,57
5,43
4,61
7,76
4,81

N: número de amostras, χ: média, σ: desvio padrão.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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volume de esgoto tratado e ao acúmulo de material
insolúvel (lamas, fibras, areias etc) a ser descartado.

No período da tarde, a média global de H2S
(15h - 18 h) alcança um valor quase 2 vezes maior
que no período da manhã H2S (09h - 12 h) com

De acordo com Jaakkola et al. (1990), em concentrações superiores a 12 µg/m3, as populações
expostas já estão sujeitas ao risco de desenvolver
irritações nos olhos. Segundo Kilburn e Warshaw
(1995), nesta concentração aumentam os riscos
de manifestações de dores de cabeça, náuseas e
irritação da garganta.

pico de concentração 45% superior.
Na comparação de médias horárias, o período da
tarde também se destaca com médias de 1,46 a
3,38 vezes maiores e picos de concentração de
1,81 a 4,76 vezes mais elevados. Esses valores demonstram maiores níveis de poluição por odores

Os perfis de concentração horários de H2S durante o monitoramento estão apresentados na Fig. 5.

no turno da tarde, provavelmente devido ao maior
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Figura 5 – Perfis das concentrações de Eq. H2S (1 h) na área em estudo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

No Brasil não há determinação de limites de exposição a H2S, dessa forma as concentrações
observadas serão comparadas a legislações internacionais que abordam o assunto. A Nova
Zelândia estabelece um limite de exposição de
1 hora para H2S equivalente a 7 µg/m3 (SANTANA,
2012). Neste estudo, os valores médios horários de
H2S (1 h) no período da manhã ultrapassaram esse
limite em apenas 5% das campanhas realizadas,
porém no período da tarde aproximadamente 43%
das concentrações apresentaram-se superiores.
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A análise dos quantitativos de H2S (10 min) está
apresentada na Fig. 6. Os valores de H2S (10 min)
no período da manhã mostraram uma concentração média de 3,76 µg/m3 com valores entre
0,14 µg/m3 e 14,3 µg/m3. Para o período da tarde as concentrações variaram entre 0,14 µg/m3
e 28,9 µg/m3, com média de 7,27 µg/m3. Novamente, as concentrações registradas no período
da tarde chegaram a ser cerca de 2 vezes superiores às alcançadas no período da manhã.
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Figura 6 – Concentrações médias de Eq. H2S (10 min) na área em estudo nos períodos da manhã (a) e da tarde (b).
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Mainier e Viola (2005) relatam que em um minuto de exposição a H2S já é possível detectar seu
odor característico com concentrações a partir
de 0,0005 ppm (0,69 µg/m3). Na área avaliada,
a menor concentração registrada neste estudo
apresenta-se superior a esse limiar de odor, justificando os intensos desconfortos na área.

(Fig. 6), nos dois períodos, 29 % das médias de H2S

O Ministério do Meio Ambiente de Ontário Canadá (MOE) estabelece limite de exposição a odores, em Eq.H2S, de aproximadamente
7 µg/m3 por 10 min de exposição (MOE. 2012). Para
o total de campanhas, nas médias de 10 minutos

às 18 h de 28,9 µg/m3.
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(10 min) foram superiores ao limite estabelecido
pelo MOE. Por turno, 41% das amostras ultrapassaram esse limite no período da tarde, enquanto
cerca de 17 % ultrapassaram o limite no período
da manhã. De 09 h a 12 h, a maior concentração
média de H2S (10 min) foi de 14,3 µg/m3, e de 15 h

A Tabela 3 a seguir mostra as frequências de ultrapassagem das concentrações de H2S (10 min)
em relação ao limite estabelecido pelo MOE.
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Tabela 3 – Percentual de ultrapassagens de Eq. H2S (10 min) na área em estudo no período de dezembro de 2018.
Percentual de ultrapassagem
(18 medições por campanha)
Manhã
1 (5%)
4 (22%)
2 (11%)
8 (44%)
3 (27%)
2 (11%)
1 (5%)

17/12/2018
19/12/2018
21/12/2018
25/12/2018
27/12/2018
29/12/2018
30/12/2018

Tarde
5 (28%)
16 (89%)
3 (27%)
9 (50%)
11 (61%)
3 (27%)
5 (28%)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Concentrações de H2S foram determinadas por
Dincer e Muezzinoglu (2007) em Çeşme, na Turquia. Os estudos foram conduzidos em duas estações de bombeamento dos sistemas de coleta de
águas, registrando valores entre 39 e 700 µg/m3,
superiores aos registrados nesta pesquisa.
Estudos conduzidos na Estônia para avaliação
das concentrações de H2S e NH3 foram realizados em fazendas de gado. Foram determinados
valores para o H2S entre 0,92 µg/m3 e 1,70 µg/
m3 (MAASIKMETS et al., 2015), os quais são próximos à faixa das concentrações mais baixas detectadas na área urbana de Fortaleza.
Halageri (2012) encontrou valores semelhantes
aos determinados nesta pesquisa em áreas no
entorno da Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE), em Louisiana, utilizando o sensor CairClip,
com valores entre 0,04 µg/m3 e 10,3 µg/m3. Os
valores encontrados também são próximos aos
encontrados na área em estudo.
Barbosa e Kan (2015), em monitoramento ao redor do Rio Belém, Curitiba, também utilizando o
sensor CairClip, relataram valores entre 11,2 µg/
m3 e 12,4 µg/m3.
Al-Shammiri (2004) avaliou a presença de substâncias odoríferas em região próxima à ETE de
Ardiyah, Kuwait, e determinou concentrações
máximas de 74 µg/m3 a cerca de 600 m de distância da ETE.
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Kim et al. (2013) avaliaram uma estação municipal de tratamento de resíduos em uma área urbana na Coreia do Sul. O monitoramento usando
medidor portátil ocorreu em 16 pontos ao redor
da estação de tratamento. Foram registradas
concentrações entre 5 e 60 µg/m3, valores semelhantes aos verificados nesta pesquisa.

4 CONCLUSÕES
As concentrações de Eq. H2S, no período do estudo estiveram sempre acima do limite de detecção de odor da substância química (0,69 µg/m3),
justificando o intenso desconforto causado pelo
odor desagradável presente na área.
As concentrações de H2S no período da manhã e
da tarde estiveram entre 1,42 µg/m3 e 41,2 µg/m3,
com concentrações médias de 3,8 µg/m3 e 7,5 µg/
m3, respectivamente. Os picos odoríferos são sempre identificados no período vespertino, ratificando esse turno como o de maior nível de emissão
de odores, com 40% das campanhas excedendo o
limite de 7 µg/m3 em 1 hora recomendado pela legislação da Nova Zelândia.
Quando comparados os resultados encontrados
no estudo ao limite de exposição do Ministério do
Meio Ambiente de Ontário no Canadá (7 µg/m3 em
10 min), observa-se que 16,6% das campanhas
no período da manhã foram superiores a esse limite, enquanto no período da tarde o valor ultrapassou os 40%.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 210-220 | Ed. Esp. Nov. 2020
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A comparação dos valores alcançados neste estudo com os limites instituídos por legislações
internacionais vigentes permite deduzir que a
população do entorno da atividade de tratamento de efluente já possui potencial risco à saúde
por exposição aos compostos odoríferos presentes na área.
A geração de odores em estações de tratamento
de efluentes está, em geral, condicionada à má
gestão das operações. Com base na literatura,
pode-se recomendar como alternativas de tratamento dos odores processos relacionados à remoção do sulfeto ainda na fase líquida e o uso de
sistemas oxidativos avançados, particularmente
os fotoquímicos.

sens-H2SCH4S-0-1000ppb-Technical-specifications.pdf. Acessado em: 25 de dez de 2018. Acesso em: 25 dez. 2018.
DINCER, F.; MUEZZINOGLU, A. Odor determination at wastewater collection systems: olfactometry versus H2S analyses. Clean:
Soil, Air, Water, v. 35, p. 565-570, 2007. https://doi.org/10.1002/
clen.200700057
FORTALEZA. Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza.
Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário. Secretaria
Municipal de Urbanismos e Meio Ambiente. Fortaleza, 2014.
HALAGERI, N. Odor Monitoring at Wastewater Treatment Plants.
64 p. Master of Science in Environmental Engineering, University
of New Orleans, 2012.
JAAKKOLA, J.J. et al. The South Karelia Air Pollution Study: the
effects of malodorous sulfur compounds from pulp mills on respiratory and other symptoms. American Review of Respiratory
Diseases, v. 142, p. 1344-1350, 1990. https://doi.org/10.1006/
enrs.1994.1051
KILBURN, K.H.; WARSHAW, R.H. Hydrogen sulfide and reduced-sulfur gases adversely affect neurophysiological functions.

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

Toxicology and Industrial Health, v. 11, n. 2, p. 185- 197, 1995.
https://doi.org/10.1177/074823379501100206
KIM, K.H. et al. Diagnostic analysis of offensive odorants in a large
municipal waste treatment plant in an urban area. International
Journal of Environmental Science and Technology, v. 10, p. 261-

6 REFERÊNCIAS

274, 2013. https://doi.org/10.1007/s13762-012-0134-7

AATAMILA, M. et al. Odour annoyance and physical symptoms

KOPLITZ, S.N. et al. Burden of disease from rising coal-fired power

among residents living near waste treatment centers. Envi-

plant emissions in Southeast Asia. Environmental Science & Te-

ronmental Research, v.111, p.164–170, 2011. https://doi.or-

chnology, v. 51, p. 1467 – 1476, 2017. https://doi.org/10.1021/

g/10.1016/j.envres.2010.11.008

acs.est.6b03731

AL-SHAMMIRI, M. Hydrogen sulfide emission from the Ardiyah

LA ROVERE, E.L. et al. Manual de auditoria ambiental de esta-

sewage treatment plant in Kuwait. Desalination, v. 170, p. 1-13,
2004. https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.01.003
ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological profile for methyl mercaptan. Public Health Science,
Department of Health and Human Services, Atlanta, 2002.
BARBOSA, I.A.A.; KAN, A. Avaliação dos impactos dos gases sulfídrico e metil mercaptana emitidos pelo Rio Belém em Curitiba-PR. Administração de Empresas em Revistas, v. 14, n.15, 2015.
http://dx.doi.org/10.21902/AdminRev.2316-7548.v1i10.1279
BENTZEN, G. et al. Controlled dosing of nitrate for prevention of
H2S in a sewer network and the effects on the subsequent treatment process. Water Science and Technology, v.31, p.293-302,
1995. https://doi.org/10.1016/0273-1223(95)00346-O
BRANCHER, M. et al. A review of odor impact criteria in selected
countries around the world. Chemosphere, v.168, p. 1531 – 1570,
2017. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.11.160

ções de tratamento de esgotos. Rio de Janeiro: Qualitymark,
2002, 151 p.
LIMA, J. R. Avaliação da poluição atmosférica na área do distrito
industrial de Maracanaú, Ceará, Brasil, nos anos de 2015-2016.
109 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental),
Instituto Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.
MAASIKMETS, M. et al. Measurement and analysis of ammonia,
hydrogen sulphide and odour emissions from the cattle farming in
Estonia. Biosystems Engineering, v. 139, p. 48 – 59, 2015. https://
doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2015.08.002
MAINIER, F. B.; VIOLA, E. D. M. O sulfeto de hidrogênio (H2S) e o
meio ambiente. In: Simpósio de Excelência Brasileiro de Banco de
Dados, 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFF, 2005, p.
612 – 618.
MARQUES, L.C. Modelagem matemática da dispersão de poluentes atmosféricos em indústria siderúrgica no Ceará. 85 p.

CAIRPOL. Technical datasheet Cairsens H2S/CH4S. Disponível

Dissertação (Mestrado em Saneamento Ambiental), Universidade

em:

Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

http://cairpol.com/wp-content/uploads/2017/05/Cair-

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 210-220 | Ed. Esp. Nov. 2020

219

Oliveira HFS, Café MAS, Lima JR, Serra DS, Cavalcante FSA, Araújo RS

METCALF; EDDY. Wastewater engineering: treatment, disposal,
reuse. Metcalf e Eddy, Inc., 4 ed., 2004, 1819p.

ferencias-2/siam-estado-de-ceara/consulta-de-dados.html.
Acesso em: 15 dez. 2018.

MOE – ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT. Ontario’s Ambient Air Quality Criteria: Standards Development Branch Ontario Ministry of the Environment. 2012. Disponível em: http://
www.airqualityontario.com/downloads/AmbientAirQualityCriteria.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018.

TORRE, R.M.; FERNÁNDEZ, R.L.; PÉREZ, J.M.E. Caracterización y
Gestión de Olores en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. Gráficas Germinal S.C.L., 2010,173 p.

PALMIOTTO, M. et al. Influence of a municipal solid waste landfill
in the surrounding environment: Toxicological risk and odor nuisance effects. Environment International, v. 68, p. 16-24, 2014.
https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.03.004
SANTANA, E. et al. Padrões de qualidade do ar Experiência comparada Brasil, EUA e União Europeia. São Paulo: Instituto de
Energia e Meio Ambiente, 2012, 41p.
SEMACE. Consulta de Dados. Secretaria de Meio Ambiente do
Ceará. 2018. Disponível em: https://www.troposfera.es/br/re-

220

VORMITTAG, E. M. P. A et al. Monitoramento da qualidade do ar
no Brasil. São Paulo: Instituto Saúde e Sustentabilidade. Instituto Saúde e Sustentabilidade, 2014, 100 p.
WHO - World Health Organization. Reducing Global Health Risks
through Mitigation of Short-lived Climate Pollutants. Scoping
Report for Policymakers. Geneva, 2015. Disponível em: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/189524/1/9789241565080_
eng.pdf. Acesso em: 15 dez. 2018.
ZHANG, B. et al. Sensitive H2S gas sensors employing colloidal zinc
oxide quantum dots. Sensors and Actuators B: Chemical. v. 249,
p. 558-563, 2017. https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.03.098

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 210-220 | Ed. Esp. Nov. 2020

ARTIGO ORIGINAL

Avaliação de desempenho do reator UASB
no tratamento do efluente da Universidade
Federal de Sergipe
Evaluation of performance of the UASB reactor in the treatment
of the effluent of Federal University of Sergipe
Lucio Vinícius Aragão Santos1 | Sérgio Souza Oliveira2 | Arnon Sillas Novais Souza1 |
Denise Conceição de Gois Santos Michelan1*
ORCID ID
Santos LVA
Oliveira SS

https://orcid.org/0000-0002-6487-1134
https://orcid.org/0000-0002-7241-8073

Data de entrada:
01/07/2019
Data de aprovação:
29/10/2019

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2020.092

https://orcid.org/0000-0003-0600-2990
Souza ASN
Michelan DCGS
https://orcid.org/0000-0003-0091-8826

Resumo
O estudo se baseou na avaliação do reator UASB, da ETE da Universidade Federal de Sergipe, qualitativa e
quantitativamente, condições operacionais e eficiência. O monitoramento ocorreu em 10 campanhas, com
base em DQO, sólidos (totais, suspensos e sedimentáveis), nitrogênio, fósforo, pH e temperatura. Como resultados observou-se que o pH e a temperatura variaram de acordo com o indicado para digestão anaeróbia.
Com relação à remoção de matéria orgânica expressa em DQO e sólidos observaram-se valores abaixo do
esperado, em torno de 25,4% e 10%, respectivamente, atrelados tanto à descontinuidade na alimentação do
reator como ao processo ineficiente de inoculação de lodo ativo no início da operação do sistema. A eficiência observada de remoção de nutrientes foi baixa e o tempo de detenção de 60 h. Com isso, conclui-se que a
operação não ocorre de forma adequada.
Palavras-chave: Saneamento. Digestão anaeróbia. Águas residuais.
Abstract
The study was based on UASB reactor assessment of ETE at the Federal University of Sergipe, qualitatively and
quantitatively, operating conditions and efficiency. The monitoring occurred in 10 campaigns, based on COD, solids
(total, suspended and sedimentary), nitrogen, phosphorus, pH, and temperature. The results showed that pH and
temperature varied according to the indicated for anaerobic digestion. Regarding the removal of organic matter
expressed in COD and solid values, it was below the expected, around 25.4% and 10%, respectively, raised both
the discontinuity in the reactor's power, as the inefficient process of sludge inoculum active in the beginning of the
operation of the system. The observed nutrient removal efficiency was low and the time of arrest of 60 h with this it
is concluded that the operation does not occur properly.
Keywords: Sanitation. Anaerobic digestion. Residual waters.
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1 INTRODUÇÃO
O saneamento básico apresenta-se como peça
fundamental para a interrupção do ciclo da pobreza, reduzindo a proliferação de doenças, a
desnutrição e a perda da população economicamente produtiva direta e indiretamente, além
de promover o desenvolvimento sustentável por
meio de políticas conscientes e da manutenção
dos recursos naturais (WWAP, 2017).
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), até 2017 menos
de 61% das cidades brasileiras possuíam coleta
de esgoto. E, desses 61% de esgotos coletados,
somente 46% possuíam tratamento, o que se
mostra uma situação bastante crítica, considerada um problema de saúde pública (SNIS, 2019).
O estado de Sergipe possui uma realidade ainda
mais alarmante em relação à média do país, com
cobertura de 32% de esgoto (ANA, 2017).
Uma das ferramentas fundamentais do saneamento na prevenção da saúde e na proteção
dos recursos hídricos é o tratamento de esgoto,
uma vez que o efluente sendo lançado in natura nos corpos d’água pode ocasionar problemas
à qualidade da água e seu tratamento resultará
em serviço de abastecimento seguro para população, na manutenção do bioma aquático e no
equilíbrio geral do meio (NUVOLARI et al., 2011).
Devido a esse cenário, foi necessário buscar opções que viabilizassem o tratamento das expressivas taxas de efluentes que passaram a ser geradas. Dentre as diversas formas de tratamento
existentes, o reator de Fluxo Ascendente de Manta
de Lodo (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB)
apresenta-se como alternativa, principalmente em países de clima tropical e que estão em
processo de desenvolvimento, como o Brasil
(JORDÃO; PÊSSOA, 2014).
Esses sistemas devem ser operados com elevados
tempos de retenção de sólidos (TRS) e baixíssimos
tempos de detenção hidráulica (TDH) a fim de
222

conferir aos mesmos potencial para a sua aplicabilidade no tratamento de efluentes de baixa concentração. Esse parâmetro geralmente varia entre
4 e 10 horas, a depender da temperatura utilizada
no tratamento do esgoto doméstico (CAMPOS,
1999). Além disso, as principais vantagens são
baixo consumo energético, baixo custo com operação, baixo requisito de área, além da reduzida
produção de lodo e geração de biogás (CHERNICHARO et al., 2015; VON SPERLING, 2014).
Entretanto, o curto tempo de detenção do
efluente no reator pode prejudicar o funcionamento do sistema em relação aos aspectos: perda excessiva de biomassa, redução do tempo de
residência celular (idade do lodo) e possibilidade
de falha do sistema. Além disso, a remoção de
patógenos e nutrientes é somente parcial. Por
isso uma unidade de pós-tratamento é requerida, principalmente se houver o propósito de reúso desse efluente (CHONG et al., 2012).
O projeto de reatores UASB é simples e não requer a
instalação de qualquer dispositivo ou meio de vedação para fixação e retenção de biomassa (JORDÃO;
PESSÔA, 2014). O dispositivo de separação trifásica
(sólido-líquido-gás) presente no interior do reator,
além de garantir o retorno da biomassa (lodo) que
se desprendeu e afluiu junto com a massa líquida,
proporciona ao sistema alta capacidade de retenção
de grandes quantidades de biomassa, de elevada
atividade, fazendo com que a estabilização do lodo
ocorra no próprio reator (CAMPOS, 1999).
É notório que as universidades, atualmente, podem ser comparadas com pequenos núcleos urbanos e contribuem por meio de diversas atividades para a geração de efluentes. Dessa forma,
diversos Campi passaram a investir em infraestrutura básica, como, por exemplo, sistemas de coleta de esgoto aliados a estações de tratamento
de efluentes, a fim de direcionar e tratar o passivo
doméstico gerado por esses centros (TAUCHEN;
BRANDLI, 2006; HELLER; NASCIMENTO, 2005).
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Em virtude disso, a Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em operação desde 2015, composta
de tratamento biológico anaeróbio do tipo UASB,
compreende o tratamento secundário da estação.
Assim, o presente trabalho buscou avaliar qualitativa e quantitativamente o esgoto afluente e
efluente ao reator UASB da UFS, a fim de conhecer as condições operacionais do sistema e consequentemente determinar a eficiência do reator
por meio de monitoramento de parâmetros químicos, físicos e operacionais.

2 METODOLOGIA
2.1 Caracterização da Área de Estudo
A área de estudo, como pode ser visualizado na
Fig. 1, situa-se na Cidade Universitária “Prof. José

Aloísio de Campos”, localizada na Avenida Marechal Rondon, s/n - Bairro Jardim Rosa Elze, São
Cristóvão, Sergipe. Inicialmente, o tratamento
de efluente da Universidade Federal de Sergipe
era realizado por lagoas de estabilização. Porém,
em novembro de 2011, foi dado início, no Projeto Executivo, a um novo sistema de esgotamento sanitário, com tratamento e disposição das
águas residuárias de todo o Campus. Assim, em
junho de 2015, a Estação de Tratamento da UFS
foi concluída. Essa unidade é composta por tratamento preliminar, composto por: gradeamento
e desarenação. O efluente, após passar pelo tratamento preliminar, é direcionado para uma Calha Parshall de 3” de largura de garganta, onde
ocorre a medição da vazão afluente. Em seguida
o esgoto é encaminhado a uma estação elevatória, na qual ficam acomodadas duas bombas de
recalque com operação alternada.

Reservatório de acúmulo

Leito de secagem

Tanque de contato
Tanque de operação

DAFA

Tratamento
preliminar

Figura 1 – Disposição da Estação de Tratamento de Efluente da Universidade Federal de Sergipe (Composto por
Tratamento Preliminar, Reator UASB ou DAFA, Lodo Ativado ou tanque de operação, Tanque de Contato, Reservatório
de Acúmulo e Leito de Secagem)
Fonte: Adaptado de Menezes (2016)
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O efluente segue para as etapas de tratamento
biológico anaeróbio e aeróbio, respectivamente,
composta por Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente seguido de Lodo Ativado. Essa configuração deve ser avaliada com bastante atenção, já
que apresenta boa remoção de matéria orgânica,
sólidos em suspensão e amônia, porém praticamente não apresenta eficiência significativa na
remoção dos nutrientes (CHERNICHARO, 2006).
O reator anaeróbio da estação de tratamento da
UFS possui as seguintes dimensões de projeto:
10m de comprimento, 10m de largura e 5,1m
de altura útil, resultando em um volume útil de
510 m³. Para construção dessa etapa foi utilizado concreto armado, com revestimento interno à
base de policloreto de vinila (PVC) para proteção
anticorrosiva, principalmente das paredes e lajes
que ficam em contato com o líquido. O processo
de digestão anaeróbia ocorre no fundo do reator com a formação e manutenção da manta de
lodo, onde microrganismos anaeróbios transformam a matéria orgânica carbonácea do afluente
em produtos estabilizados. O gás metano que é
gerado no processo é direcionado por um defletor a um coletor de gás que em seguida o direciona para um queimador de gás, localizado no
fundo da estação.
Já a etapa aeróbia possui um reator com volume
útil de 559,80 m³, no qual microrganismos aeróbios espalhados ao longo do reator utilizam oxigênio proveniente de dois aeradores superficiais de
7,46 kW a fim de realizar a degradação da matéria
orgânica proveniente do processo anaeróbio.
Por fim, o efluente é direcionado para a etapa de
desinfecção, representada por um tanque de contato, dotado de chicanas de forma a garantir o
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tempo de contato de 30 minutos. A neutralização
dos microrganismos patogênicos ocorre por meio
da adição do hipoclorito de sódio ativo a 12%.
Após a desinfecção, o efluente é enviado ao reservatório de acúmulo e então direcionado ao rio Poxim (Sergipe). O efluente deve possuir parâmetros
de acordo com as exigências feitas pela legislação
Conama 430 (BRASIL, 2011). A ETE conta com
nove leitos de secagem, para onde são direcionados os volumes de lodo excedente, proveniente
dos reatores anaeróbio e aeróbio. Após a secagem, o lodo é estabilizado, coletado e direcionado
para Estação de Recuperação de Qualidade (ERQ)
Norte, localizada no município de Nossa Senhora
do Socorro, Sergipe e operada pela Companhia de
Saneamento do Estado de Sergipe (DESO).

2.2 Período de Monitoramento e análises
físico-químicas
As coletas das amostras foram realizadas à
montante e a jusante do reator UASB (afluente
e efluente, respectivamente), durante o período
da manhã entre os meses de maio/2018 a julho/2018, perfazendo 10 campanhas.
As análises utilizadas para a avaliação da eficiência do reator UASB foram: demanda química
de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST), suspensos
(SS) e sedimentáveis (SSED), temperatura e pH,
nitrogênio total e fósforo total. Essas análises foram processadas em duplicatas e a maioria dos
procedimentos executados seguiu a metodologia proposta pelo APHA (2012) ou referência indicada pelo equipamento utilizado na análise. As
análises desenvolvidas estão citadas na Tabela 1,
bem como os métodos analíticos.
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Tabela 1 – Análises realizadas e método utilizado em cada ponto
Parâmetro/Análise
Potencial Hidrogeniônico
Sólidos Totais
Sólidos Suspensos
Sólidos Sedimentáveis
Demanda Química Oxigênio
Nitrogênio Total
Fósforo Total
Temperatura
1

Abreviação
pH
ST
SS
SD
DQO
NT
FT
T

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition

2.3 Critérios Operacionais
De posse dos dados quantitativos e qualitativos,
foi possível determinar as condições operacionais do reator UASB. Os parâmetros analisados
foram: carga hidráulica volumétrica (CHV), tempo de detenção hidráulica (TDH) e velocidade
ascensional do fluxo (V). Esses parâmetros foram
avaliados a partir do Programa de Pesquisas em
Saneamento Básico - Prosab (CAMPOS, 1999).
Para o cálculo da CHV, que é o volume diário afluente ingressante ao reator por unidade
de volume, foi utilizado o valor de vazão média
afluente ao reator em m³.dia-¹. A CHV foi avaliada
nas condições do sistema conforme a Eq. 1.

CHV =

!
"

Método/Modelo
Químis Q400 A
SMEWW1 2540 B
SMEWW1 2540 D
SMEWW1 2540 F
SMEWW1 5220 C
SMEWW1 4500-Norg B
SMEWW1 4500-P D
Termômetro L.228/07

(m³/m³.d)(1)

onde: Q = vazão (m³/d);
V = volume total do reator (m³).

Com relação ao TDH, este foi obtido como sendo o inverso da carga hidráulica volumétrica
(Eq. 2).

TDH =

!

"#$

!

h((2)
= HDT
()h)
$#"

A velocidade ascensional do fluxo pode ser determinada com base na Equação da Continuidade (Eq. 3).

v=

!
"

!

(3)
()m.h⁻¹)
h(
= HDT

$#"

onde: Q = vazão (m³h-1);
A = área da seção transversal do reator (m²).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados analíticos do esgoto afluente estão
dispostos na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores das variáveis obtidos nas análises de esgoto bruto
Parâmetros
DQO (mg.L-¹)
ST(mg.L-¹)
SS (mg.L-¹)
SSED (mL.L-¹)
pH
T(°C)
N (mg.L-¹)
P(mg.L-¹)

Entrada do reator UASB
Média
144,90
393,60
60,57
1,09
7,24
28,2
59,65
2,88
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Desvio Padrão
33,95
51,71
30,25
0,83
0,25
0,9
20,49
1,78

Variância
1152,54
2674,27
915,08
0,68
0,06
0,8
419,99
3,18
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Com base na Tabela 2, pode-se verificar que a carga orgânica afluente ao reator se apresenta abaixo
da faixa de valores típicos de concentração de DQO
no esgoto bruto, que é 250 a 1000 mg.L-¹
(METCALF, EDDY, 2015; VON SPERLING, 2014; JORDÃO; PESSÔA, 2014; LEME, 2014). O menor valor de
DQO afluente foi de 86,89 mg.L-¹, período da campanha que coincide com o recesso acadêmico no
Campus, em virtude das festas juninas.
As concentrações de sólidos totais variaram entre
286,17 a 487,03 mg.L-¹, já os sólidos suspensos
variaram entre 28,84 e 109,17 mg.L-¹, enquanto os sólidos sedimentáveis variaram de 0,33 a
3,12 mL.L-¹. A literatura sugere faixa de concentração de 700 a 1350 mg.L-¹ para os sólidos totais,
de 200 a 450 mg.L-¹ para os sólidos suspensos e
de 10 a 20 mL.L-¹ para os sólidos sedimentáveis
(BRASIL, 2015). As baixas concentrações observadas tanto para DQO como para sólidos foram
possivelmente influenciadas pela contribuição
de águas pluviais, infiltrações de água do lençol
freático na rede através de poços de visita, uma
vez que a campanha foi realizada entre os meses
de maio e julho, o que corresponde ao período
chuvoso para essa região (SILVA, 2001).
Em função do pH e da temperatura, de acordo
com Campos (1999) os valores desses parâmetros no esgoto bruto variaram dentro da faixa
sugerida pela literatura, sendo estas de 6,8 a 8,0
para o pH e de 25 a 35°C para a temperatura. O
valor da mediana para o pH foi de 7,19, e para a
temperatura obteve-se média de 28,2°C.
Já em termos de nitrogênio e fósforo, percebeuse que esses parâmetros variaram entre 32,88 e
87,78 mg.L-¹ e de 0,48 a 5,60 mg.L-¹, respectivamente. Enquanto a literatura apresenta valores
típicos de concentração de nitrogênio entre 35
e 60 mg.L-¹, o fósforo varia entre 5 e 20 mg.L-¹.
Vale ressaltar que a média para os valores de
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nitrogênio encontrados no esgoto bruto foi
de 59,65 mg.L-¹, enquanto para o fósforo foi de
2,89 mg.L-¹. Dessa forma percebe-se que os valores de nutrientes também estiveram dentro
ou próximo das faixas indicadas pela literatura
(METCALF, EDDY, 2014; VON SPERLING, 2014;
JORDÃO; PESSÔA, 2014; LEME, 2014).
Em observação ao Manual de operação da ETE,
onde cita que o campus possui contribuição de
aproximadamente 25.000 pessoas, percebe-se
que os problemas supracitados podem estar associados às características físico-químicas do
esgoto bruto por apresentarem-se muito abaixo
do que é citado na literatura para os parâmetros
avaliados nesse trabalho. Quando se observam
as características do efluente do campus do
Morro do Cruzeiro, um dos três campi da Universidade de Ouro Preto, o qual possui contribuição
em torno de 6.000 pessoas, o que corresponde
a apenas 24% da população do campus de São
Cristóvão, percebe-se que, apesar de possuir
contribuição menor, os valores observados do
esgoto bruto do campus mineiro, quando comparados aos mesmos parâmetros analisados
neste trabalho, foram superiores. Valores de DQO
no esgoto bruto do campus do Morro do Cruzeiro, por exemplo, apresentou valor médio de 403
mg.L-¹ (BERTOLINO, 2007); já no efluente da UFS
foi observado um valor médio de 144 mg.L-¹.
Como pode ser visto na Tabela 3, para ratificar
essa informação, foram observadas características de efluentes brutos em trabalhos realizados
em outras universidades no Brasil. Os valores
médios observados foram 666 mg.L-¹ no Campus
do Pici da Universidade Federal do Ceará (PEIXOTO, 2008), 388 mg.L-¹ no Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (VERSIANI, 2005) e
566 mg.L-¹ no Campus I da Universidade de São
Paulo (PASSIG, 2005).
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Tabela 3 – Valores média de DQO de esgotos brutos
em diferentes campi universitários
Localização
UFS/SE
UFRJ/RJ
MORRO DO CRUZEIRO/MG
USP/SP
UFC/CE

Efluentes brutos em
diferentes campus
Média de DQO total (mg.L-¹)
144
388
403
566
666

198,81 mg.L-¹. Percebe-se que não houve variação acentuada, porém quando comparados com
os dados de entrada do reator evidenciou-se que
a eficiência média do sistema foi de 25,4% em
termos de remoção de DQO.
Em relação aos sólidos totais, o sistema apresentou na saída do reator valores mínimos de
316,63 mg.L-¹ e máximos de 509,38 mg.L-¹. A

Na Tabela 4 estão dispostos os dados das variáveis obtidos na saída do reator. Em análise à Tabela 4, observou-se que o reator em termos de
DQO apresentou valor médio de 115,10 mg.L-¹ e
desvio padrão de 50,42 mg.L-¹. Além disso, observou-se para esse parâmetro na saída do reator valor mínimo de 39,78 mg.L-¹ e máximo de

média observada para esse parâmetro foi de
377,90 mg.L-¹ e desvio padrão de 63,34 mg.L-¹. Assim como a DQO, esse parâmetro apresentou variação relativamente baixa, no entanto a eficiência
média do sistema na remoção dos ST foi de apenas,
9,67%, semelhante à eficiência obtida por Araújo e
Freitas (2014), que foi de 6%.

Tabela 4 – Valores das variáveis obtidos nas análises de saída do reator
Parâmetros
DQO (mg.L-¹)
ST(mg.L-¹)
SS (mg.L-¹)
SSED (mL.L-¹)
pH
T(°C)
N (mg.L-¹)
P(mg.L-¹)

Saída do reator UASB
Média
115,10
377,90
16,07
0,14
7,74
27,8
59,92
2,65

Os resultados observados tanto para DQO como
para ST indicam que de fato existem problemas
relevantes no reator UASB, como pode ser observado no item 3.1.
Para o SS verificou-se valores que variaram entre 4,67 mg.L-¹ e 27,67 mg.L-¹, sendo que a
média observada para esse parâmetro foi de
16,07 mg.L-¹ e desvio padrão de 7,32 mg.L-¹. Em
termos de eficiência quando comparados aos
dados de entrada do reator, o sistema apresentou
para esse parâmetro valores em torno de 68,27%,
semelhantes aos resultados encontrados por Von
Sperling e Oliveira (2009), onde o sistema de traRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 221-234 | Ed. Esp. Nov. 2020

Desvio Padrão
50,42
63,34
7,32
0,07
0,21
1,0
18,02
1,24

Variância
2542,10
4011,43
53,65
0,00
0,042
1,0
324,88
1,53

tamento composto por reator UASB apresentou
capacidade de remoção de 67% de SS.
Os valores de pH e temperatura variaram dentro
da faixa sugerida pela literatura para sistemas
anaeróbios, com pH variando de 7,39 a 8,06; a
temperatura variou entre 26,0°C a 29,3°C.
Em relação ao nitrogênio, percebe-se que
esse parâmetro apresentou valor mínimo de
37,17 mg.L-¹ e máximo de 87,63 mg.L-¹, sendo que a média e o desvio padrão foram de
59,92 mg.L-¹ e 18,02 mg.L-¹, respectivamente. Já
o fósforo apresentou valores que variaram entre
0,58 mg.L-¹ a 4,24 mg.L-¹; a média e o desvio pa227
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drão foram 2,65 mg.L-¹ e 1,24 mg.L-¹, respectivamente. Dessa forma, percebe-se que esses parâmetros não tiveram variação significativa ao longo
da campanha. No entanto, o reator UASB em questão apresenta baixa eficiência na remoção desses
parâmetros, como pode ser visto no item 3.3.

Na Tabela 5 estão dispostos os intervalos de concentração de efluentes e eficiências típicas de
remoção, considerando sistemas devidamente
projetados e operados. Também podem ser observados os valores de média e eficiência para a
ETE UFS.

Tabela 5 – Faixa e eficiências exigidas pela Lei Conama 430/2011 e valores observados na ETE UFS
Etapa do Tratamento

Faixas de Eficiências

Saída do Reator UASB

Faixa Típica
Eficiência Típica (%)
Média Observada
Eficiência Observada(%)

Parâmetros
DQO (mg.L-¹)
180 a 270
55 a 70
115,1
25,4

NT (mg.L-¹)
>20
<60
59,92
2,91

PT (mg.L-¹)
>4
<35
2,65
14,71

Fonte: Adaptado de Chernicharo (2006)

3.1 Remoção de Matéria Orgânica
Com base nos dados de DQO da Tabela 4, determinou-se a eficiência de remoção da matéria orgânica. Pode-se então perceber a baixa eficiência do reator. A mediana referente ao efluente
do reator UASB apresentou 23,59% de eficiência
na remoção de DQO. Já a média e o desvio padrão observados para DQO foram de 25,40% e
25,14%, respectivamente, valores estes fora da
faixa citada pela literatura para o reator UASB,
que é de 55 - 70% (CHERNICHARO, 2007).
Esse fato pode ser atribuído tanto à descontinuidade de alimentação do reator UASB como ao
processo ineficiente de inoculação de lodo ativo
no início da operação do sistema, uma vez que,
para que se tenha elevada atividade microbiológica na remoção da matéria orgânica, é necessária a retenção de significativa quantidade de
biomassa ativa agindo no processo.
Quando observados os trabalhos de Chaves et
al. (2018), Facin et al. (2018) e Dias et al. (2015),
percebe-se que a eficiência do reator operado pela UFS, de fato, encontra-se distante dos
valores ótimos apresentados na Tabela 5. Esses autores avaliaram reatores UASB em suas
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respectivas regiões e observaram valores de
eficiência de remoção de matéria orgânica em
termos de DBO ou DQO de 77%, 75% e 59,5%,
respectivamente.
No que se refere à fração de sólidos suspensos
e sedimentáveis, o reator se mostrou eficiente.
No entanto, para os sólidos totais, o reator mostrou baixa eficiência durante toda a campanha.
Os valores de média e desvio padrão foram de
9,67 mg.L-¹ e 11,33 mg.L-¹, respectivamente. Esses valores mostram que poderia haver perda de
sólidos junto com o efluente. No entanto, o que
foi percebido, de fato, foi que a não alimentação
do reator de forma contínua pode ser crucial para
a não formação da manta de lodo e, consequentemente, a baixa concentração de sólidos no sistema, uma vez que os sistemas anaeróbios são
sensíveis a variações de vazão afluente.
Sendo assim, a descontinuidade pode estar sendo influenciada tanto pela falta de algum dispositivo ou sistema para regularização da vazão a
montante do reator (uma vez que o sistema possui períodos de pouca ou nenhuma geração de
esgoto, como noite, finais de semana e feriado)
como pela falta de regularidade operacional na
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 221-234 | Ed. Esp. Nov. 2020
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limpeza das etapas de pré-tratamento, influenciando de forma negativa a eficiência do sistema.
Na Fig. 2 é apresentado o diagrama de extremos para a remoção de DQO e sólidos no reator
UASB da estação de tratamento da Universidade Federal de Sergipe. Para nenhum dos parâmetros citados na Fig. 2 foram apresentados
outliers. Para a DQO e ST, o limite superior es-

teve mais distante da mediana, enquanto para
SS e SSED esse limite superior apresentou-se
mais próximo da mediana. Essa mediana esteve
mais próxima do terceiro quartil (75% dos dados) para os parâmetros DQO e SS, enquanto
para os ST e SSED a mediana esteve próxima do
primeiro quartil, ou seja, mais próxima dos 25%
dos dados para esses parâmetros.

100

Remoção de MO (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

DQO

ST
SS
Parâmetros Analisados

SSED

Figura 2 – Diagrama de Extremos de remoção de matéria orgânica (%)

3.2 Temperatura e pH
O controle desses parâmetros tem papel fundamental devido à efetiva influência no crescimento dos microrganismos no interior do reator. As
Fig.s 3 e 4 apresentam gráficos de linha com os
valores para temperatura e pH, respectivamente,
tanto afluente como efluente ao reator UASB.
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A partir da Fig. 3 pode ser verificado que a temperatura varia entre 27 e 30°C, sendo que a média observada para esse parâmetro é de 28,2 °C
para o afluente e 27,8°C para o efluente. Essa
configuração se mostrou dentro do esperado de
acordo com Metcalf e Eddy (2015), os quais citam
que a temperatura ótima para as atividades bacterianas é na faixa de 25 a 35°C.
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Figura 3 – Valores de temperatura no afluente e efluente do reator UASB

Já os valores de pH apresentaram variação entre 6,8 e 8,2, como visto na Fig. 4, sendo assim
apresentam-se de acordo com o que é citado por
Chernicharo (2007), na qual as bactérias metanogênicas têm crescimento ótimo na faixa de
pH entre 6,6 e 7,4, embora possa-se conseguir

estabilidade na formação de metano numa faixa
mais ampla de pH, entre 6,0 e 8,0. Valores de pH
abaixo de 6,0 e acima de 8,3 devem ser evitados.
O pH ótimo depende do tipo de microrganismos
envolvidos no processo de digestão, como também do tipo de substrato.
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Figura 4 – Valores de pH no afluente e efluente do reator UASB
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3.3 Remoção de Nutrientes
A quantidade requerida de cada nutriente é variável, o que não o torna menos importante. Se
o nutriente em questão não atingir essa quantidade requerida, pode limitar o crescimento da
massa microbiana. No entanto, se o nutriente
exceder essa quantidade, pode assumir características tóxicas e inibir o crescimento da massa
microbiana. O nitrogênio (N) e o fósforo (P) são
os nutrientes essenciais para todos os processos
biológicos. A quantidade de N e P, em relação à
matéria orgânica presente, depende da eficiência dos microrganismos em obter energia para
síntese, a partir das reações bioquímicas de oxidação do substrato orgânico. A baixa velocidade
de crescimento dos microrganismos anaeróbios,
comparados aos aeróbios, resulta em menor requerimento nutricional (BERTOLINO, 2007).
A Fig. 5 apresenta a remoção de nutrientes no
reator UASB da ETE/UFS. Por meio da Fig. 5, percebeu-se que a média e o desvio padrão observados para o nitrogênio foram de 2,91% e 3,11%,
respectivamente. Já para o fósforo pôde-se observar valores de 14,7% para média e 10,36%
para o desvio padrão. Segundo Chernicharo
(2007), os reatores UASB possuem entre suas
desvantagens a insatisfatória remoção de nitrogênio e fósforo. Logo, por meio da observação da
Fig. 5 pode-se notar a baixa eficiência do reator
UASB em termos de remoção desses parâmetros.
Outra assertiva que deve ser levada em consideração se refere ao fato de que a relação de nutrientes provenientes das águas residuárias tem
grande importância em diversos fatores dentro
do reator. O nitrogênio e o fósforo (macronutrientes) são necessários para manter a estabilidade e alta performance da digestão anaeróbia
e, por consequência, altas taxas de produção de
metano (WEILAND, 2010 Apud GABARDO, 2016).

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 227 / pp 221-234 | Ed. Esp. Nov. 2020

Por meio da observação da Fig. 5 pode-se notar que para o nitrogênio o limite superior esteve mais distante da mediana, enquanto para o
fósforo esse limite superior apresentou-se mais
próximo da mediana. Vale ressaltar que para nenhum dos parâmetros avaliados na Fig. 5 observou-se a presença de outliers, sendo que a mediana para o fósforo foi cerca de dezessete vezes
maior do que a mediana do nitrogênio.
Os valores registrados para as medianas do fósforo e nitrogênio foram de 17,36% e 1,54 %,
respectivamente. Foi observado também que a
mediana para o fósforo esteve mais próxima ao
terceiro quartil (75% dos dados), enquanto para
nitrogênio a mediana esteve próxima ao primeiro
quartil, ou seja, mais próxima dos 25% dos dados
para esses parâmetros.
Sendo assim, a descontinuidade na alimentação
do reator, como já foi citado anteriormente, pode
estar afetando diretamente a produção de biogás, pois, uma vez que se tem pouco substrato,
tem-se poucos nutrientes e, consequentemente,
baixa performance do reator, fato observado no
reator UASB em estudo.
Os trabalhos de Chaves et al. (2018) e Facin et
al. (2018), que abordam eficiência de reator para
remoção de nitrogênio e fósforo total, foram
comparados com os dados do reator operado
pela UFS, do qual percebeu-se que os dados do
atual estudo não se aproximam dos valores ótimos apresentados pelos autores supracitados,
tampouco com os valores observados na Tabela 5. Chaves et al. (2018) observaram valores
de eficiência de remoção de nutrientes em termos de nitrogênio total e fósforo total de 26% e
36%, respectivamente, enquanto para Facin et
al. (2018) os dados de remoção foram de 29% e
52%, respectivamente.
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Figura 5 – Diagrama de Extremos de remoção de nutrientes

3.4 Critérios de Projeto
Para determinar a CHV, considerou-se a vazão
média afluente ao reator de 183,17 m³.dia-¹ e
o volume do reator de acordo com o projeto de
457,03 m³, obtendo-se assim 0,4 m³.m-³.d-¹. Estudos experimentais demonstraram que a CHV não
deve ultrapassar o valor 5,0 m³/m³.d, o que equivale ao TDH mínimo de 4,8 horas para temperatura superiores a 26°C (CHERNICHARO, 2007).
Com relação ao TDH, obteve-se 2,5 dias, o que
equivale a 60 h. Logo, percebe-se que este parâmetro se apresenta em demasiado desacordo
com o sugerido pela literatura, uma vez que o
projeto do reator em questão apresenta-se superdimensionado.
Por fim, em relação à velocidade ascensional,
Chernicharo (2007) recomenda 0,5 - 0,7 m.h-¹,
pois quando o fluxo ascendente é significativo
pode provocar o arraste excessivo de partículas do lodo, levando à diminuição da eficiência
do sistema. A velocidade superficial máxima no
reator depende do tipo de lodo presente e das
cargas aplicadas. Foi utilizado o valor de vazão
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média afluente ao reator de 7,63 m³.h-¹. Além
disso, a área da seção transversal de acordo
com o projeto é de 100 m², o que resultou em
0,076 m.h-¹, sendo esta muito abaixo do recomendado pela literatura. Tal fato relaciona-se
com as baixas vazões observadas do afluente assim como à descontinuidade na alimentação do
reator citada anteriormente.

4 CONCLUSÃO
O presente trabalho possibilitou avaliar os aspectos técnicos e operacionais do sistema UASB.
Por se tratar de um sistema recente e com um defasado histórico de dados qualitativos do efluente, a realização dos ensaios físico-químicos,
complementados pelas visitas à ETE e entrevista com os operadores, permitiram-nos fazer um
diagnóstico apurado do sistema.
Observou-se que o reator do Campus de São
Cristóvão apresentou baixa eficiência na remoção de matéria orgânica e nutrientes, cerca de
25,4% e 3%, respectivamente. Os resultados
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obtidos no presente estudo demonstram que a
realidade operacional atual do sistema pode ser
atribuída tanto à descontinuidade de alimentação do reator UASB como ao processo ineficiente
de inoculação de lodo ativo no início da operação do sistema, uma vez que, para que se tenha
elevada atividade microbiológica na remoção da
matéria orgânica e nutriente é necessária a retenção de significativas quantidades de biomassa ativa agindo no processo.
Além disso, os parâmetros operacionais CHV,
TDH e velocidade ascensional demonstraram
que as condições atuais do reator se apresentam
em desacordo com as exigências requeridas no
projeto inicial. Os valores observados foram de
0,4 m³.m-³.d-¹, 60h e 0,076 m.h-¹, respectivamente. Verificou-se que a ETE está pouco carregada
hidraulicamente, possibilitando a verificação de
uma baixa eficiência na remoção, principalmente,
de matéria orgânica, quando associada a valores
apresentados na literatura, muito provavelmente
pelo aumento do tempo de detenção hidráulica.
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